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joacă Ia
Echipa cehoslovacă „Ruda Hvez- 

da“ (Bratislava) va susține un 
nou meci în cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde tn țara noastră. 
De data aceasta, oaspeții din Bra-

Tg. Mure?
tislava vor îrutîlni la Tg. Mureș 
echipa din categoria A. Locomo
tiva din localitate. Inti'nirea se 
desfășoară miercuri 15 septembrie.
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Antrenorul, educator și prieten al sportivului

VORBIND despre activitatea 
antrenorului, maestrul eme
rit al sportului Viktor Ale

xeev, cel care a ridicat atîția cam
pioni și recordmani din mijlocul 
sportivilor sovietici spunea: 
„Munca antrenorului se aseamănă 
inbr-o oarecare măsură cu cea a 
sculptorului. Dar, in timp ce aces
ta din urmă își creează, operele din 
marmoră sau piatră, antrenorul mo
delează un material viu, un om, îi 
dă amprenta priceperii și talentului 
său. Cu atît mai dificilă, mai fru
moasă si mai plină de răspundere 
este activitatea antrenorului’’.

Nu este greu de înțeles adevărul 
adine care reiese din aceste cuvin
te. Antrenorul este profesorul și 
sfătuitorul cel mai apropiat al spor
tivului. Ochiul antrenorului trebu
ie să fie acel mecanism perfecționat 
care să observe de la prima vedere 
orice inexactitate în execuția tehni
că, orice greșală de stil făcută în 
efectuarea cufărul sau cutărui e- 
xercițiu In ore de antrenament 
bine pregătite și riguros puse la 
punct, el dezvoltă în sportiv forță, 
rezistență, viteză, îl ajută să facă 
pași Înainte spre cucerirea măies
triei.

Dar, ar fi greșit să credem că 
doar piuă aici merge rolul și misiu
nea antrenorului Dimpotrivă, nu 
este bun acel antrenor care vede 
doar secunde, centimetri și recor
duri, care nu găsește drum spre 
inima elevului său, care nu adaugă 
calității sale de antrenor și pe a- 
ceea de pedagog Antrenorul peda
gog trebuie să educe în sportiv 
dragostea față de colectiv, disci
plina, capacitate? de a învinge 
greutățile.

In felul acesta ,cresc enorm sar
cinile și răspunderea antrenorului, 
înainte de toate, el trebuie să fie 
un exemplu pentru sportivii pe care 
îi pregătește, un exemplu de cinste, 
de comportare, de viață. Numai a» 
tunci antrenorul va cuceri încrede
rea și dragostea elevilor săi. •

Care sînt calitățile pe care antre
norul trebuie să le dezvolte în 
sportiv î

înainte de toate, patriotismul, 
atitudinea socialistă față de mun
că, spiritul de tovărășie, respectul 
față de adversarii de pe terenul de 
sport, tendința de a ridica neconte
nit performanțele.

Patriotismul este dragostea ne
țărmurită față de patrie și popor, 
hotărlrea de a da oricînd tot ceea 
ce îți cere țara, de a-ți consacra 
toate puterile marii cauze a con
struirii socialismului, este simță- 
mîntul cel mai înalt și cel mai 
nobil al omului.

Exemple desăvârșite de patriotism 
ne dau sportivii sovietici Tocmai 
această calitate îi ajută să evolue
ze cu succes peste hotare, ea le 
dă forțe și puteri să învingă în în
treceri adversari dintre cei mai pu
ternici, să aducă necontenit cinste 
și glorie mișcării de cultură fizică 
și sport din i.R.S.S.

Una din calitățile cele mai de 
seamă ale omului nou educat in 
patria noastră este tendința de a 
trăi și a munci în colectiv. Par
tidul nostru a dat și dă totdeauna 
o mare importanță educării în oa
meni a simțului colectiv, al tovă

Campionatul republican de aeromodelism
ORAȘUL STALIN (prin telefon 

de la subredacția noastră). — Vi
neri 10 septembrie, a avut loc la 
Orașul Stalin deschiderea con
cursurilor din cadrul campionatu
lui republican de aeromodelism. 
Cu prilejul festivității de deschide
re a întrecerilor, a vorbit tov. Ion 
Nanu din partea Aeroclubului, cen
tral al aviației sportive, care a 
urat succes deplin participanților. 
Concursul se desfășoară în cin
stea Lunii Prieteniei Romîno-Sovi- 
tice.

Categoriile de aerornodele parti
cipante la concurs sînt următoare

rășiei, al prieteniei. Prietenia este 
unul dintre cele mai nobile sim
țăminte cara leagă pe om de oul 
In numele prieteniei, oamenii să- 
vîrșesc fapte eroice și îndrăznețe. 
Sub influența ei, oamenii devin 
mai buni, mai inimoși și de aceea 
poporul respectă și iubește adevă
rata prietenie. Sportivii sovietici 
ne-audatîn repetate rinduri exem
ple minunate de prietenie, nu numai 
intre ei, ci și cu sportivii noștri. 
Cunoaștem cu cîtă dragoste au îm
părtășit ei tinerilor noștri sportivi 
experiența și cunoștințele lor, bucu- 
rîndu-se din plin de succesele și 
de recordurile obținute de sportivii 
noștri.

Dar, mai este o calitate asupra 
căreia trebuie să-și îndrepte aten
ția antrenorii : disciplina. Discipli
na îi reunește pe oameni în colec
tiv, le călăuzește eforturile pe un 
drum comun spre atingerea țelului. 
Cînd o secție sportivă, un colectiv, 
lucrează ca un tot unit și discipli
nat, atunci nici o greutate nu-î 
poate fi peste puteri.

Antrenorul trebuie să explice ti
neretului rolul muncii în țara 
noastră, importanța atitudinii juste 
față de muncă, față de o disciplină 
conștientă în producție, în școală, 
pe stadion. Antrenorul este chemat 
să educe in tineri dorința de a 
munci și de a învăța cit mai bine.

Ne-am obișnuit să apreciem o- 
mul nu după aspectul său exterior, 
ci după munca și succesele sale. 
Aceasta nu înseamnă însă că exte
riorului nu trebuie să-i acordăm 
nici un fel ’ de importanță. 
Dimpotrivă, viața tot mai fe
ricită a poporului nostru tre
buie să aibă o oglindire ex
terioară corespunzătoare. Din a- 
cest punct de vedere, gustul sporti
vului încetează să mai fie o pro
blemă personală și individuală. 
Mai mult chiar, el arată nivelul 
moral și politic al omului, sărăcia 
sau bogăția lumii sale spirituale. 
Educația estetică este doar una 
din laturile educației comuniste
a omului. Sportivii care citesc 
cărți bune, care vizitează mu
zeele, care frecventează teatre
le și sălile de concert, care iu
besc o muzică de conținut, s’nt ca
racterizați printr-un gust bun. In 
secțiile sportive, antrenorii trebuie 
să se preocupe de aceasta, să pro
voace cît mai des discuții cu su
biecte din etică, să organizeze seri 
în cadrul cărora să fie analizate 
cărți, spectacole, concerte.

Și, însfîrșit. una dintre cele mai 
importante prob'ieme ale antrenori
lor : să educe în elevii îor o con
știință înaltă -Conștiința omului de 
tip nou este arta de a privi cu în
drăzneală în viitor, de a nu se 
speria în fața greutăților, de a ști 
să învingă prin muncă, curaj și ini
țiativă.

_ După cum se vede, sarcini mari 
și importante stau în fața antre
norilor. Dar, cu cît mai greu este 
un drum, cu atît mai plăcut e a- 
tunci end ai ajuns la țintă Antre
norii noștri, care se bucură de pre
țuirea poporului, vor înțelege că au 
o misiune înaltă. Și desigur că 
nu-și vor precupeți eforturile pen
tru a se achita cu cinste de aceas
tă misiune.

le: planoare șes și pantă, aeromo- 
dele cu motor de Cauciuc, aeromo- 
dele cu motor mecanic, aerornodele 
captive cu motor mecanic și aero- 
modele captive cu motor reactiv.

Sîmbătă a avut loc prima probă 
de aerornodele planoare șes, obți- 
nîndu-se următoarele rezultate: lo
cul I Dorin Matei (Cluj) care a 
totalizat 6.4.48 puncte; locul 2. 
Spinghel Aron (Bacău) cu 6.235 
p.. iar locul 3. Rakz St. (Timișoa
ra) cu 5.889 p.

Concursurile continuă mîine cu 
probele de planoare pantă.

ȘTEFAN LUPULESCU

A Vll-a cursă de maraton din cadrul Campionatelor Internaționale 
de Atletism ale R. P. R.

ladă un aspect din cursa de maraton 
In spatele concurentului german se 
Cristea, cîștigătorul acestei dificile
Una dintre cele mai interesante 

probe care se va desfășura cu pri
lejul Campionatelor Internaționale 
de Atletism ale R.P.R. este desigur 
tradiționala cursă de maraton. In 
fiecare an marile întreceri atletice 
internaționale organizate la Bucu
rești au adunat la startul acestei 
probe numeroși alergători de valoa
re din străinătate și pe cel mai buni 
maratoniști din țara noastră.

Este interesant de știut că, dintre 
toți participanții la cele șase curse 
de maraton disputate cu ocazia ce
lor șase ediții ale Campionatelor 
Internaționale de Atletism ale

Pe marginea întilnirii internaționale de fotbal 
Flacăra Ploești—Ruda Hvezda (Bratislava)

Fotbalul nostru a înregistrat în 
ultimul timp o serie de succese 
care au arătat că în această disci- 

I plină sportivă atît de iubită de 
masele de oameni ai muncii s-au 
făcut progrese însemnate. Nu mai 

I departe de săptămîna trecută, con- 
■ ducătorii și jucătorii renumitei e- 

chipe vieneze F.C. Austria au 
! subliniat acest lucru, remareînd că 

fotbaliștii noștri practică un fotbal 
modern și că ei își pot măsura for
țele cu echipele cele mai valoroase.

De altfel, în acest an, atît echi
pele noastre selecționate, cît și cele

I de colectiv au susținut o serie de 
j intîlniri internaționale care au pri- 

i lejuit un bogat schimb de experien-
II ță și un prilej de verificare a sta-
: diului de pregătire a jucătorilor. 
![ Un astfel de rol trebuia să-l aibă 
|| și întîlnirea dintre echipa cehoslova

că Ruda Hvezda (Bratislava) și 
Flacăra Ploești. Dar, pentru aceas- 

J! ta era necesar ca Flacăra să. ali
nieze o formație capabilă să sus
țină un meci internațional, în com
pania unei echipe cu 6 internațio
nali.

Dar, așa cum a jucat ieri, echipa 
Flacăra n-a făcut cinste 1 fotbalului 
din țara noastră și a justificat 
protestele repetate ale publicului.

Cine este vinovat de lamentabila 
exhibiție de ieri a Flacărei-Ploești?

Vina se împarte între Direcția 
Fotbalului din C.C.F.S. și condu
cerea asociației Flacăra. Cunoscînd 
valoarea echipei Ruda Hvezda și 
știind pe de altă parte că echipa 
Flacăra este și nepregătită și 
descomplectată prin absența, a 6 ti
tulari, Direcția Fotbalului nu tre
buia să încredințeze acest joc 
Flacărej Ploești. Aceasta dove

disputată în anal 1952. 
află alergătorul romln Dinu 

probe.
R.P.R., maratonistul Vasile Teodo
siu a cucerit de cele mai multe 
ori locul întîi. Alergătorul ro- 
min a ieșit victorios în trei din 
cele șase curse care au avut 
Ioc pînă în prezent. Recordul 
acestei probe — este vorba bine 
înțeles de cel mai bun timp realizat 
în cursele de maraton organizate 
cu prilejul Campionatelor Interna
ționale de Atletism ale R.P.R. — 
îl deține însă alergătorul maghiar 
Ioszef Dobronyi, care la concursu
rile de anul trecut a parcurs dis
tanța în 2 h 30: 29,8. Dintre aler
gătorii romîni cel mai bun timp 

dește că Direcția Fotbalului din 
C.C.F.S. se concentrează în jurul 
unei singure probleme, (meciurile 
cu echipele R.P.U.) neglijînd în 
mod nepermis celelalte sarcini. Da 
altfel, această gravă deficiență este 
caracteristică activității Comitetu
lui pentru Cultură Fizică și Sport, 
care, atunci cînd este angrenat tn 
pregătirea unor manifestații spor
tive de amploare, se dezinteresează 
de celelalte probleme. Este timpul 
ca C.C.F.S. să analizeze această 
stare de lucruri dăunătoare dezvol
tării generale a activității de cul
tură fizică și sport, din țara noas
tră.

Revenind la meciul de ieri, tre
buie să subliniem marea parte de 
vină a asociației Flacăra, care dind 
dovadă de supra-evaluare a pro
priilor forțe și de sub-estimare a 
adversarului, a înțeles să prezinte 
pe teren o, echipă cîrpită, care nu 
putea face față acestui meci. La 
aceasta se adaugă și comportarea 
sub orice critică a jucătorilor Cos 
moc, Garbeloti, Petrescu, Topșa, 
Amatol, Botescu, Ștefănescu etc., 
care au făcut greșeli elementare, 
dovedind lipsă de dragoste față 
de culorile pe care le reprezentau 
și lipsă de respect față de public. 
Dar unde a fost conducerea teh
nică — antrenorii Carol Maior și 
Ilie Oană — și care a fost punctul 
ej de vedere în legătură cu accep
tarea jocului, cu alcătuirea ur.ei 
formații corespunzătoare ?

Exigența oamenilor muncii, spec
tatori ai meciurilor de fotbal, a 
crescut și crește neîncetat. Este 
firesc deci ca așteptările pubFcuIui 
spectator să nu fie înșelate, să li 

l-a înregistrat cunoscutul alergător 
Dinu Cristea. El a cîștigat cursa 
de maraton disputată cu ocazia ce
lei de a V-a ediții (1952) a Cam
pionatelor Internaționale de Atle
tism, realizînd timpul de 2 h 35 : 37,2.

Iată de altfel cîștigătorii in cele 
șase curse de maraton și timpurile 
înregistrate de ei : 1948 — Vasile 
Teodosiu (R.P. Romînă) 2 h 47 i 
31,0; 1949 — Fiala (R. Cehoslova
că) 2h 35: 20,0; 1950 — Vasile
Teodosiu (R.P. Romînă) 2 h 48 : 
58,0; 1951 — Vasile Teodosiu (R.P. 
Romînă) 2 h 39 : 59,0 ; 1952 — Dinu 
Cristea (R.P. Romînă) 2h 35 : 37,2 ; 
1953 — Ioszef Dobronyi (R.P Un
gară) 2h 30: 29.8.

In vederea cursei de maraton care 
se va desfășura în cadrul Campio
natelor Internaționale de Atletism 
ale R.P.R. din anul acesta (cînd se 
va decerna și titlul de campion de 
maraton al R.P.R.), maratoniștii 
din țara noastră și-au început de 
multă vreme pregătirile. Recent, 
comitetul CFS al raionului 1 Mai a 
organizat un concurs de maraton 
redus, pentru verificarea pregătiri
lor făcute de maratoniști. Această 
cursă a avut o lungime de 18,400 km. 
și s-a desfășurat pe șoseaua Bucu
rești — Ploești, plecarea și sosirea 
făcîndu-sede pe Stadionul Tinere
tului. După cum ne comunică cores
pondentul nostru Nicolae D.Nicolae, 
victoria i-a revenit lui Nicu Nicolae 
(Metalul), care a parcurs distanța 
-n’ oră '• 00,0. Pe locurile ur
mătoare s-au-clasat, în ordine, Paul 
Lazăr (Progresul) 1 h 09: 30,0 și 
Ion Tărtăreanu (Voința) 1 h 15:

se ofere spectacole sportive de înalt 
nivel.

Față de cele ,întîmplate ieri, se 
impune a se lua măsuri împoirivu 
celor care s-au făcut vinovați, tră- 
gindu-se în .același timp învățămin
te pentru viitor.

★
Cît privește desfășurarea meciu 

lui în sine, jocul a fost în majori 
tatea timpului la discreția oaspeți
lor, care, jucînd în viteză și cu 
combinații bazate pe schimburi de 
locuri, au reușit să ajungă me
reu în fața- porții Flacărei, asigu- 
rîndu.și o victorie concludentă: 5-0 
(3-0).

Au înscris în ordine: Kaciany 
(min. 6 și 31), Pavlovici (min. 3-1), 
Cimra (min. 70), Kaciany (min 
72).

Oaspeții au lăsat o impresie 
bună, în special fundașul dreapta 
Venglar, mijlocașii Gogh și Kad 
lec, atacanții Kaciany, Pavlovici, 
Cimra.

Arbitrul Mihai Popa a avut de 
condus un meci ușor. EI a con
dus însă fără convingere, în stil 
de mare vedetă, făcînd greșeli ne- 
permise, dintre care acordarea pri
mei lovituri de la 11 m. a fost 
complect gratuită.

Formații-
RUDA HVEZDA: Hlavaty L- 

Venglar, Tichy, Hlazek-Gogh (din 
min. 79, Matlak), Kadlek-Hlavaty 
II, Cimra, Kaciany, Kosnar, Pav
lovici.

FLACARA: Roman-Topșa, Pe
trescu, Neacșu-Garbeloti, Marcu 
(din min. 46. Mihăescu) Ștefănes
cu, Cosmoc, Alexandre-scu (din 
min. 30 Capoianu), Botescu, Mo- 
tronea (din min. 20 Analol).



KEZDLTAT1 SURPRINZĂTOARE ÎN CEA DE A XVI-a ETAPAA CAMPIONATULUI CATEGORIEI A LA HANDBAL
DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIIN

ȚA I.C.F. 5-6 (2-4)

Deși handicapați de faptul că In 
prima repriză au jucat cu un por
tar improvizat (Szucs s-a acciden
tat la încălzire) totuși, dinamoviș- 
tii au depus mari eforturi pentru 
a cîștiga acest meci. Studenții 
bucureșteni au jucat foarte bine 
Jn repriza I-a, iar in prima parte 
a celei de a II-a reprize au reușit 
de asemenea să-și depășească ad
versarii.

Atunci cînd mai erau puține mi
nute de joc și cînd scorul era de 
6-2 pentru Știința I.C.F., dinamo- 
Viștii au avut o revenire puterni
că, au marcat 3 goluri și au avut 
ți o bară. La scorul de 6-5, por
tarul studenților, Chinoiu, este eli
minat pentru 5 minute și în acea
stă situație cu un jucător de cîmp 
în poartă, ei au reușit totuși să 
stăvilească atacurile dinamoviști- 
lor.

Au marcat: Călimări (2)’ Bara 
'(2) și Roger Cernat (2) pentru 
Știința I.C.F., iar pentru Dinamo 
București, Tischler (3), Wolff și 
Radu Cernat. A arbitrat Eugen 
JVIunteanu Stbiu.

j VOINȚA SIBIU — ȘTIINȚA 
| CLUJ 13-5 (3-3)

' După o repriză egală, în caire 
■studenții clujeni au atacat cu ho
tă rtre și au reușit să se ridice la 
nivelul adversarilor lor, Voința Si
biu a fost net superioară în partea 
« doua a jocului.

Au marcat: Roth (6), Otto (2), 
’Kremmer (2), Schuller (2) ți Hei
del pentru Voința Sibiu, iair pentru 
Știința Cluj: Nicoară, Korodi, 
C’îioreanu, Kinzler și Deppner.

A arbitrat Iosif Marconi (Timi
șoara).

/Campionatele categoriei A la volei 
masculin și feminin'

Duminică s-a desfășurat prima 
etapă a returului campionatului 
categoriei A la volei feminin. In 
general, echipele s-au prezentat 
«slab pregătite la această reluare a 
activității, fapt ilustrat și de sco
rurile și de nivelul scăzut al par
tidelor. Aceasta dovedește că echi
pele noastre fruntașe și antrenorii 
lor nu s-au pregătit cu seriozitate 
pentru retur, lată rezultatele și 
unele amănunte asupra întîlnirilor 
din această etapă.
PROGRESUL TIM1ȘOARA-PRO- 
GRESUL CLUJ 3—0 (la 5; 7; 6) 
FLAMURA ROSIE IASI-FLAMURA 
ROȘIE BRĂILA 3-1 '(15-12; 10-

15; 15-7; 15-4)
Primele două seturi ale îrttîlnirii 

‘(desfășurată în prezența a peste 
’1000 de spectatori, pe arena Pro
gresul din Iași) au fost de factură 
tehnică mediocră, înregistrîndu-se 
numeroase greșeli tehnice. Deabia 
în al treilea set lupta devine mai 
interesantă, jucătoarele din Iqsi, 
Imai constante, au efectuat acțiuni 
(variate. In setul patru, echipa gaz
dă le depășește net pe brăilence, 
care arată .serioase lipsuri în pri
vința primirii mingii din serviciu, 
l" PROGRESUL BUCUREȘTI — 
j! DINAMO BUCUREȘTI' 3—0 
r Dosi a cîstigat cu 3-0, (la 6, 8 
ți 12). echipa campioană a trebuit 
pă se întrebuințeze serios pentru a 
întrece echipa Dinamo în care s-au 
făcut unele schimbări, care au în
stărit jocul formației. Fără a fi de 
«n înalt nivel tehnic, jocul a plăcut 
datorită, combativității jucătoarelor! 
-ambelor echipe
ȘTIINTA I.C.F — LOCOMOTIVA 

BUCUREȘTI 3—0
Primele două seturi, cîștigate la 

® și la 3, s-au desfășurat în nota 
ținei dominări categorice a studen- rești).

Intre cerile finale de gimnastică 
ale asociației Recolta

32, 10 p.; 3. R.. Arc (GhimbavTimp d.e tdouă zile, sala colec
tivului Metalul Uzinele de Trac
toare din Orașul Stalin a găzduit 
■etapa finală a campionatului de 
gimnastică al asociației Recolta.

Rezultate: gimnastică - ansam-
sblu G.M.A.: (băieți) locul 1. Ti
mișoara 51 p. ; 2. Ploești 50 p.; 3. 
Regiunea Autonomă Maghiară 46, 
60 ip. Fete: 1. Ploești 61, 80 ip.; 
2. Bacău 53 p.; 3. Regiunea Au
tonomă Maghiară 49, 20 p. Gim
nastică sportivă fete, categoria 
TlI-a individual: 1. D. Klok 
(Ghimbav reg. Stalin) 32, 65 p.; 

S- G. JQtate JJg. ȘtgliQ). 

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — G.G.A.
10-12 (5-9)

Jocul a fost foarte disputat. Pri
ma repriză a aparținut bucurește- 
nilor, care, jucînd în viteză, au-de- 
pășit de multe ori apărarea stu
denților timișoreni. In prepriza a 
II-a, aspectul jocului se schimbă. 
Știința trece la atac și, jucînd 
mai hotărît, ajunge să obțină ega- 
lareâ și chiar să conducă cu 10-9. 
In acest moment, însă, echipa ti
mișoreană face greșeala de a în
cerca să țină mingea, fapt care le 
permite bucureștenilor sa pTeia i- 
nițiativa și să cîștige. Punctele au 
fost înscrise de: Zavadschi (4) 
Jude (3), Vișoiu, Vlad și Lache 
pentru Știința Timișoara și de Bo
ta (3), Meithert (2), Bretz (2), 
Wagner (2), Lang, Sauer și Ling- 
ner pentru C.C.A. A arbitrat Gh. 
Marinciu (Ploești.
FLACARA PLOEȘTI - DINAMO 

ORAȘUL STALIN 10-9 (5-6) 
Victoria ploeștenilor este merita

tă, pentru faptul că au reușit să 
teu mine mai bine această partidă. 
Au marcat: Bădeanu (4), Șelaru 
(4), Stoenescu și Vulescu pentru 
Flacăra Ploești și Istrate (2), Pa- 
han (2), Streitferdt, Schmitz I, 
Schmitz II, Zaharia și Martini 
pentru Dinamo Orașul Stalin. A

1. C.C.A.
2. Dinamo Orașul Stalin
3. Flamura Roșie Jmbolia
4 Metalul Timișoara
5. Voința Sibiu
6. Metalul Reșița
7. Dinamo București
8. Flacăra Ploești
9. Știința Iași

10. Flamura Roșie Cisnădie
11. Știința I.C.F.
12. Știința Timișoara
13. Recolta Varias
14. Știința Cluj 

ielor. Ultimul set a prilejuit însă 6 
luptă pasionantă, iar ultimele min
gi în special,’ au oferit tin specta
col de ridicat nivel tehnic. Știința 
1GF, cu mai multă varietate în 
atac, cu mai multă forță în execu
tarea loviturii de atac și cu un 
blocaj care a rezistat pmă la sfîr- 
șit, a cîștigat setul (deși a fost 
condusă cu 10-14) la 16. S-au re
marcat Răzvanță, Corbeanu, de la 
studente și Sădeanu, M. Niculescu 
și Coiman de la Locomotiva.

*
In etapa a doua a campionatului 

masculin al categoriei A (retur) 
s-au desfășurat ieri trei meciuri: 
Iată rezultatele:

ȘTIINTA CLUJ-STHNTA TIMI
ȘOARA 3-1 (15-11; 15-10; 11-15;

15-8)
O victorie meritată a studenților 

clujeni, care au arătat o pregătire 
fizică mai bună și au efectuat blo
caje eficace. Cei mai buni jucători 
au fost: Agîrbiceanu, Cherebețiu, 
Ionescu (Știința Cluj), Aljexandre- 
scti, Perțache, Cărpinișan (Știința 
Timișoara).

Arbitru, Gh. Ionescu (București). 
ȘTIINTA ARAD-METALUL ORA
ȘUL STALIN 3-0 (16-14, 15-10,

1.5-12)

METALUL PLOESTI-ȘTI1NTA 
IAȘI 3-2 (8-15, 14 16, 15-10, 15-6,

15-12)
Ploeștenii au reușit să-i învingă 

pe studelnții din lași cu același scor 
de 3-2 pe care l-au realizat și în 
turul competiției. Știința Iași a în
ceput puternic partida, dar, dato
rită unei pregătiri fizice inferioare 
adversarilor, nu a putut' menține 
acest ritm, cedînd în cele din urmă. 
A arbilrat Raimond Florian (Bucu- 

reg. Stalin) 31, 20 p. Categoria ju
nioare, individual: 1. T. Keresteș 
(Ghimbav) 32, 45 p. 2. E. Bolni 
(Ghimbav )2i2, 55 p.

Programul nr. II — băieți — 1. 
H. Misches (Ghimbav) 31, 60 
puncte; 2. H. Depner (Ghimbav) 
20,05 p. Gimnastică sportivă — 
băieți — categoria IlI-a: 1. I. Hu- 
tărău (Craiova) 49, 95 p.; 2. FI. 
Dumitrescu (Craiova) 48,75 p.; 3. 
Alex. Boțită (Craiova) 47,50 p. 
Categoria II-a : 1. M. Mărășescu 
(Craiova) 45,10 p.

’ AL. LUNCA 

arbitrat Iosif Comănescu (Bucu
rești).
ȘTIINȚA IAȘI - METALUL TI

MIȘOARA 8-8 (4-4)
Jocul a fost foarte frumos, însă 

cam dur. In primele minute Meta
lul a condus cu 4-1, dar Știința 
Iași a reușit pină la sfîxșitul re
prizei să egaleze.

In partea a II-a a jocului, lupta 
pentru victorie a fost deosebit de 
dîrză, meciul încheindu-se cu un 
just rezultat de egalitate. Au 
marcat: Puszta (2), Lindenbach 
(2)', Neuhror, Hurubeanu I, Huru- 
beanu II și Tichi pentru Știința 
Iași, iar pentru Metalul Timișoara 
Ehrenreîch (3), Gunesch (2), Or- 
tinau (2) și Kiss. A arbitrat Eu
genia Dumitru (București). 
FLAMURA ROȘIE CISNADIE —

FLAMURA ROȘIE JIMBOLIA
9-5 (4-1)

Victoria echipei din Cisnădie 
este pe deplin meritată. Jocul a 
fost foarte disputat. Au marcat: 
Kapp (6), Marcu (2) și Sora pen
tru echipa din Cisnădie și Vrani- 
ar, Schultz, Kaiser, Yost și Zahary 
pentru cea din Jimbolia. A arbitrat 
Mihai Petrescu (București). 
METALUL REȘIȚA — RECOLTA 

VARIAȘ 14-8 (6-3)
tată clasamentul, după 16 etape:

16 15 1 0 182: 83 31
16 12 1 3 178: 93 25
16 1) 1 4 142: 90 23
16 9 3 4 127:115 21
16 9 2 5 121: 93 20
16 8 1 7 150:127 17
16 5 4 7 112:119 14
16 7 0 9 90:116 14
16 6 1 9 104:141 13
16 5 2 9 107:133 12
16 6 0 10 95:126 12
16 5 0 11 106:127 10
16 3 1 12 84:135 7
16 2 1 13 69:169 5

Ultimele rezultate 
din campionatul de box 

al asociației Dinamo 
Finalele au Joc marți

ORAȘUL STALIN, 12 (prin te
lefon). — Sîmbătă seara s-a des
fășurat pe stadionul Dinamo a do
ua semi-finală din cadrul campio
natelor de box ale asociației Di
namo. Meciurile s-au disputat în 
fața unui public numeros, multe 
din ele fiind foarte dinamice și de 
un ridicat nivel tehnic. S-au înre
gistrat următoarele rezultate teh
nice.: Cat. cocoș: Iulian Mihai'(Ora- 
șul Stalin, învinge la puncte -pe l’. 
Serghei (Timișoara). Cat. pană:
VI. Moțoc (Pitești) învinge prin 
k. o. tehnic pe Al. Puricei (Orăș- 
tie). Cat. semi-ușoară: Constantin 
Gherasim (Orașul Stalin) cîștigă 
la puncte în fața tînărului C. Rup- 
tureanu (Galați). Categoria ușoa
ră: Dumitru Cristea (Oradea) l-a 
înfîlnit într-un meci fo-arte îndîrjit 
pe Vladimir Carvanschi (Orașul 
Stalin). După trei reprize de luptă 
dîrză, Dumitru Cristea a terminat 
învingător la puncte.

In ultimul meci al reuniunii au 
încrucișat mănușile în limitele 
categoriei »emi-mijlocie pugiliștii 
Nicolae Ene (Oradea) și Mircea 
Vlad (Oradea). Meciul s-a termi
nat cu victoria prin k. o. a boxe
rului N. Ene.

Marți după amiază se vor dis
puta- întîlnirile finale, în cadrul că
rora vor fi desemnați campionii de 
box ai asociației Dinamo pe anul 
1954,

, Cr. Porumboiu, corespondent

Dsnamo Tg. Mureș 
ia terminat învingătoare 
Dinamoviada Ia fotbal

Pitești 12 (prin telefon). — In 
localitate s-a disputat finala din-a- 
moviadei la fotbal, întrecere spor
tivă care a trezit un mare interes 
în rind urile oamenilor muncii din 
Pitești. Ultimele jocuri, care ur
mau să desemneze primele echipe 
clasate îrt această competiție, s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: 
Tg. Mureș—Craiova 2—0 (1—0; 
Orașul Stalin—Ploești 3—1 (1—1); 
Suceava—Constanța 5—0 (2—0).’
Pe primul loc în finala dimamo- 
viadei la fotbal s-a clasat echipa 
din Tg. Mureș, urmată în ondine 
de Craiova și .Orașul Stalin.

GR. VARABIESCU 
J cwesponideait

ale
Astăzi au Ioc

cmfymtetor de
Multe d;n inti Ini rile de tenis des

fășurate sîmbătă și duminică au 
dat loc la lupte dirze, iar unele 
meciuri au plăcut prin spectaculo
zitatea care le-a caracterizat. Așa, 
bunăoară, partida de dublu mixt 
dintre Irina Ponova-Gh. Viziru și 
Kendeffi-Schmidt a avut nume
roase schimburi spectaculoase, ba
zate -pe un joc în viteză. A ieșit în 
evidență lrina Ponova și, ca și în 
anii trecuți, maestrul sportului A. 
Schmidt care a dovedit d:n nou 
că este unul dintre cei mai valo
roși specialiști ai acestei probe.

Irina Ponova a avut o frumoasă 
comportare și în- cadrul probei de 
simplu femei, în care a învins-o cu 
ușurință pe cunoscuta jucătoare a- 
rădan-ă Mati-ldla Glatt. Irina Po
nova a jucat ou multă siguranță, 
cu lovituri tari și pla-sate. De ase
menea, este ca-zul să scoatem în 
evidență excelenta comportare a ti
nerei campioane de -junioare Eca- 
terin-a Roșianu, care — inteligent 
condusă de antrenorul său Gh. 
Cobzuc — a învins-o pe experi
mentata Carolina Siegiler, •califi- 
cînriu-se astfel printre primele pa
tru jucătoare din țară.

O întrecere de calitate a consti
tuit-o partida de dublu bărbați 
dintre T. Bădin-Zacopceanu și 
Șt. Anghelescu-T. Teodorescu.

Dintre cele două semifinale ale 
probei de simplu bărbați, mai in
teresantă ,a fost întîlnirea Garalu- 
lis-Anghelescu. Primul set, mal 
ales, a pasionai prin evoluția sco
rului. Caralulis a condus cu 3—0 
și 5—3, diar acest set i-a re
venit lui Anghelescu cu 12—10. 
In generai, ambii jucători au 
practicat un joc destul de frumos 
și de un nivel tehnic satisfăcător. 
Victoria i-a revenit pe merit maes
trului sportului C. Garalulis. In 
cealaltă semifinală, Gh. Viziru a 
cîștigat cu ușurință în meciul cu
I. Rakosi.

In semifinalele categoriei a II-a 
ale probei de simplu bărbați au 
cîștigat jucătorii favoriți: V. Se- 
rester și Slapciu. Tînărul Seres- 
ter s-a mai remarcat și la proba 

, de dublu mixt, în oare alături de 
î Ecaterina Roșianu, a cucerit Jitlul 

categoriei. O mențiune merită și 
M. Baia, care a realizat un joc 
energic.

O etapa cai scoruri mari Ia rugbî
Cea de a doua etapă a campio

natului categoriei A la rugbi a fost 
caracterizată de scorurile mari rea
lizate de echipele cîștigătoare. Ast
fel, Locomotiv i Grivița Roșie, în 
compania formației Progresul Să
nătatea, a atins un rezultat puțin 
obișnuit: 69—0. G.G.A. a întrecut 
cu 34—0 echipa Constructorul Or. 
Stalin, iar Dinamo a trecut de 
Constructorul București realizind 
18-3.

In jocul Progresul F. B.-Știința 
București, primii au cîstigat cu 
3-0.

întîlnirea cea mai importantă a 
etapei a fost cea dintre Dinamo și 
Constructorul București. Cel’ puțin 
pînă la începutul reprizei a doua, 
cînd meciul a fost luat pe cont 
propriu de dinamoviști și victoria 
nu le-a mai putut scăpa. Acest joc

INFORMAȚII
lată cum arată un buletin PRO

NOSPORT de la concursul nr. 23 
(etapa din 12 septembrie) cu toate 
rezultatele exacte:

I. Flacăra Mediaș ■— Avîntul Re
ghin X

II. Metalul Steagul roșu ;— Pro
gresul Sibiu X

IV. Locomotiva Cluj — Flamura 
roșie Cluj 1

V. Metalul Ploești — Metalul 
Brăila 1

VI. Metalul Cîmpina — Locomo
tiva Tr. Severin 1

VII. Metalul Baia Mare — Lo
comotiva Arad 1

VIII. Dinamo Bacău — Știința 
Iași 1

IX. Progresul Focșani — Fla
mura roșie Bacău 2

X. Locomotiva Craiova — Fla
căra Pitești 1

XL Metalul Reșița — Progresul 
Saiu Mare 1

XII. FI. roșie Sf. Gheorghe — 
Metalul Uzinele de tractoare 1

A. FI. roșie Burdujeni — Dina
mo Galați 1

Intrucît partida III Progresul 
București — Metalul București s-a 
disputat sîmbătă după amiază nu 
contează în calculul rezultatelor 
PRONOSPORT.

trei f'nale 
tenis aie R P.R.

Rezultate tehnice :
Categoria I-a. — Simplu băr

bați ; semifinale — Cristea Cara- 
lulis — Ștefan Anghelescu 10-12, 
6—2, 6—1, 6—1; Gheorghe Vizi-' 
ru — Ion Rakosi 6—4, 6—0, 6—0; 
simplu femei: Sferturi de finală. 
— Irina Ponova — Nina Brenner 
6—3, 6—0 ; Eva Stăncescu — Ma
riana Niculescu 6—0, 6—0; Eca- 
terina Roșianu — Carolina Sie-’ 
gler 9—7, 6—4 ; Matilda Glatt —i 
Rodica Andreescu 6—3, 6—3 ; se
mifinale. — Irina Ponova — 
Matilda Glatt 6—0, 6—1 ; Eva 
Stăncescu — Ecaterina Roșianu 
6—1, 6—0. — Dublu bărbați : 
sferturi de finală. Garalulis —•
Schmidt = Dancea-Takaci 6—1,
6—3, 6—0; Gh. Viziru-M. Viziru 
= Grunwald-Benedck 6—2, 6—2, 
6—1 ; T. Bădin-Zacopceanu 
Anghelescu-Teodorescu 6—4, 6—3, 

4—6, 8—6; Cobzuc—Chivaru “=
Pusztai-Serester w—o. — Dublu 
mixt: semifinale. — Eva Stănccs- 
cu-C. Caralulis = Matilda G'latt- 
M. Viziru 6—4, 6—4 ; lrina Po
nova-Gh. Viziru = Kendeffi-Sch- 
midt 8—6, 6—1. — Dublu femei 
semifinale: M. Glatt-Kendeffi — 
M. Dinopol-Orenski 6—2, 6—2 ; 
Fva SFăncescu-G. Siegler -= N. 
Bren-ner-Răspop 6—1. 6—I ;

CATEGORIA II-a. — Simplu 
bărbați semifinale: Slapciu-Mita 
3_6, 6—4, 6—2, 6—2 ; Serester- 
Turusanco 6—0, 6 —4, 6—3 — 
Dublu mixt finală: Ecaterina Ro
și anu-V. Serester = El. Stan-M. 
Baia 7—5, 2—6, 6—1.

PROGRAMUL DE ASTAZI
Ora 8.30 — categoria JI finala 

probei de dublu bărbați între pe
rechile Soipa-Rădo și Silbenman- 
Bosch; finala probei de dublu fe
mei între cuplurile Lia Doboșiu- 
Eleonora Roșianu și Ecaterina Ro- 
șianu-Mariana Niculescu.

Ora 15.00 — CATEGORIA I-a: 
Finala probei de dublu mixt dintre 
Eva Stăncescu-C. Caralulis și 
lrina Ponova-Gh. Viziru; semifi
nalele probei de dublu bârfeați: 
Caralulis-Schmidt == Cobzuc-Chi- 
varu și Gh. Viziru-M. Viziru — 
T. Băd'n-Zacopceanu.

Toate jocurile au loc pe tere- 
nuriile Centrului de Antrenament 
nr. 2.

nu a corespuns așteptărilor, fiind 
de o factură slabă atît în ceea ce 
privește tehnica precum și comba
tivitatea ambelor formații. In prima 
parte, totuși Constructorul a exer
citat o oarecare dominare, dar nu 
a putut concretiza nici una din fa
zele favorabile și nici lovitura de 
picior de care a beneficiat, lutir-o 
poziție bună. In primul minut al 
reprizei secunde, Dinamo inițiază 
un atac la mină, care se sfîrșește 
cu înscrierea primei încercări de 
către Luric. Ionescu transformă, 
apoi Ghiuzelea, Dumitrescu și din 
nou Luric marchează, ridicînd sco
rul la 18—0. Singurele puncte ale 
învinșilor silit realizate de Mano- 
lache, dintr-o lovitură de pedeap
să transformată. In acest joc, o re
marcă deosebită trebuie acordată 
arbitrului M. Stănculescu. care a 
condus foarte corect.

O^onosport
PROGRAMUL CONCURSULUI

PRONOSPORT Nr. 24
Etapa din 19 septembrie 1954
I. R.P. Ungară (A) — R.P.

Romînă (A)
IL R. P. Romînă (B) — R. P.

Ungară (B)
HI. R.P. Ungară (jun.) — R.P.

Romînă (jun.)
IV Norvegia-Suedia.
V. Locomotiva Cluj — Metalul 

Baia Mare.
VI. Flacăra Mediaș — Flamura 

roșie Cluj
VII. Flamura Roșie Bacău — Di

namo Bacău
VIII. Locomotiva Arad — Con

structorul Arad
IX. Locomotiva Iași — Locomo

tiva Constanța
X. flacăra Pitești—Flacăra Mo

ren i
XI. Avîntul Reghin — Progresul 

Satu Mare.
XII. Locomotiva Oradea — Me

talul Oradea
MECIURI DE REZERVA

A. Flamura roșie Buhuși — Di
namo Galați

B. Metalul Steagul roșu — Me
talul Uzinele tractoare

C. Locomotiva Pașcani — Pro
gresul Focșani

D. Locomotiva Tr. Severin — 
_ FlaflWiT.a roșie Sf, Gheorghe. w



CAMPIONATUL CATEGORIEI B LA FOTBAL
Seria I

PROGRESUL F. B.—METALUL 
BUCUREȘTI 2—fl (1—0)

Jocul — foarte disputat — a în
ceput în nota de dominare a Meta
lului, a cărei înaintare ratează însă 
în min. 20, 2D și 40 cîteva ocazii 
clare. Scorul îl deschide Progresul 
în min. 22 prin Coloși. Dulpă pauză, 
Metalul continuă să domine, dair 
linia de atac manifestă multă im
precizie în șut. In min. 86, Ursu 
mărește avantajul echipei s^țe prin- 
tr-un șut tras prin surprindere. 
Buna desfășurare a jocului a fost 
viciată de arbitrajul lui N. Szego 
(Arad), care a anulat în min. 38 e- 
cliipei Metalul un gol perfect va
labil influențîiîd astfel chiar rezul
tatul. In plus, arbitrul l-a eliminat 
pe Ignat (min. 39) în mod nejusti- 
fiicat (pentru un simplu fault de 
joc, care putea fi sancționat cu o 
lovitură liberă).' Arbitrajul lui N. 
Szego a creat o atmosferă nesănă
toasă pe teren și în tribune. S-au 
remarcat: Paraschiv, Smărăndescu. 
Costea de la Progresul F. B. și Ma

rinescu, Pantelimon, Dumitrașcu 
de la Metalul București. Formațiile: 
PROGRESUL F. B. : Horvath-Gică 
Andrei, Paraschiv, Soare-Tănase, 
Cioeea-Dima (Costea), Smărăndes
cu, Ursu (Dragomirescu), Costea 

1 (Ursu), Coloși.
METALUL : Carapeț-Benț, Mari

nescu, Dumitrașcu-Ignat, Coandă- 
Rădulescu, Comeanu, Ftoroiu, Vul- 
căneanu (Asan), Pantelimon

TTBERIU STAMA
METALUL STEAGUL ROȘU 

ORAȘUL STALIN—PROGRESUL 
SIBIU I—I (0—1)

Jocul a fost de o factură teh
nică slabă. Primul gol a fost mar
cat in min. 21 de către Toderici 
(Progresul Sibiu). Urmează o pe
rioadă de dominare a gazdelor, 
care ratează însă de două ori prin 
Bardatz și Dimitriu. La reluare, do
mină din nou Metalul Steagul ro
șu și reușește să egaleze în min. 
,56 prin Proca. Pînă la sfârșitul jo
cului, deși continuă să domine, 
gazdele rm reușesc să concretizeze, 
deoarece înaintarea joacă nervos. 
A arbitrat Ștefan Kepich (Tim.).

GR. ClllRIȚESCU
(subredacția Orașul Stalin) 

'METALUL C1MPINA—LOCOMO
TIVA T. SEVERIN 5—2 (2—1)
După un joc In care au avut 

permanent inițiativa, localnicii au 
reușit să întreacă echipa feroviari
lor din T. Severin cu 5—2 (2—1). 
Au înscris: Miltalea, Zaharia (2), 
lonescu II și Dumitru pentru Me
talul, Biolan și Vlad pentru Lo
comotiva. S-au remarcat: Titi Po
pescu, Marin Apostol și Duțescu 
de la învingători, Moțica și Pistrițu 
de la învinși. A arbitrat Șt. Con- 
stantinescu (București).

LOCOMOTIVA CRAIOVA— 
FLACĂRA PITEȘTI 1—0 (1—0)

CRAIOVA 12 (prin telefon). — 
Jocul dintre cele două echipe a fost, 
viu disputat, gazdele nianifestiînd 
o superioritate evidentă în repriza 
I-a, cînd de altfel au si marcat prin 
Capatos (min 35). S-au remarcat: 
Cristian, Renciu și Anghel de la 
învingători și Frățilă, Mayer și 
Pericle de la învinși. A arbitrat 
Ad. Kincs (Lugoj).
FLAMURA ROSIE SF. GHEOR-

GHE—MET. UZ. TRACTOR. 
ORAȘUL STALIN 4—1 (2-1) 
SF. GHEORGHE, 12 (prin tele

fon). După un joc foarte spectacu
los, localnicii au reușit să întreacă 
echipa. Metalul Uz. Tractoare. Au 
înscris: Lupescu (min. 5), Da-
lagcs (min. 41), Lupescu (min. 60) 
și Șincâ (min. 86) pentru FI. ro
șie și Costea (min. 20 din II m.) 
pentru Metalul Uz. Tractoare.

S-au remarcat Boroș, Spineanu 
și Lupescu de la FI. roșie, Coste-a, 
Iliuțan și Butnaru de la Met. Uz. 
Tractoare.

Eîașpa viît««re

Metalul Buc.—Locomotiva Craio
va; Progresul F. B. Buc.—Metalul 
Cîmpina; Locomotiva Tr. Severin— 
FI. roșie Sf. Gh.; Flacăra Pitești— 
Flacăra Moreni; Met. Uz. Tract. 
Orașul Stalin—Met. Steagul roșu.

Classmeitîit!
•1. Prog. F.B. (1) 16 12 3 1 38:10 27
2. Met. St. Roșu (2) 16 9 6 1 35:21 24

3. Prog. Sibiu (3) 17 9 4 4 -24:14 22
4. Fl. R. Sf. ph. (4) 17 8 6 3 24:16 22
5. Flac. Moreni (5) 16 5 9 2 18:11 19
6. Met. Buc. (6) 17 7 4 6 23:19 18
7. Voința Buc. (7) 12 4 6 2 15:11 14
8. Met. Uz.Tract. (8) 17 6 2 9 20:25 14
9. Met. Cîmpina (9) 16 5 4 7 24; 29 14

10. Loc. Craiova (11) 17 5 1 11 21:30 11
31. Loc. Tr. Sev. (IC) 16 2 6 8 19:33 10
12. Flac. PiteșV(12) 15 2 3 10 9.23 7
13. Constr. Cr. (13) 1G 2 2 12 <

Seria II Seria III
FLACARA MEDIAȘ — AVINTUL 

REGHIN 1-1 (1-0)

MEDIAȘ (prin telefon de la 
trimisul nostru. — Flacăra a do
minat mai mult în repriza I-a, des- 
chizînd scorul, th min. 11, prin 
Binder. Tot în prima repriză, ju
cătorii medieșeni au mai avut cî
teva ocazii de a marca, dintre care 
cea mai importantă a fost aceea 
ratată de Șarlea în min. 30.

După pauză, oaspeții au început 
mai bine și, datorită unui joc mai 
organizat și. mai tehnic, au avut 
mai multe acțiuni la poarta adver
să. La această situație a contribuit 
și delăsarea arătată de gazde. In 
repriza a doua, linia de înaintare 
a Flacărei a căzut complet. In 
min. 63. Șarlea a ratat totuși o 
mare ocazie de gol. Egalarea a 
survenit spre sfârșitul partidei 
(min. 83), cînd Catană a pasat cu 
capul Iui Brejan, trecut pe extre
mă, iar acesta din urmă a plasat 
mingea pe lîngă portar. In ulti
mele minute oaspeții caută să 
mențină rezultatul și dau multe 
mingi afară. Astfel, Avîntul Re
ghin a obținut un prețios punct în 
deplasare.

FLACARA MEDIAȘ: Bukossy- 
Luca, Szabo, Tarău-Molnar II, 
Molnar I-Papai, Șarlea (Langa), 
Moldovan, Szasz, Binder.

AVINTUL REGHIN: Secheș- 
Brejan, Barta, Katona-Veszi, Balint 
ll-Constantinescu, Farago, Balint 
1, Catană, Eleș (Toniță).

S-au remarcat: Luca,- Molnar II, 
Binder (de la Flacăra) și Secheș. 
Balint II, Balint I, (de la Avîn
tul.

Arbitrajul prestat de Ilie Dră- 
ghici (Buc.) a fost foarte bun.

RADU URZICEANU

METALUL BAIA MARE — LO
COMOTIVA ARAD 5-1 (2-0)

In fața a peste 2500 spectatori, 
echipa din localitate a obținut o 
categorică victorie, după un joc 
în care a avut mai iot timpul ini
țiativa. Au înscris: Szoke (min. 
20), Schlessinger (min. 30), Ta
kacs (min. 62 și 75) și Adametz 
(min. 79). Pentru Locomotiva a 
marcat Stan (min. 89).

METALUL REȘIȚA — PROGRE
SUL SATU MARE 2-1 (2-0) 
Au marcat: Deneș (min. 16) și 

Urcan (min. 22) pentru Metalul și 
Gavrilă (min. 73) pentru Progre
sul).

CONSTRUCTORUL ARAD - DI
NAMO 6 BUCUREȘTI 4-1 (0-0)

Gazdele au obținut o victorie 
meritată, înscriind cele patru 
puncte prin: Acz (min. 51) din lo
vitură liberă, darpineț (min. 56), 
Bachner (min. 79) și Mateon 
(min. 80). Unicul gol al dinamo- 
viștilor a fost marcat de Blujdea 
în min. 66, din lovitură de la 11 
metri.

MINERUL LUPENI — LOCO
MOTIVA ORADEA 1-1 (0-0)

•
In prima repriză, Minerul a avut 

inițiativa, dar a ratat numeroase 
ocazii. După pauză, oaspeții sînt 
cei care domină și înscriu prin 
Dila în min. 60. Egalarea o adu
ce Nemeș în min. 83.

LOCOMOTIVA CLUJ — FLAMU
RA ROȘIE CLUJ (1-0 (1-0)

CLUJ, 12 (prin telefon de la 
subredacția noastră). Derbiul echi
pelor din localitate s-a încheiat cu 
victoria Locomotivei, prin punctul 
înscris în min. 19 de Rădulescu, 
la o învălmășeală.

Clasamentul
>

1. Met. B. Mare (3) 17 :10 2 5 24.16 22
2. Flac. Mediaș (1) 17 8 5 4 21:12 21
3. Avînt. Reghin (2) 16 8 5 3 21:13 21
4. Met. Reșița (6) 17 8 3 6 22:16 19
5. Min. Lupeni (5) 17 6 7 4 23:17 19

6. FI. r. Cluj (4) 17 6 6 5- 25:18 18
7. Loc. Cluj (7) 16 6 4 6 22-20 16
8. Prog. S. Mare (8) 16 5 4 7 16:19 14
9. Loc. Arad (9) 17 5 4 8 15:25 14

10. Loc. Oradea (10i) 17 6 2 9 17:24 14
11. Const. Arad (13) 16 5 3 8 16:19 13
12. Din. 6 Buc. (11) 17 5 3 9 18:30 13
13. Met. Oradea (12) 16 4 4 8 8:17 12

E-Sapa viitoare
Avîntul Reghin •— Progresul Sa- 

tu Mare; Locomotiva Cluj — Me
talul Baia Mare; Locomotiva Arad- 
Constructorul Arad; Flacăra Me
diaș — Flamura roșie Cluj; Di
namo 6 — Metalul Reșița; Loco
motiva Oradea — Metalul Oradea.

DINAMO BIRLAD—LOCOMOTIVA 
PAȘCANI 2—2 (I—I)

BIRLAD 12 (prin telefon de la 
trimisul nostru). După un joc foar-' 
te disputat, presărat cu multe faze 
dinamice^ cele două echipe și-au 
împărțit punctele. Scorul a fost 
deschis în min. 41 de Cioboată 
(Dinamo), dar un minut mai tîrziu 
oaspeții obțin egalarea. Andree? 
străpuinge apărarea și trage puter
nic. Balonul se lovește de fundașul 
F«kete (Dinamo) și intră în poar
tă: 1—1. După pauză, ambele e- 
chipe fac sforțări deosebite pentru 
obținerea victoriei Bentae (Dina
mo) marchează In min. 62 cu capul, 
dar după două minute feroviarii e- 
galează. Brumă pasează lui lones
cu și acesta trimite mingea în pla
sa echipei gazdă : 2—2.

S-au remarcat Apostolache și 
Ciungii (Dinamo) și Mocan», Bo
boc și Andree? (Locomotiva Paș
cani). Au jucat următoarele forma
ții: DINAMO BIRLAD: Jonică-
Fekete, Gherghely, Fianu-Aposto- 
lache, Cîinap-fâladnik (Bentze), 
Sluschi, Cioboată, Ciungii, Dan Gh.

LOC. PAȘCANI. Mocanu (Men- 
gheil)-Niculae, lancu, Labău-Dru- 
mea, Boboc-Brumă, Hațegan, Raz- 
ga (Panaite), lonescu, Andreeș. 
Jocul a fost arbitrat corect de I. 
Triștiu (Buc.). Au asistat 2.500 
spectatori

TR. IOANIȚESCU
PROGRESUL FOCȘANI—FL. 

ROȘIE BACĂU 0—2 (0—2)
FOCȘANI 12 (prin telefon). După 

un joc de slabă factură tehnică, în 
care Progresul a dominat mai mult* 
ratiînd însă multe ocazii, victoria 
i-a revenit echipei din Bacău. Go
lurile au fost înscrise de Kelemen 
(min. 38) și Florian (min. 44). 
Ambele goluri au fost parabile, 
portarul Micloș comportîndu-se 
foarte slab. In repriza Il-a, Progre
sul Focșani a ratat patru ocazii, 
înaintașii șutind de fiecare dată în 
bară. S-au remarcat: Gavrilescu, 
Căpățînă (FI. roșie)' și Rizescu și 
Cristea (Progresul). A arbitrat Șt. 
lonescu II (Buc.).
A. AXENTE-A. CONSTANTINESCU 

corespondenți
DINAMO BACĂU—ȘTIINTA 

IAȘI 2-1 (1-1)
BACĂU 12, (prin telefon de la 

subredacția noastră). Golurile în
vingătorilor au fost înscrise de 
Radu Tudor (min. 13) și D. Zolfcan 
(min. 68). Pentru Știința a marcat 
Georgescu (min. 5). Meciul a fost 
de slabă factură tehnică, ambele e- 
chiipe jucînd fără convingere. In 
min. 74, Stoenescu (Dinamo) a fost 
eliminat pentru lovirea adversaru
lui. S-au remarcat: D. Zoltan, 
Anibru (Dinamo), Bratu, Cernea 
și Border (Știința). A arbitrat 
Const. Orjei (0. Lung).

ILIE IĂNCU
FLAMURA ROSIE BURDU.IENI— 

DINAMO GALAȚI 1—0 (1—0) 
SUCEAVA 12, (prin telefon). Fla

mura roșie a dominat cu autoritate, 
mai ales în prima repriză, meritînd 
victoria. Singurul punct a fost în
scris de Tarleschi (min. 44) din 
lovitură de 11 m. S-au remarcat: 
Oprea, Crăciun, Coșereanu, Bădes- 
cu și Cuconeș (de la învingători), 
Lambru și Ivanov (Dinamo Galați). 
A arbitrat Haberman (Buc.).

R. LAZARESCU 
corespondent

LOCOMOTIVA CONSTANTA-FL.
ROȘIE BU1IUȘI 1—1 (0—0)

CONSTANȚA 12, (prin telefon). 
Oaspefții au jucat foarte bine, pu- 
nînd la grea încercare apărarea 
constănțenilor. După ce Locomoti
va a deschis scorul în min. 68 
prin Sever, Cireș a egalat șase mi
nute mai tîrziu. S-au remarcat 
Tatomir, Doicescu (Loc.), Cireș și 
Neacșu (FI. roșie). Au asistat 
10.000 spectatori.

GH. ANGHELOPOL 
corespondent

METALUL 1 MAI PLOEȘTI— 
METALUL BRĂILA 4—1 (1—1)

Clasamentul
1. Loc. Const. (1) 17 10 6 1 35:14 26
2. Dinamo Bacău (2) 16 9 4 3 29:13 22
3. FI. Bacău (3) 16 8 5 3 23:14 21
4. FI. r. Buh uși (5) 17 7 î 5 24:20 19
5. FI. r. B-jeni (6) 17 6 7 4 21:20 19
6. Loc. Iași (4) 16 7 4 5 33.18 18

7. Met. 1 Mai PI. (7) 16 9 V 7 23:22 18
8. Din. Galați (8) 17 6 4 7 16:21 16
9. Din. Bîrlad (9) 16 4 7 5 25:28 15

10. Știința Iași (10) - 17 3 8 6 18:24 14
11. Met. Brăila (11) 17 2 6 9 18; 30 10
12. Loc. Pașcani (12) 17 3 4 10 18:39 10
13. Prog. Focș. (13) 17 1 6 10 13:30 8

Etapa viitoare
Locomotiva Iași-Locomotiva Con

stanța; Flamura roșie Bacău-Dtna- 
mo Bacău; Metalul 1 Mai Ploești- 
Dinamo Bîrlad; Flamura roșie Bu- 
huși-Dinamo Galați; Metalul Bră- 
ila-Fl. roșie Burdujeni; Locomotiva 
Pascnui-Pxooresiul Focșani,

Turneul final al campionatului 
de juniori la fotbal

Duminică a început desfășurarea 
turneului final al campionatului de 
juniori la fotbal. Meciurile au prile
juit dispute dîrze, echilibrate, care 
au scos în evidență valoarea echi
pelor calificate în finala întrecerii.

Iată mai jos rezultatele-înregis
trate:

DINAMO BACAIJ — LOCOMO
TIVA GRIV1ȚA ROȘIE 2—1 (1-1)

Joc frumos, care a plăcut spec
tatorilor. Au marcat Solomon (min. 
7) și Nedelcu (min. 54) pentru în
vingători și Atanasiu (min. 11) 
pentru bucureșteni.
CONSTRUCTORUL CRAIOVA —

METALUL CIMPIA TURZII 
1-2 (1-1)

PROGRESUL F B BUCUREȘTI- 
FLACARA PLOEȘTI 3-1 (0-0)
Meciul desfășurat pe stadionul 

Progresul din Capitală a fost vin

Litilniri amicale de fotbal
Selecționata de juniori a taberei Bistrița- 

Tinărul dinamovist 3-0 (1-0)
După un joc bun, echipa taberei 

din Bistrița a repurtat victoria la 
un scor care reflectă just situația 
de pe teren. Bine condusă de Ma- 
teianu, linia de atac a învingăto
rilor a construit acțiuni periculoa
se la poarta bucureștenilor, acți-* 
urii în urma cărora Dudaș, Boian 
și Mileșan au înscris cele trei go
luri.

SELECȚIONATA TABEREI BI

Locomotiva Privita Roșie—Constructorul Craiova 8-3 (3-0)
Feroviarii bucureșteni și-au de

pășit partenerii și au cîștigat net 
cu scorul de 8-3. In prima repriză, 
atacanții Locomotivei au combinat 
muit și nu au șutat decît rareori 
pe poartă. Ei au înscris trei goluri 
prin Călin (min. 14 și 26) și Bo- 
ciardi (min. 23). In a doua repri
ză, jocul a fost mai viu și s-au 
înscris 8 goluri. Autori: Călin

Campionatul republican de polo
La București etapa Vil-a a retu

rului a programat trei întâlniri de 
polo. In primul meci, disputat sîm- 
bătă, Dinamo Tg. Mureș a trecut 
greu de Progresul București, cîști- 
gînd cu 2—1 (1-1). In acest joc 
mureșenii, deși inițiatori ai majo
rității atacurilor, n-au reușit să 
treacă de apărarea bucureștenilor 
care au ales cea mai potrivită tac
tică: apărarea în zonă. Nici unul 
din punctele învingătorilor n-au fost 
realizate din acțiuni propriu zise. 
Au marcat: Nașca (4 metri) și Vi- 
rag dintr-o lovitură de la distanță. 
Pentru Progresul unicul punct l-a 
marcat Popescu. Al doilea joc dis
putat duminică dimineața la ștran
dul Tineretului a corespuns aștep
tărilor. In mare măsură a contri
buit la buna desfășurare a partidei, 
arbitrajul antrenorului maghiar 
Verteși, care a dat cu această oca
zie o lecție utilă arbitrilor noștri. 
Tînărul dinamovist s-a mișcat mai 
bine în apă, conducînd la un mo
ment dat cu 4—1, dar Știința Cluj 
a realizat un tur de forță, mar-

Campionatul republican
Ieri s-a desfășurat cca de a doua 

etapă a campionatului republican de 
lupte pe echipe. Intîlnirea progra
mată în Capitală între’ Constructo
rul și Locomotiva Timișoara, a 
fost câștigată de gazde cu scorul 
de 8—0, prin reprezentarea adver
sarului conform regulamentului, la 
ora stabilită pentru etntar. Atitu
dinea antrenorului Bați și a colec
tivului Locomotiva Timișoara, este 
condamnabilă. Plimbarea făcută de 
către sportivii timișoreni la Bucu
rești, constitue o risipă de bani și 
este de datoria asociației Locomoti
va să îa măsuri energice pentru în
lăturarea unor asemenea procedee. 
Deși era bine cunoscută ora de 
desfășurare a 'concursurilor, luptă
torii din Timișoara, au venit parte 
din ei cu trenul chiar în dimineața 
zilei de ieri, la ora cînd cîntarul 
sportivilor trebuia să fie terminat. 
Decizia arbitrului Tătaru care a dat 
echipei Locomotiva meci pierdut 
prin neprezentare este justă și din 
ea trebuie să tragă învățăminte 
nu numai arbitrii cărora li se va 
încredința pe viitor sarcina de a 
conduce o întîlnire, ci și colectivele 
sportive. Trebuie pliers cu hotărîire

disputat, ambele echipe luptînd cii 
mult elan pentru un rezultat cît 
mai bun. Victoria a revenit pe me
rit echipei gazde prin golurile în
scrise de ®prea (2) și Diagomir.- 
Golul Flacărei Ploești a fost mar
cat tot de un jucător al Progresu
lui, Pețenchi, în proprie poartă.

Arbitrul Ștefan Geac a condus în 
general mulțumitor, totuși el a lă
sat jocul uneori prea liber. For
mații:

PROGRESUL: Asan Omer-Doi- 
ciu (Suteu), Pețenchi, Miligan- 
Iordan, Baniotti-Cebuc, Oncică, 
Vasilescu (Oprea), Dragomir, Si- 
taru (Vasilescu).

FLACARA: Sfetcu (Ionescu)-Ale- 
xandru, Simionescu, Budrigă-Kess- 
ler, loniță-Stoica (Ion), Precup. 
Dridea, Zaharescu, Marin.

STRIȚA: Uțu-Birn, Neamfu, l&~ 
niță-Enei (Merle), Datcu-Dudaș, 
Mileșan, Mateianu, Boian, Anghel 
(Dumitrescu).
TINARUL DINAMOVIST BUCU

REȘTI: Toacă (Stancu)-Stănescu, 
Faibiș, Haimovici-Nunweiller, Mi- 
hăilescu-Ionescu, Mihalache, Tra
ian Marin, Rădulescu, Sfetcu (Pi
tar).

(min. 47), Andrei Rădulescu (min. 
63 și 75), Filote (min. 51) și Ma
rian (min. 80) pentru bucureșteni 
și Nițescu (min. 62 și 78) și Druc
ker (min. 84) pentru craiovent 
S-au remarcat: Ferenczi, Bociardi, 
Macri și Călin de la Loc. Gr. R<r 
șie și Nițescu, Barta și Bîclea de 
la craioveni.

cînd 4 puncte grație lui Aranioși 
și cîștigînd astfel cu 5—4 (1-3). Au 
marcat: Aranioși (4) și Loghin 
pentru învingători, Zahan (2), Au
rel lonescu și Alexandru Popescu 
pentru învinși. C.C.A. a cîștigat 
partida cu Progresul Cluj cu 5—0 
(neprezentare).

La Timișoara, Flamura roșie a 
dispus comod de Metalul Cluj cu( 
7—2 (3-2). Au marcat: Stănesctt 
(4), Man (2) și Kincs pentru Fla
mura roșie, Radu și Basza pentru 
Metalul. Iată cum se prezintă cla
samentul:

G. NICOLAESCII j

1. Prog. Tg. Mureș 13 10 1 2 84:36 tl
2. Știința Cluj 14 10 1 3 54:43 21
3. FI. roșie Tim. 14 9 1 4 71:50 19
4. C.C.A. 7 7 0 0 49: 5 14
5. Tînărul din. 13 5 2 6 46:45 12
6. Prog. Buc. 13 4 1 8 25:39
7. Din. Tg. Mureș 6 4 0 2 18:20 a
8. Constr. Oradea 12 2 2 8 28:52 •
9. Met. Cluj 13 3 0 10 29:59 a

10. Progresul Cluj 13 1 8 12 19;74 a

de tapîe pe echipe
pe linia respectării regulamentului 
și a întăririi disciplinei și în a-i 
ceasta ramură sportivă. Lipsa de 
răspundere și comoditatea de care 
dau dovadă unii antrenori, trebuie 
înlăturată cît mai grabnic, deoare
ce aduce prejudicii unui întreg 
campionat republican. Inspecția de 
lupte din C.C.F.S., trebuie să fie 
mai exigentă față de lipsurile care 
se manifestă în acest sport și ace-i 
lași lucru trebue să-l facă și aso
ciațiile care au echipe în campionat:

Singura întîlnire a etapei desfă-i 
șurată la Reșița între Metalul din 
localitate și FI. Roșie Cluj, a pri- 
lejuit dispute dîrze, cele două echipe 
împărțindu-și în mod ggal victoriile 
(4—4). Trebue să remarcăm cu 
acest prilej faptul, că echipa Fia-; 
mura Roșie din Cluj a făcut un 
progres tehnic vizibil și acest lucru 
îl dovedește însuși rezultatul de 
egalitate obținut în fața unei echi
pe puternice cum este Metalul 
Reșița.
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Ieri au luat sfirșit campionatele individuale de tiir ale Capitalei 
Marhta Juveideanu a stabilit două noi recorduri R. P. R.

In cadrul campionatelor indi
viduale de tir ale Capitalei, a 
avut loc sîmbătă desfășurarea 
probei de talere. După o luptă 
strîn-să între A. Ioanițescu (Pro
gresul), Marcel Vasiliu (Locomo
tiva) și Gh. Lichiardopol (Pro
gresul), locul I și titlul de cam
pion al Capitalei i-a revenit tînă- 
rului A. Ioanițescu, care a spart 
48 de talere din 50 posibile. Locul
II a fost ocupat de campionul 
R.P.R. M. Vasiliu (47), iar locul
III de Gh. Lichiardopol (46). Locu
rile IV și V au revenit lui Gh. 
Gheorghiu (Locomotiva) 45 și, 
respectiv, S. Tuculescu (Progresul) 
43 de talere sparte.

Ieri s-au desfășurat probele de 
armă liberă (3x40 focuri) și pistol 
viteză (60 focuri). La armă li
beră poziția culcat (40 focuri), 
maestrul sportului P. Cișmigiu. 
(Metalul), confirmînd forma bună 
arătată vineri, cînd a cîștigat tit
lul de campion al Capitalei la 
proba de armă liberă (combinată), 
a realizat și de această dată o 
bună performanță (395 p.), ocu- 
pînd locul I în clasament la o 
diferență de 3 p. de maestrul 
sportului V. Panțuru, (Dinamo) 
cel de al doilea clasat. Pe locul 
III s-a clasat C. Antonescu (FI. 
Roșie), care, realizînd 390 p., a 
confirmat ultimele sale performan
țe. Iată celelalte rezultate: 4. L. 
Cristescu (C.C.A.) 389 p.; 5. Șt. 
Popescu (Progresul) 388 p.; 6. A. 
Neagu (Dinamo) 388 p.; 7. S. 
Cantili (C.C.A.) 388 p.

La armă liberă poziția culcat 
fete, maestra sportului Lia Sîrbu 
(Progresul) a realizat o perfor
manță foarte bună (395 p.), cu 
care s-a clasat pe primul loc, 
devenind astfel campioană a Ca

Concursul de călărie de la Ploești
PLOEȘII 12 (prin telefon de la 

trimisul nostru).
Excelent amenajată, moderna 

bază hipică din Ploești a găzduit 
tunp de patru zile întrecerile ulti
mului concurs republican din a- 
cest an. Concursul a scos în evi
dență temeinica pregătire a că
lăreților . de la C.C.A., dîrzenia și 
voința de luptă a dinamoviștilor 
(din Capitală și din alte orașe 
ale țării) și a arătat în același 
timp frumosul progres realizat de 
Recolta Ploești și Metalul Bucu
rești.

Desfășurate la sfîrșitul perioa
dei competiționale, după o bogată 
activitate de antrenamente și con
cursuri, întrecerile de la Ploești 
s-au ridicat la un nivel tehnic 
superior celorlalte concursuri din 
acest an. constituind o adevărată 
reeditare a campionatelor republi
cane de călărie care au avut loc 
la Tg. Mureș. Organizatorii con
cursului merită toate felicitările 
pentru inițierea acestor întreceri, 
dar și mai mult pentru grija de 
a contribui la o cît mai bună des
fășurare a acestor întreceri. Deo
sebit de îmbucurător este și fap
tul ci în cadrul acestui concurs 
au evoluat călăreți noi (Dinamo, 
C.C.A., Metalul București) și 
chiar echipe care s-au prezentat 
pentru prima oară la .startul unor 
asemenea întreceri. Tînărul călă
reț de la C.C.A., N. Mihalcea, 
muncind cu perseverență și cu o 
dîrzenie deosebită, a reușit să-și 
pregătească atît de bine calul 
(Mihnea), incit la Ploești a putut 

realiza un nou rezultat remar
cabil la rsoba d? dresaj — 
categoria C (probă olimpică). 
Trebuie să amintim că mai 
bine de 25 de ani această 
probă, pregătitoare probelor olim
pice, nu a mai făcut parte dm 
programul concursurilor de călă
rie.

Dintre numeroșii călăreți remar

IntiWrile sportive internaționale d’«i R. P. Bu’garia
SOFIA 12 (prin telefon de la 

corespondentul nostril).
In cursul zilei de duminică au 

continuat numeroasele întilniri in
ternaționale organizate în R.P. 
Bulgaria cu prilejul aniversării a 
zece ani de la eliberare.

In orașul Plovdiv s-a jucat me
dul de fotbal dintre echipele Hon- 
ved (Budapesta) și Partizan (Ti
rana). Echipa maghiară, deși lip
sită de aportul jucătorilor din na
țională, a înregistrat o victorie 
categorică : 5—0.

La Stanke Dimitrov, echipa bul
gară ȚDNA a învins cu 3—0 e- 
chipa chineză Ba-I (Pekin).

Un număr mare de spectatori au 

pitalei pe anul 1954. Ea a între
cut-o pe cea de a doua clasată 
Ana Ma«u (FI. Roșie) cu trei 
uncte, și pe Iudith Moscu (Me

talul), clasată pe locul 3, cu 5 
puncte. Locurile 4 și 5 au revenit: 
Feliciei Iovănescu (Progresul) 
387 p. și Marietei Juverdeanu 
(Metalul) 386 p.

La proba de armă liberă, po
ziția genunchi (băieți) locul 1 a 
fost ocupat de D. Vidrașcu 
(C.C.A.) cu 381 p. El a avut ad
versar principal pe V. Enea 
(C.C.A.) 380 p. locul 2 ' și Gh. 
Novac (Progresul), care, realizînd 
379 p., a ocupat locul 3. Această 
performanță a tînărului Novac 
a fost realizată de el pentru prima 
dată în cadrul concursului Cupa 
de Toamnă a C.C.S. și faptul că 
după o săptămînă a repetat-o, ne 
face să credem că o va depăși în 
curînd. Locul 4 V. Panțuru 373 p.; 
5. M. Toader (C.C.A.) 373 p.

Rezultatele obținute de fete la 
această probă au fost superioare 
celor de la băieți, prin perfor
manțele realizate de Marieta Ju
verdeanu 384 p. și Lia Sîrbu 381 
p. Titlul de campioană a Capita
lei i-a revenit Marietei Juverdeanu, 
urmată de Lia Sîrbu și Felicia 
Iovănescu 379 puncte. Locul 4 Iu
dith Moscu 378 p. ; 5. Rodica Qro- 
rea (Constructorul) 377 p.

La proba de armă liberă pozi
ția picioare (băieți) lupta pentru 
primul loc s-a dat între V. Enea 
și D. Vidrașcu, ambii de la C.C.A. 
Pină la sfîrșit, Enea a reușit să-l 
întreacă cu un singur punct pe 
Vidrașcu, devenind astfel campion 
al Capitalei. Iată rezultatele: 1. 
V. Enea 370 p.; 2. D. Vidrașcu 
369 p.; 3. L. Cristescu (C.C.A.) 

cați cu prilejul acestor întreceri, 
amintim pe N. Mihalcea, Gh. Ghi- 
țuran, maestrul sportului M. Ti- 
mu, Felix Țopescu, N. Niculescu, 
Gh. Langa, D. Velicu, Gh. Negai- 
ță, I. Oprea, N. Marcoci, Gh. Teo- 
dorescu, Oscar Recer.

PROBELE DE DRESAJ
Iată și rezultatele înregistrate 

(pe probe) :
Dresaj categoria I-a: — 1. N. 

Marcoci; Dresaj categoria A: 1.
— N. Mihalcea ; 2. N. Marcoci; 3.
— Gh. Teodorescu — Dresaj ca
tegoria A (special peste 200 punc
te) : 1. — Em. Gabrielescu; 2. I. 
Budișan. —- Dresaj categoria B :
1. — N. Mihalcea 2. — Em. Ga
brielescu 3. — C. Zahei. Dresaj 
categoria C : 1. — N. Mihalcea.

PROBELE DE OBSTACOLE
Proba pe 2 cai: 1. — Gh. Lan

ga (El-S-Baa și Dornici) 2. — 
Gh. Ghițuran (Arcuș și Galon).— 
Obstacole categoria I-a : 1. —
Ion Oprea (Ghioc). — Obstacole 
categoria U : 1. — M. Timu
(Mindir) — 2. — N. Niculescu 
(Elegant) : 3. — Bărbuceanu
(Mefistp). — Obstacole-categoria 
M: 1. — Gh. Ghițuran (Galon):
2. Gh. Langa (Dornic): 3. — M. 
Timu (Mindir) .— Obstacole pro
bă nenumerotată : 1. — F. Țopes
cu-. (Bolero) : 2—3. — D. Velicu 
(Danciu II și Fildeș). — Obsta
cole probă de forță : 1. — Gh.. 
Ghițuran (Galon) : 2 — F. Țo
pescu (Avrig) 3—4 — N. Nicu
lescu (Nor) și M. Timu (Troica)
— Proba de ștafetă : 1. — Dina
mo București (F. Țopescu, Oscar
Recer și Gh. Soare).

Au mai cîștigat I. Mocanu (pro
bă închisă pentru călăreții asocia
ției Metalul), ’I. Sîrbu (probă 
închisă pentru călăreții asociației 
Recolta), Cristian Țopescu (ju
niori), C. Murăraș (probă închisă 
de obstacole cat. l-a).

DAN GIRLEȘTEANU

umplut tribunele stadionului .Ar
matei Populare din Sofia, unde a 
avut loc al doilea joc al fotbaliș
tilor romîni de la Dinamo Orașul 
Stalin. După cura se știe, în pri
mul meci susținut în R.P. Bulga
ria, dinamoviștii terminaseră la 
egalitate cu Spartak Plovdiv.

De data aceasta, Dinamo Ora
șul Stalin a întîinit puternica 
formație divizionară Spartak So
fia. Fotbaliștii bulgari au obți
nut victoria cu scorul de 4—1 
(3—0). Au marcat: Bacev (min. 
5), Nestorov (min. 14 și 24) și 
Kirov (min. 73) pentru gazde și 
Florea (min. 57) pentru Dinamo. 
Iată formațiile folosite: 

355 p.; 4. I. Tomulescu (Dinamo) 
354 p.; 5. C. Antonescu 351 p.

Proba de armă liberă poziția 
picioare fete, s-a soldat cu un nou 
record R.P.R. Totalizînd 369 punc
te Marieta Juverdeanu a întrecut 
cu 2 puncte vechiul record, care-i 
aparținea tot ei. Performanțe bune 
au realizat și Lia Sîrbu (362 p.), 
care a ocupat locul 2 și Felicia 
Iovănescu (360 p.) locul 3. Pe 
locurile 4 și 5 s-au clasat Ana 
Man-u 352 p. și respectiv, Florica 
Fogoroș 345 p.

Totalizînd punctele obținute la 
cele trei poziții, în clasamentul ge
neral al probei de armă liberă 
(3x40 focuri), pe locul 1 s-a 
clasat Marieta Juverdeanu cu 
1.139 puncte, performanță care 
constitue un nou record R.P.R. 
Vechiul record îi aparținea maes- 
trei sportului Lia Sîrbu cu 1.136 p. 
Frumoasa performanță de 1.138 p. 
realizată de Lia Sîrbu, cu care 
s-a clasat pe locul 2, depășește 
și ea cu două pct. vechiul record. 
Locul 3 F. Iovănescu 1.126 p.;
4. A. Mânu 1.111 p. 5. I. Moscu 
1.103 p.

La băieți, primul loc la armă 
liberă (3x40 focuri) a fost ocupat 
de D. Vidrașcu (1.137 p.). care 
l-a întrecut pe V._ Enea cu un 
punct. Locul 3 L. Cristescu 1.115 
p.; 4. V. Panțuru 1.109 p.; 5.
1. Tomulescu 1.109 p.

La pistol viteză, maestrul eme
rit al sportului Gh. Lichiardopol a 
reușit un rezultat bun (60/579), cu 
care a cucerit titlul de campion al 
Capitalei. Iată celelalte rezultate:
2. M. Dochilița (C.C.A.) 60/575; 3. 
T. Manicatide (Progresul) 60/574;
4. St. Petrescu (Metalul) 60/570;
5. Z. Deak (Progresul) 60/569.

ISABELA MĂRD.ARESCU

Fiîiaia Cupei 23 August 
la hochei pe iarbă
DINAMO (BUCUREȘTI) 
A ÎNTRECUT FL. ROSIE 

(BUCUREȘTI) CU SCORUL 
DE 2—1 (2-0)

Duminică dimineața, pe stadionul 
central Dinamo s-a desfășurat me
ciul de hochei pe iarbă dintre e- 
chipele Dinamo și Flamura Roșie, 
contînd pentru finala „Cupei 23 
August”. Prima finală dintre cele 
două echipe s-a terminat cu un scor 
egal (2—2), astfel că pentru de
semnarea echipei cîștigătoare a fost 
nevoie de un al doilea joc. Dedata 
aceasta, victoria i-a revenit la li
mită echipei Dinamo, care a dis
pus de Flamura Rosie cu scorul de 
2—1 (2—0).

In general, jocul a plăcut prin 
fazele care s-au creat la ambele 
părți, totuși nivelul la care s-a 
jucat dovedește că această ramură 
sportivă nu este încă pe deplin în
sușită de către sportivii noștri. Nu 
trebuie să uităm, însă că hocheiul 
pe iarbă a început să fie practicat 
ia noi abia la sfîrșitul anului tre
cut și că, deci, mi a putut atinge 
nivelul tehnic al celorlalte discipli
ne sportive.

O influență hotărîtoare în desfă
șurarea partidei de ieri a avut-o și 
materialul sportiv (crosele și min
gile), care nu corespund în între
gime.

Pentru învingători, cele două go
luri au fost înscrise de Dumitres
cu, iar pentru învinși de Neacșu. 
La fluierul arbitrilor Gutman și 
Preîs, echipele au aliniat urmă
toarele formații :

DINAMO : Goltur-Văduva, Ursu- 
leac-Olaru, Sarchezan, Dima-Boeru, 
Vizitiu Ivana, Satmari, Dumitrescu.

FLAMURA ROȘIE: Vătav-Nițu, 
Vilk-Bușe, Cătană, Ghirt-Scurtu, 
Zamfir, Neacșu, Tiberiu, Ciuraru.

V. BENKOVSKY

Spartak Sofia: Naidenov—Vasi- 
liev, Raikov, Doncev—Raițov, Pa
nov—Kirov, Nestorov, Antonov, 
Bacev, Petkov.

Dinamo Orașul Stalin: Constan- 
tinescu—Fruth, Băcuț II, Szoke— 
Cicerone, Florescu — Bartha (To
ma), Radulescu, Sîrbu, Florea, 
Mihai.

Tot ieri, pe terenul de baschet 
din incinta velodromului din So
fia, a avut loc întîlnirea dinlre 
baschetbaliștii de la Dinamo Bu
curești și cei de la Spartak So
fia. Scorul meciului: 77—65 (35— 
31) pentru Spartak.

A. LE B ANOV

În preajma jocurilor ds fotbal cu R. P. U.
• DIN BUDAPESTA s-a comu

nicat programul jocurilor de fotbal 
R P.U—R.P.R., care se vor desfă
șura pe Stadionul Popular. Me
ciul de juniori, care se va disputa 
sîmbătă, va începe la ora 15. In 
pauză se va alerga proba de 80 
m. garduri, iar după joc vor con
tinua probele din cadrul campio
natelor de atletism ale R.P. Un
gare.
• DUMINICA, jocul dintre pri

mele reprezentative ale R.P.U. și 
R.P.R. va începe la ora 16.30. La 
ora 15 vor începe probe atletice 
în cadrul campionatelor. In pauza 
jocului de fotbal se va alerga șta
feta 4X400, iar după meci se vor 
desfășura probele aruncarea cio
canului și 5000 m. plat.

• PREGĂTIRILE juniorilor ma
ghiari au continuat săptămînă tre
cută. O echipă a jucat cu forma
ția. de colectiv Magyar Acel, de 
care a dispus cu 5—1 (3—1) prin 
punctele înscrise de Szeies (3), 
Kariko și Jagodics. Cei mai buni 
din echipa de juniori au fost Se- 
bestyen, Tolovics, Kariko, Sze'es 
și Kohut. Echipa doua de juniori 
a jucat cu Elektromos și a cîști
gat cu 2—1 (2—0). Au marcat:
Nagy și Friewladzky. S-au remar
cat în mod special More, Ilku 
II. Vekony ș! Farkas.

® ULTIMELE pregătiri ale fot
baliștilor unguri vor avea Ioc 
miercuri 15 septembrie. Diminea
ța, lotul echipei B se va antrena 
la două porți în compania echi
pei regionale Antena. După amia
ză, lotul echipei A va înfîlni pe 
Spartakus .din categoria B, iar în 
deschidere va juca lotul de juniori 
cu echipa regională Flotila.

• LOTUL FOTB ALIȘTILOR ro
mîni care se pregătește la Cluj a 
susținut sîmbătă un joc de antre
nament în compania selecționatei 
URCM. Jocul a constat din 3 re
prize a 30 minute, încheiate cu 
scorul de 17—0 (4—0, 4—0, 9—0) 
prin punctele marcate de Ozon și 
Zeană cîte 4, Olaru și Nicușor 
cîte 3, Băcuț, I 2 șl Gîrleanu 1.

Ntimer&ase surprize in campiDnatuI de fotbal 
al R. P. Ungare

BUDAPESTA 12, (prin telefon). 
Ieri s-a desfășurat o nouă etapă în 
cadrul campionatului maghiar de 
fotbal, ultima înaintea meciurilor 
internaționale cu echipele R, P. 
Romîne și U.R.S.S.

In întîlnirile de ieri au fost în
registrate numeroase surprize, pe 
deoparte scoruri strînse, iar pe 
de altă parte scoruri categorice.

Surprinzătoare este înfrîngerea 
echipei Dozsa, care a cedat în fața 
echipei Lokomotiv din Szombathely 
cu 4—3. Diosgyori Vasas a reali
zat o performanță foarte valoroasă, 
întrecînd cu 6—0 echipa fruntașă 
Vasas Izzo. Csepeli Vasas a ter
minat la egalitate (0—0) cu Salgo-

Olimpiada
Au luat sfirșit întîlnirile

La Amsterdam, în sala Apollo, 
au luat sfîrșit întîlnirile din cadrul 
seriilor preliminare ale Olimpiadei 
de șah — campionatul mondial pe 
echipe.

întîlnirile rundei a Vl-a în gru
pele a 3-a și a 4-a au dat urmă
toarele rezultate: Norvegia —Saar 
2'/i~PA; Israel — Suedia 3-1; Ju
goslavia — Danemarca 3-1; Elve- 
ția-Columbia 272—1 'A; Germania 
Occidentală — Anglia 2Vs—PA; 
R.P. Ungară — Luxemburg 4-0.
Sîmbătă și duminică, în toate cele 

patru grupe s-a jucat ultima rundă. 
Echipa Uniunii Sovietice a între
cut cu scorul de 3'A—‘A reprezen
tativa Islandei care s-a afirmat cu 
prilejul acestui campionat. Rezul
tatele tehnice au fost următoarele: 
Keres—Palmasson 1-0, Bronstein- 
Olafsson 'A-7ș, Kotor—Johansson 
1-0, Geller—Agustsson 1-0. Iată 
și celelalte rezultate din prima 
grupă: Olanda—Austria 3-1, Fin
landa—Grecia 3-1. Grupa 2-a: R. 
P. Bulgaria — R. Cehoslovacă 2-2; 
Argentina—Irlanda 4-0; Canada— 
Italia 272-PA. Gruoa 3-a: Suedia- 
Jugoslavia 2-2; Israel—Franța 3-1; 
Danemarca—Saar 2'A-l'/». Grupa 
4-a: R.P. Ungară—Germania Oc
cidentală 272-172; Columbia—An
glia 272-172-, Elveția — Belgia 
3'/»-7».

In urma acestor rezultate, cla
samentul final al celor patru gru
pe este următorul:

Grupa l-a: 1. U.R.S.S . 16‘/2 

A jucat formația. Dungu (Achim) — 
Zavoda, Apolzan (Androvici), Bă
cuț 1 (Farmati)—Călinoiu (Știr
bei), Știrbei (Băcuț I)—Gîrleanu 
(Paraschiva), Nicușor, Ozon, (O- 
laru), Olaru (Zeană), Sura (Gîr
leanu).

Miercuri, selecționata A va sus
ține ultimul joc de antrenament 
înainte de plecarea la Budapesta^ 
Plecarea va avea loc joi. In alară 
de Zeană, lotul urmează să fie 
complectat și cu Dușan. și Neagu.

Juniorii s-au antrenat vineri cu 
Voința Cluj (j'un.). Ultimul antre
nament al juniorilor va avea loc 
în compania juniorilor Locomotivei 
Cluj.

9 JUCĂTORII care formează lo
tul B s-au înapoiat sîmbătă de la 
Sofia. Membrii delegației au de
clarat că în jocul cu selecționata 
orașului Sofia echipa noastră s-a 
comportat sub așteptări. In pluș, 
echipa bulgară — aproape o veri
tabilă reprezentativă a R.P. Bul
garia — a jucat excelent Cu 
toate acestea, diferența de scor pu
tea fi mai mică, dacă înaintașii 
noștri nu ar fi jucat nervos și in
timidați de valoarea și jocul ad
versarilor. Echipa a luptat mult 
și dîrz uneori, dar înaintarea a 
pierdut cîteva ocazii bune (două 
bare și un penalty pe care Ene 
l a ratat lovind greșit balonul cu 
latul).

Fotbaliștii noștri au numai cu
vinte bune de jocul Dinamo Kiev- 

■ Selecționata B a orașului Sofia, 
în care ambele echipe au desfășu
rat un joc de calitate.
• LOTUL echipei noastre B a 

făcut un antrenament ușor ieri di
mineață pe stadionul 23 August, 
unde va avea loc duminică parti
da cu echipa B a R.P. Ungare. 
Cu acest prilej, și-a reluat pregă
tirile și Ivănescu, care este resta
bilit.

Lotul va face și marți și miercuri 
antrenamente, miercuri de ansam
blu. Lotul echipei B va fi complet 
Androvici va fi titular în postul 
de stoper.

tarjani Banyasz, iar Sztalin Vass- 
mfi a jucat cu Vasas Budapesta, 
meci care s-a terminat cu rezulta
tul de 1 — 1. Un meci echilibrat s-a 
desfășurat între echipa fruntașă 
Kinizsi și Dorogi Banyasz, ultim? 
clasată. Kinizsi a cîștigat cu 2—1.

In sfirșit, cea mai mare surpriză 
a înregistrat-o echipa cam? o mă 

Voros Lobogo, care a surclasat e- 
chipa Szegedi Ualadâs, întreeînd-o 
cu 14—0, cel mai mare scor înre
gistrat în campionatul maghiar în 
ultimii 10 ani.

In urma acestei etane, în fruntea 
clasamentului se află Voros Lobo
go cu 20 de punct-? din 14 meciuri, 
urmată de Honved Budapesta, cu 
18 puncte din 10 meciuri.

de șah
din seriile preliminare

puncte (din 20 posibile); 2. Olan
da 13 p.; 3. Islanda 11 p.; 4. A- 
usîria 9'A p.; 5. Finlanda 57» p.;
6. Grecia 47î p.

Grupa 11-a: 1. Argentina 14 p< 
(din 20 posibile); 2-3. R. Cehoslova
că și R. P. Bulgaria 1372 p.; 4. 
Canada 10 p.; 5. Italia 7'/2 p.; 6. 
Irlanda PA p.

Grupa IlI-a: 1. Israel 16 p. (din 
24 posibile); 2-3 Suedia și Jugo
slavia 14 p.; 4. Danemarca 12 p.;
5. Norvegia 11 p.; 6. Franța 9/2 
p.; 7. Saar 77».

Grupa lV-a: 1. R.P. Ungară 18 
p. (din 24 posibile); 2. Germania 
Occidentală 167» p.; 3-4. Anglia și 
Elveția 13'/2 p.; 5. Columbia 127» 
p.; 6. Belgia 9 p.; 7. Luxemburg 
1 p.

Pentru turneul final, care va de
semna echipa campioană mondia
lă, s-au calificat primele trei cla-, 
sate din fiecare grupă. In grupa 
IV-a egalitatea de punctaj dintre 
echipele Angliei și Elveției a dat 
cîștig de cauză Angliei, care a în
vins în meciul direct cu Elveția. 
Remarcabil este succesul echipei 
R.P. Bulgaria, care a reușit să se 
califice în turneul final într-o se
rie dificilă, la egalitate cu puter
nica formație a R. Cehoslovace.

Echipele clasate mai jos de lo
cul 3 în fiecare serie își vor dis
puta, tot în cadrul unui turneu, 
locurile 13-26 din clasamentul ge
neral.
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