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Pentru continua dezvoltare 
a complexului sportiv G. M. A.
SUTE DE MII de tineri și ti

nere de pe întreg cuprinsul
țării au cucerit insigna G.M.A.,
insignă care a ajuns să reprezin
te un adevărat simbol ai tinereții 
și vigoarei, al voinței și curajului. 
In lupta pentru cucerirea insignei, 
fiecare tînăr a învățat să înfrunte 
greutățile și să le învingă, să se 
întreacă cinstit pe terenul de sport, 
să practice corect cîteva discipline 
sportive însușindu-și totodată nor
mele elementare de igienă sporti
vă.

Iată dar, în cîteva cuvinte, cîi 
de mult înseamnă cucerirea insig
nei G.M.A gradul I pentru fiecare 
om al muncii din patria noastră 
și care este rolul deosebit de im
portant al complexului G.M.A. in 
întărirea fizică și educarea mase
lor de oameni ai muncii.

înțelegând importanța complexu
lui G.M.A., colectivele sportive din 
toată țara acordă un interes deo
sebit acestei importante probleme. 
Succesele obținute în domeniul a- 
tragerii maselor de tineri și v rst- 
nici în cucerirea insignei G.M.A. 
gr. I de colective sportive ca Lo
comotiva Salina, Voința Tg. Mureș 
sau Timișoara, Progresul Orașul 
Stalin sau Avintul Simo Geza din 
Tg. Mureș, de raioane ca Mureș, 
Sibiu, Deta, de regiuni ca Suceava 
Pitești, Regiunea Stalin sau Re
giunea Autonomă Maghiară se da- 
toresc tocmai justei înțelegeri a im
portanței complexului G.M.A. in 
viața sportivă a țării noastre.

Pentru ^obținerea de noi succese 
au fost folosite metode hune și ini
țiative prețioase. Astfel, succesele 
obținute de. colectivul Locomotiva 
complexul C.F.R. Timișoara se da
torase, în mare măsură, temeinice; 
planificări a muncii și folosirii 
cadrelor tehnice în instruirea as
piranților G.M.A. In colectivul 
Voința Bacău, concursurile de casă, 
organizate cu regularitate, consti
tuie bune ocazii de atragere a as
piranților în acțiunea de trecere a 
normelor G.M.A. La Oradea comi
tetul regional C.F.S. folosește cele 
mai indicate metode de propagan
dă și agitație în jurul complexului, 
precum și forme variate de atra
gere a tineretului In trecerea 
normelor G.M.A, ca de pildă 
„Luna G.M.A.” pentru trecerea 
normelor de sezon. In regiunea 
Timișoara, întrecerea inițiată intre 
raioane pentru obținerea cît mai 
multor norme G.M.A gr. 1 a avut 
rezultate foarte bune, mai ales tn 
raioanele Reșița și Lugoj.

Zi de zi crește numărul de pur 
tătari ai insignei G.M A. gr. I la 
șate. Aci, prin munca plină de ab
negație a unor activiști, profesori 
care predau educația fizică sau 
instructori sportivi obștești ca Va- 
site Popa din Niculițel, Florian

Campionatele de atletism
BUDAPESTA 18 (Agerpres).— 

MTI transmite :
Vineri după amiază, pe stadio

nul popular din Budapesta au în
ceput finalele campionatelor de a- 
tletism ale R.P. Ungare pe anul 
1954. In primele probe s-au în
registrat următoarele rezultate 
tehnice :

110 m. garduri: Csenger 15”; 
, greutate bărbați : Mihalyfi, 15,20 

m.; 400 m. plat; Adamik 47”8/10; 

Sofronie din Miercurea Sibiului, 
Gh. Oprea din Orțișoara, Al. Cris- 
tea din Dobra (reg. Hunedoara),
1. M nzînă din Urzicuța (reg. Cra
iova), Ion Dalimon din raionul 
Amaradia, etc. sute și sute de ti
neri muncitori de pe ogoare au 
reușit să devină purtători ai insig
nei G.M.A

Cu atît mai gravă apare, in a- 
ceste condiții, indiferența cu care 
privesc complexul G.M.A. organele 
sportive din regiunile Hunedoara, 
Galați, Iași, Bîrlad, Ploești, etc., 
unde acțiunea de dezvoltare a com
plexului nu se desfășoară pe mă
sura posibilităților La fel, in co
lective sportive ca Metalul „23 
August” din București, Flamura 
roșie Buhuși, Metalul-Energ'e din 
Timișoara, Metalul Electroputere 
din Craiova și alte colective spor
tive puternice și cu posibilități 
mari există o inadmisibilă rămîne- 
te în urmă, atît din cauza pasivi
tății consiliilor acestor colective cil 
și a insuficienței sprijinului și în
drumării primite din partea consi
liilor centrale și regionale ale aso
ciațiilor respective

De asemenea, formalismul și su
perficialitatea de care dau dovadă 
unele colective sportive, ușurința cu 
care sîirt acordate normele în
unele orașe și raioane ca și insu
ficienta preocupare pentru o cît
mai bună instruire a aspiranților
G.M.A.  constituie și astăzi piedici
însemnate in calea realizării sco
pului propus prin introducerea
complexului.

Un rol important în dezvoltarea 
complexului G.M.A. îl au organiza
țiile U.T.M., care pot face din 
complex un prețios mijloc de mobi
lizare a tineretului, de strîngere a 
legăturilor dintre masele de tineiel 
Și organizație și un ajutor în acți
unea de educare comunistă a ma
selor de tineret. Organizațiile 
U.T.M. sînt principalul factor de 
mobilizare a tineretului in trecerea 
normelor G.M.A. și colectivele spor
tive ca și organele sportive supe
rioare au datoria de a menține o 
permanentă legătură, de a crea <? 
rodnică colaborare cu organizațiile 
U.T.M.

Comisiile de pregătire și exami
nare G.M.A., comisiile de control, 
precum și responsabilii de resoarte 
G.M.A. din cadrul comitetelor 
C F S. au datoria de a nu sista nici 
un moment munca de lămurire. în
drumare și mobilizare a maselor 
în trecerea normelor G.M.A. gr. I. 
Toți activiștii sportivi trebuie să 
înțeleagă că dezvoltarea complexu
lui G.M.A. este o sarcină de prin
cipală importantă. Iată de ce ei 
nu trebuie să precupețească efor
turile în munca de continuă extin
dere a complexului G.M.A. în rin- 
durile maselor largi de oameni ai 
muncii din țara noastră.

ale R. P. Ungare
800 m. femei: Kazi 2Tl”5/10; 
înălțime bărbați ; Kisgergely 1,89 
m.; lungime femei : Gyarmati 5,57 
ni.; 1500 m. plat: Iharo-s 3’49”6/10; 
Tabori 3’49”6/10; disc femei: Se
rali 44,11 m.; 10.000 ni. Jozsef
Kovacs 30’12”.

Tn seriile probei de 100 m. plat, 
Goldovanyi a obținut rezultatul 
de 10”5/10. In aceeași probă, la 
fete, Neszmelyi a alergat distan
ța în timpul de 11 ”9/10.

Tr pla întîlnire a fotbaliștilor romi ni și maghiari a stîrnît un deosebit interes. La Budapesta și București, 
cele trei meciuri au fost urmărite de peste 200.000 de spectatori. In aceste partide, fotbaliștii noștri alt 

reușit două victorii, iar jucătorii ma ghiari una.
In fotografe, reprezentativa Ba R. P. Romîne înaintea locului cîștigat la București. De la stingă la 
dreapta: Ene — căpitanul echipw —, Voinescu, Peretz, Hidișan, Ân drovici, Ivănescu, Pahonțu, Geor

gescu, Avasilichioaie, Dragoman și Suciu.

Reprezentativa B a R. P Romine a intrecut ieri cu 2-1 (10) 
reprezentativa B a R. P. Ungare

Reprezentativa noastră secundă 
de fotbal a ob(inut ieri un rezul
tat exceptional, pentru unii chiar 
nesperat, dar dorit de cei peste 
80.000 rf.-> spectatori, care au um
plut tribunele Stadionului 28 Au
gust și care au fost iot tlf.ipul, 
chiar în momentele grele, alături 
de fotbaliștii noștri. Infruntind o 
puternică selecționată maghiară, a- 
propiată ca valoare de prima e- 
chipă a R.P. Ungare — după în
săși aprecierile specialiștilor un
guri —, reprezentanții noștri nu 
s-au lăsat intimidați de valoarea 
fotbaliștilor oaspeți. Ei au luptat 
cu mult clan șt voință, dovedind 
superioritatea nu numai din punct 

I de vedere al puterii de luptă și 
al însuflețirii, ci și din punct de 
vedere tehnic și tactic, dar mai 
ales din punct de vedere al omo
genității. Jucătorii noștri au for
mat o ECHIPA, care a acționat 
tot timpul ca un tot omogen, ata- 
cînd foarte periculos, constant și 
eficace și făcînd față cu mult suc
ces situațiilor de apărare. Ei au 
dat dovadă de o deosebită comba
tivitate și de o sporită eficacitate. 
In general, echipa noastră a știut 
să se orienteze tactic. In primul 

j riad a sezisat jocul retras al cen- 
'■ Irului Polotas și perechea Pereț- 
■ Avasilichioaie a știut să dejoace 
j de multe ori această tactică. Apă-

De-a lungul celor
Cu ropote nesfârșite de aplauze, 

cei peste 80.000 de spectatori salută 
intrarea pe teren a celor două for
mații secunde ale R. P. Romîne și 
R. P. Ungare. Jucătorii se îndreaptă 
spre centrul terenului, salută pu
blicul și apoi ascultă cuvintele de 
salut rostite de tov. Gh. Smoleanu, 
din partea C.C.F.S., și de Titkos 
Pal, din partea delegației maghiare.

Apoi, după o scurtă încălzire, 
cele două echipe încep jocul în 
următoarea alcătuire:

R. P. ROMINA : Voinescu — Pa- 
hottfu, Androvici, Ivănescu — Hidi- 
șan, Pereț — Suciu, Georgescu, Ene, 
4 vasilichioaiei, Dragoman.

R. P. UNGARA : Gulyas — Kal
mar, Borzsei, Dalnoki — Szabo, 

rarea a aplicat un marcaj sever 
care a împiedicat pe oaspeți să a- 
jungă în poziții libere de tras la 
poartă. Iar în atac, formația noas
tră s-a bizuit pe un joc în mișcare, 
cu pase pe jos destul de variate 
și executate prin surprindere

Intr-un cuvlnt, reprezentativa, 
noastră a făcut un joc bun și a cu
cerit o victorie pe deplin meritată. 
Superioritatea manifestată și oca
ziile ratate îi dădeau dreptul chiar 
la un scor mai concludent decît 
T-l (1-0) cu care s-a încheiat par
tida.

Reprezentativa maghiară a fost 
surprinsă de jocul viguros, iute și 
organizat al fotbaliștilor noștri și 
nu a reușit să preia decît rareori 
inițiativa. Tactica încercată (cu 
Palotaș și un extrem în urmă și 
cu un inter pe rind, Csordas și As
piranți înainte) n-a dat rezultate 
nici în apărare, nici în atac. Toate 
sforțările fotbaliștilor oaspeți de 
a-și impune jocul au eșuat în fața 
comportării excelente a echipei 
noastre. Acțiunile lor ofensive, fru
mos desfășurate în cîmp, s-au o- 
prit la 16 m., unde intervențiile 
sigure și oportune ale apărătorilor 
noștri le-au zădărnicit. Iar măsu
rile lor de apărare au fost dezor
ganizate de atacurile impetuoase 
ale înaintașilor noștri.

PETRE GAȚU

90 de mjnute...
Dekanyi — Sandor, Csordas, Pa- 
lotas, Aspirant, Toth M.

încurajați puternic de spectatori, 
jucătorii roonîni pornesc de la înce
put un susținut asalt la poarta ad
versă. Timp de cîteva minute, e- 
chlpa R.P.R. presează. Oaspeții, sur
prinși de jocul viguros al forma
ției noastre, nu-și găsesc deloc ca
dența și sînt depășiți și în cîmp 
și în fazele de poartă. In min. 10, 
Georgescu șutează la poartă, puter
nic, dar pe deasupra. Atacurile tot 
mai insistente ale echipei romîne 
sînt adesea irosite din cauză că 
Ene nu-și găsește încă locul. Echi
pa R.P.R. are inițiativa, toți Jucă
torii remareîndu-se printr-un jo-c 
însuflețit. In special cei doi halfi. 

Hidișan și Pereț, acoperă terenul, 
distrugând încercările de atac alo 
oaspeților și „împingind" propriul 
lor atac. înaintașii români nu tra-g 
la poartă. Singur Avasilichioaiei îl 
„încearcă" de cîteva ori pe Gulyas... 
Oaspeții șutează la poartă deda 
distanță, dar Palotaș (min. 20) 
trimite peste bară. In min. 24 șt 
25, Dragoman și Avasilichioaiei șu
tează la poartă, dar fără succes. 
Echipa maghiară își revine, atacă 
mai mult pe aripi, unde funcțio
nează renumiții Sandor și Țoth M, 
însă tinerii noștri fundași de mar
gine Pahonțu și Ivănescu se întrec 
pe ei și spulberă orice atac. Pa 
centrul liniei noastre de apărare, 
Androvici nu se lasă derutat de 
jocul retras al lui Palotaș și are și 
el intervenții excelente. In min. 35, 
la un șut al lui Ene, Gulyaș esto 
surprins neplasat și deabia reușește 
să respingă, în cădere, cu piciorul, 
de pe linia porții. După 2 minute, 
Ene șutează puternic, dar tot pe 
lingă bară. El și Avasilichioaiei, 
care este cel mai activ din atac, 
mai șutează la poartă, în minutele 
următoare, însă preia slab. Drago
man se arată periculos prin pă
trunderile sale rapide. Dominarea 
echipei noastre este încunată de 
succes în min. 42: la centrarea ltd 
Georgescu Avasilichioaiei intră îrt 
posesia mingii și șutează dela 12 
m., mingea lovește bara laterală și 
intră în poartă : 1-01

După pauză, Borzsei este înlocuit 
cu Kalmar, al cărui loc de fundaț 
dreapta este luat de Farsang. In 
min. 46, Pereț face o cursă specta
culoasă pe aripa stînigă, cenitreazS 
și Suciu venit din urma reia din 
săritură, cu capul, puțin deasupra 
porții. A fost una din cele mai fru
moase faze ale meciului... Primele 
10-15 minute ale acestei reprize a- 
parțin echipei noastre, care prin 
Dragoman, Georgescu și Avasili
chioaiei are posibilitatea de a mări 
scorul. Dar, de fiecare dată, Gulyas 
se remarcă 1 Treptat însă, echipa 
noastră slăbește ritmul de joc. După 
ce Csordas (min. 60) trage puțin 
pe lîngă bară. Sandor egalează, la

(Continuare in pag. 4-a) I
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Seria I-a

repuMicaa de fotbal
Seria II-a

PROGRESUL F. B. —
1METALUL CiMPINA 2—0 (1—0)

Progresul F. B. a obținut o vic
torie meritată în țața Metalului din 
Cîmpina, la capătul unui joc în 
care a dominat cea mai mare parte 
di.n timp. In prima repriză, deși a 

/dominat copios, Progresul nu a 
reușit să înscrie decît un singur 
goi în ultimul minut al reprizei, 

t prin Ursu care a tras puternic pre
țuind mingea boxată defectuos de 
portarul metalurgiștilor, Drăgă- 
nescu. In această repriză, Progre
sul putea marca mai mult însă 
înaintașii săi nu au tras suficient 
ta poartă. Numai Ursu și Lăză- 
rescu au tras de două ori însă a- 
tunci bara a oprit mingea să intre 
în plasă. După pauză, Metalul re
nunță la jocul mai mult de apărare 
și se găsește în situația de a egala, 
însă șuturile lui Zaharia, Dumitru 
-și Popescu sînt apărate de Horvat. 
Ursu (Progresul) mai trage odată 
in bară în min. 56, pentru ca 2 mi
nute mai tîrziu, Soare (Progresul) 

asă se evidențieze scoțînd de pe 
linia porții o minge trimisă cu ca
pul de Popescu. In min. 80, Coloși, 
.bine servit de Dragoimrescu, trage 
• de la 10 m., și înscrie imparabil. A 
•condus bine Adalbert Varga (Cluj).

R. I.
LOCOMOTIVA TR. SEVERIN — 

FLAMURA ROSIF. SF GHEORGHE
3—1 (2—0)

TURNU SEVERIN 19 (prin te
lefon). — După un joc de factură 
•mediocră, Locomotiva din localitate 
-•> reușit să întreacă echipa textili- 
-știlor din Sf. Gheorghe cu scorul 
de 3-1. Cele trei puncte ale învin 
-gălori’or au fost înscrise de Bio- 
la.n (min. 18, 34, 77). Pentru Fla- 
mura roșie a înscris Karacsony 
(min 53). A arbitrat Ion Robu 
(Tr. Severin) în lipsa arbitrului 

•oficial care nu s-a prezentat.
IONESCU DU1CA 

coresnondent 
METALUL STEAGUL ROȘU — 

. METALUL UZ. TRACTOARE 
I 1—2 (1 — 1)

ORAȘUL STALIN 19, (prin te
lefon). — Jocul dintre cele două 
echipe a fost — în general — viu dis
putat. Metalurgiștii de la uzinele 
de tractoare s-au arătat mai insis- 
tenți în fața porții și au obținut 
victoria prin golurile înscrise de 
Butnaru (min. 33) și Seredai (min. 
62). Pentru Met. Steagul roșu a 
Înscris Fusulan (min 3).

GH. STRIMBU-V. SECAREANU 
co-esoondenți

FLACĂRA PITEȘTI — 
FLACĂRA MORENI 3—1 (3—01

PITEȘTI 19 (prin telefon). Avînd 
-® înaintare mirt mai efieace pi- 
,-teștenii au obținut o meritată vic
torie. Echipa locală a dominat 

•categoric, în special în prima re
priză, cînd și-a concretizat această 
superioritate prin golurile marcate 
de Neață, (min. 28) și Burcă (min. 

-36 și min. 41).
Pentru oaspeți a înscris Nica în 

anin. 67. Jocul a fost arbitrat de 
N. Bogin (Lugoj).

GR. VARABIESCU 
coresnondent 

Ț METALUL BUCUREȘTI — 
f LOCOMOTIVA CRAIOVA 1-3 
f , (1—1)

Au marcat: Capatos (3) pentru 
•locomotiva Craiova și Vulcăneanu 
Țpentru Metalul.

f CLASAM

‘ZProgresul F. B.
[^Metalul St. roșu

ENT

17 13 3

u

1

L

4>0:10 29

f Or. Stalin IT 9 6 2 36:23 24
^Progresul Sibiu 17 9 4 4 24:14 22
KF1. roșie Sf. Gh. 18 9 4 5 25:19 22
pnacăra Moreni 17 5 9 3 19:14 19
^Metalul Buc. 18 7 4 7 29.22 18
[□tfetalul uz. tractoare
; Orașul Stalin 18 7 2 8 22:26 16
^Voința București 12 4 6 2 15:11 14
□Metalul Cîmpina 17 5 4 8 24:31 14
EXoc. Craiova 18 6 1 11 24:31 13
fXoc. Tr. Severin 17 3 6 8 22:34 12
fcyiacăra Pitești 18 3 3 10 12:24 9
i «Construe. Craiova 16 2 2 12 11:44 6
/ ETAPA VIITOARE
p Tr. Severin: Locomotiva — Con- 
•«tructorul Craiova.
i i Pitești: Flacăra — Metalul Cîm- 
j*ina.
î Orașul Statin : Metalul uz. trac- 
j'loare — Progresul F. B.
pj Moreni: Flacăra — Metalul St. 
j«oșu Orașul Stalin.
Ș Craiova : Locomotiva — FI. roșie 
.JSf. Gheorghe.
‘ București: Metalul —• Voința 
(București.

SPORTUL POPULAR
2-a z" Nr. 2495

DINAMO 6 BUCUREȘTI—META
LUL REȘIȚA 1—0 (0-0)

întâlnirea dintre cele două for
mații s-a terminat cu victoria pe 
deplin meritată a gazdelor. Deși 
scorul de 1-0 nu este suficient de 
concludent pentru a sublinia supe
rioritatea evidentă a dinamoviștilor, 
totuși jocul a fost la discreția e- 
chipei gazde care a dominat cu 
autoritate și a fost superioara din 
toate punctele de vedere. Ieri, Me
talul a jucat foarte slab. Jucătorii 
au manifestat o vădită indolența șl 
o accentuată lipsă de combativi- 
tate Semnificativă este atitudinea 
jucătorului Sz&les față de antreno
rul său Zsizsik, care atunci cind 
l-a îndemnat să joace cu mai mult 
elan i-a răspuns „eu să joc? sa 
joace ceilalți"! Asociația Metalul va 
trebui să analizeze comportarea sla- 
bă a echipai hirn-d măsurile de n- 
B°Singurul punct al partidei a fost 
înscris de Georgescu în min. 55

Arbitrul M. Marinciu (Ploești) a 
condus cu mici scăpări următoarele 
formații; ..

DINAMO 6: Varga — Bobei- 
nicu. Pinoșan landa —
Stere— losefide (Georgescu) Racu, 
Firică, Balogh, Blujdea.

METALUL REȘIȚA : Heinrich - 
Piei Teodorescu, Colnic — Muntea- 
nu Vida — Jojart II (Jojart I) 
lovan. Orcan, Chirilă, Szdles.

LOCOMOTIVA CUUJ—METALUL 
BAIA MARE 1-2 (1—2)

CLUJ, 19 (Prin telefon de la sub- 
redacția noastră). Băimărenii au 
obținut o meritată victorie. Ei au 
condus cu 2-0 prin punctele înscrise 
de Kalmăr. Apoi, Rădulescu a re
dus scorul la 2-1, scor care a ra- 
mas neschimbat cu toate că în par
tea doua a jocului gazdele au avu.
4-5  ocazii clare de ™L

AVÎNTUL REGHIN—PROGRESUL 
SATU MARE 2-2 (0-2)

REGHIN 19 (prin telefon). In 
prima repriză oaspeții au jucat 
foarte bine și au marcat de doua 
ori prin Ferenczi și Tudor. După 
pauză, Avîntul a dominat cu auto
ritate și a marcat prin Palfi Și 
Eles (din 11 im). Jocul a fost de 
slabă factură tehnică

PETRE TRUȚIA 
corespondent 

LOCOMOTIVA ORADEA—META
LUL ORADEA 0-1 (0—0)

ORADEA 19 (prin telefon) 2000 
de spectatori au asistat la acest 
meci care s-a terminat cu victoria 
echipei Metalul prin golul înscris 

Haidu In min.

corespondent
FLACĂRA MEDIAȘ FLAMURA 

ROSIE CLUJ 1—0 (0—9)
MEDIAȘ 19 (prin telefon) Gaz

dele au dominat tot timpul și au 
cîștigat po merit cu 1-0 (0-0). Uni
cul gol al partidei a fost marcat 
în min. 62 de Șarlea. De la me- 
dieșeni s-au remarcat în mod deo
sebit Luca, Molnar 1 și Binder, iar 
de la clujeni Palfi, Orosi și Mun- 
teanU‘ I. SINGER

corespondent 
LOCOMOTIVA ARAD—CONS

TRUCTORUL ARAD 2—1 (1—1)'
ARAD (prin telefon). In prima 

parte a jocului Locomotiva a fost 
superioară. După pauză echipele au 
fost de forțe egale. Primul gol a 
fost marcat în min. 22 de către 
Petz (Locomotiva). In min. 43 Con
structorul egalează prin Bahner 
dintr-o lovitură de la 11 m. In 
m’n. 79 de joc golul victoriei este 
înscris de același Petz (Locomoti-

ST. WEINBERGHER 
corespondent 

CLASAMENTUL
Met. Bala Mare (1) 18 11 2 5 26:19 24
Flacăra Mediaș (2) 18 9 5 4 22:12 23
Avântul Reghin (3) 17 8 6 3 23:15 22
Metalul Reșița (4) 18 8 3 T22:17 19
Minerul Dupeni (5) 17 6 7 4 23:17 19
FI. roșie Cluj (6) 18 6 6 6 25:19 18
Locomotiva Cluj (7) 17 6 4 7 23:22 16
Loc. Arad (9) 18 6 4 8 17:26 16
Prog. Satu Mare (8) 17 5 5 7 18:21 15
Dinamo 6 (12) 18 6 3 9 19:30 15
Met. Oradea (13) 17 5 4 8 9:17 14
Loc. Oradea (10) 18 6 2 19 17:25 14
Constr. Arad (11) 17 5 3 9 17:21 13

ETAPA VIITOARE
Flamura roșie Cluj — Minerul 

Lupenii, Locomotiva Oradea — Lo
comotiva Cluj,; Constructorul Arad 
— Avîntul Reghin, Dinamo 6 Bucu
rești — Flacăra Mediaș, Metalul 
Reșița — Locomotiva Arad, Pro
gresul Safu Mare — Metalul Ora
dea, Metalul Baia Mare, stă. ,

categoria B
Seria III-a

LOCOMOTIVA IASi — 
LOCOMOTIVA CONSTANTA 

3-0 (1—0)

IAȘI 19 (prin telefon). Cei mai 
important meci al seriei III-a s-a 
încheiat cu o meritată victorie a 
feroviarilor ieșeni care au avut 
inițiativa și superioritatea in cea 
mai mare parte a jocului.

In prima repriză, meciul a fost 
destul de confuz. Locomotiva Con
stanța a dominat la început, dar 
tot ieșenii sînt cei care înscriu prin 
Leonte (min. 15) Inițiativa trece 
apoi de partea gazdelor, care pun 
stăpînire complect pe joc, mai ales 
în repriza II-a. In partea doua a 
jocului. Locomotiva Iași și-a mărit 
avantajul prin golurile înscrise de 
Constantin în minutele 70 și 85. 
Ieșenii au jucat în repriza II-a 
mult timp cu fundașii pe linia de 
centru.

Sau remarcat: Florescu, Con
stantin și Gram (Locomotiva Iași) 
și Vultur, Nedela și Sever dela 
învinși.

Jocul a fost arbitrat de D. Schul- 
der (București).

O. WEINER și FR. BACIU 
corespondenți

LOCOMOTIVA PAȘCANI —
PROGRESUL FSCSANI 0—2 

(0-1)

PAȘCANI 19 (prin telefon). E- 
chipa Progresul din Focșani a ob
ținut o meritată victorie, prestînd 
un joc mai tehnic și avînd mai 
multă legătură între compartimente. 
Gazdele au ratat cîteva ocazii de 
gol din cauza impreciziei înain
tașilor. Punctele învingătorilor au 
fost înscrise de Caramalău (min. 
35) și Tolea (min. 75). S-au evi
dențiat : Cristea, Coman și Leibu 
(de la Progresul Focșani) și lancu, 
Boboc și Labău (de la Locomotiva 
Pașcani). Au .asistat 2.000 specta
tori. A arbitrat /. Drăghici (Con
stanța).

L SOFRONIF. 
corespondent

METALUL 1 MA! PLOESTI — 
DINAMO BÎRLAD 0—0

PLOEȘTI 19 (prin telefon). După 
un joc confuz în decursul căruia 
înaintașii ambelor echipe au ratat 
multe ocazii, scorul a rămas alb. 
Ploeștenii au presat mai mult, dar 
înaintașii nu au avut finalitate în 
acțiuni. S-au remarcat Stanoilovici 
și Neacșu (de la Metalul) și apă
rarea imediată a dinamoviștilor.

Jocul a fost condus de D. Comă- 
nescu (Cîmpina).

GH. RADULESCU 
corespondent

METALUL BRĂILA — 
FL. ROSIE BURDUJENI 

3—0 (1—0)

BRĂILA 18, (prin telefon). Ju- 
cînd cu multă însuflețire metalur
giștii din localitate au obținut o 
victorie categorică prin golurile 
marcate de Cojocaru (min. 43) și 
Traian (min. 74 și 75).

A. PARTENIE 
corespondent

FLAMURA ROȘIE BUHUȘI — 
DINAMO GALATI 3—0 

DINAMO BACĂU — 
FLAMURA ROȘIE BACĂU, amînat

CLASAMENTUL

Locomotiva C-ța 
Dinamo Bacău 
FL roșie Bacău 
FI. roșie Buh uși 
Locomotiva Iași 
Metalul Ploești 
FI. roșie B-jeni 
Dinamo Bîrlad 
Dinamo Galați 
Știința Iași 
Metalul Brăila 
Progresul Focșani 
Loc. Pașcani

18 10 6 2 35:17 26
16 9 4 3 29:13 22
16 8 5 3 23:14 21
18 8 5 5 27:20 21
17 8 4 5 36:18 20
17 9 1 7 23:22 19
18 6 7 5 21:23 19
17 4 8 5 25:28 16
18 6 4 8 16:27 16
17 3 8 6 18:24 14
18 3 6 9 21:30 12
18 2 6 10 15:30 10
18 3 4 11 18:41 10

ETAPA VIITOARE

Locomotiva Constanța — Meta
lul 1 Mai Ploești.

Locomotiva Pașcani — Locomo
tiva Iași.

Dinamo Bacău — FI. roșie Bur- 
dujeni.

Di-namo Bîrlad — Metalul Brăila.
Dinamo Galați — FI. roșie Bacău. 
Știința Iași — FI. roșie Buhuși.

Campionatul republican de Mal a! juniorilor
Ieri au continuat jocurile din 

cadrul campionatului republican 
de fotbal al juniorilor.

S-au înregistrat următoarele re
zultate :

Locomotiva Timișoara — Con
structorul Craiova 8—0 (3—0)

Punctele au fost înscrie de Da
raban (6), Klein și Văceanu.

h 17-a etapă .
a campionatului republican de handbal

C.C.A. — DINAMO BUCUREȘTI 
15—7 (7-3)

Meciul dintre cele două echipe 
bucureștene nu s-a ridicat la un 
nivel satisfăcător, în primul rînd 
din cauza slabei comportări a di
namoviștilor. Jocul s-a menținut 
echilibrat numai în prima parte 
a reprizei tatii a, pentruca apoi să 
fie tot timpul la discreția frunta
șilor clasamentului. înaintașii de 
la C.C.A. au știut să folosească 
numeroasele greșeli în apărare ale 
jucătorilor de la Dinamo.

Au marcat: Bretz (4), Sauer 
(4), Bota (2), Lang (2), Wagner 
(2) și Meitert pentru C;C.A. și 

Tischler (3), Bock, Gruian-u, Lu- 
pescu și Ștănescu pentru Dinamo.

A arbitrat Emil Russu (Mediaș)

ȘTIINȚA I.C.F. — ȘTIINȚA IAȘI 
8—14 (4-7)

O suprinzătoare victorie a stu
denților ieșeni, prin proporțiile ei. 
Ei au atacat cu hotărîre din pri
mul mtaut de joc, cucerind astfel 
un avantaj pe care și l-au mărit 
treptat pînă la sfârșitul jocului. 
Știința I.C.F. a jucat nepermis de 
slab. Jucătorii de la I.C.F. au lup
tat fără convingere, manifestînd 
totodată lipsuri serioase în pre
gătirea tehnică și fizică.

Punctele au fost înscrise de: Lin- 
denbach (4), Navrotescu (2), An- 
ghelescu (2), Schaas, Hanes-'., 
Neurohr, Pusta, Hurubeanu Șt. și 
Hurubeanu E. pentru învingători 
și Căliman (2), Cernat (3), Zult- 
ner (2) și Bara pentru învinși.

A arbitrat Iosif Comănescu 
(București).

ȘTIINTA TIMIȘOARA — VOIN
ȚA SIBIU 7—3 (3—1)

Știința Timișoara a confirmat 
forma bună pe care o manifestă 
in returul acestei competiții, în- 
trccînd la un scor categoric redu
tabila echipă din Sibiu. înaintașii 
timișoreni au practicat un joc în 
viteză, spre deosebire de înainta
șii echipei sibiene care, combinînd 
prea mult pe centru au ușurat mi
siunea apărării adverse. Au mar
cat: Zavadski (4), Vlad (2) și 
Jude pentru Știința și Roth, Miil-

INFORMAȚII ©onosport
Iată cum arată un buletin cu 

12 pronosticuri exacte de la con
cursul Pronosport Nr. 24 (etapa 
din 19 septembrie)

I. R. P. Ungară (A) — R. P. 
Rcmînă (A) 1

II. R. P. Romînă (B) — R. P.
Ungară (B) 1

IV. Norvegia — Suedia X
V. Locomotiva Cluj — Metalul 

Baia Mare 2
VI. Flacăra Mediaș — Flamura 

roșie Cluj 1
VIII. Locomotiva Arad — Con

structorul Arad 1
IX. Locomotiva Iași — Locomo

tiva Constanța 1
X. Flacăra Pitești — Flacăra 

Moreni 1
XI. Avîntul Reghin — Progre

sul Satu Mare X
A. Flamura roșie Buhuși — Di- 

namo Galați 1
C. Locomotiva Pașcani — Pro

gresul Focșani 2
D. Locomotiva T. Severin — 

Flamura roșie Sf. Gheorghe 1
Meciurile III R.P.U. (jun.) — 

R.P.R. (jun.), XII. Locomotiva O- 
radea — Metalul Oradea și B. 
Metalul St. Roșu — Metalul Uz. 
Tractoare s-au disputat sîmbătă 
iar. meciul Vil FI. Roșie Bacău — 
Dinamo Bacău a fost amînat. In 
consecință acestea nu contează în 
concurs.

Dinamo Bacău—Progresul F. B.
1-1 (1_0\

Pentru băcăuani a înscris So
lomon iar pentru oaspeți Oncică.

Flacăra Ploești ■— Locomotiva 
Grivița roșie 0—0 .

Metalul Cîmpia Turzii — Me
talul Oradea 3—0 (2—0).

ler și Schuller pentru Voința. Me
ciul a fost condus de Gh. Popescu 
(București).
METALUL TIMIȘOARA — FLA
MURA ROȘIE JIMBOLIA 7—9 

(5-5)
Un meci deosebit de disputat, și 

de foarte bună calitate. In prima 
repriză, avantajul a fost cind de 
o parte cînd de alta. După pau
ză, atacurile insistente ale Fla
murii Roșii s-au soldat cu patru 
puncte consecutive, astfel că, cu 
10 minute înainte de sfîrșit, scorsl 
era de 9—5.

Au marcat : Jost (5), Vrațiar, 
Kaiser, Wegeman și Zahari pen
tru Flamura roșie și Ehrenreich 
(4), Pușcaș, Baciu și Wa-lzer pen
tru Metalul. Arbitru Gh. Osiac 
(Timișoara).
FLAMURA ROȘIE CISNADIE — 

DINAMO ORAȘUL STALIN
6—10 (4—4)

Au înscris : Schmitz (3), Istrate 
(2), Schuller, Heichel, Donca, Pa- 
lian și Streidtfert pentru Dinamo 
și Kapp (3). Ochsenfeld (2) și 
Balaș pentru FL Roșie. Arbitru 
Hambaîco (Lugoj).
RECOLTA PERIAM - FLACA- 

RA PLOEȘTI 4-8 (2—3)
Au înscris: Stăvărache (3), Bă- 

deanu (2), Șelaru, Vulescu Ș' 
Tischler pentru Flacăra, Beck 
Gothard și Heinz (2) pentru Re
colta.
ȘTIINȚA CLUJ — METALUL 

REȘIȚA 4—14 (3—7)
Au înscris: Falckessel (3), We 

selak (3), Lablich (2), Schutz (2) 
Ferenschutz (2), Petri și Toffne- 
pentru Metalul, iar pentru Știin-ț. 
Cluj Cosma (2) și Joja (2).

CLASAMENTUL
C.C.A. 17 16 1 0 197: 90 3
Dinamo Orașul

Stalin 17 13 1 3 188: 99 2
Fl. R. Jimbolia 17 12 1 4 151: 97 2
Metalul Timiș. 17 9 3 5 134:124 î
Voința Sibiu 17 9 2 6 124:100 1
Metalul Reșița 17 9 1 7 164:131 :
Flacăra Ploești 17 8 0 9 98:120 :
Știința Iași 17 7 1 9 118:149
Dinamo Buc. 17'-5 4 8 119:134
Știința Timiș. 17 6 0 11 113:130
FI. Roșie Cisnăd. 17 5 2 10 113:143
Știința I.C.F. 17 6 0 11 103:140
Recolta Varias 17 3 1 13 88:U3
Știința Gluj 17 2 1 14 73:183

Noul regulament
Concursul de pronosticuri sporii 

PRONOSPORT ia o dezvoltare d 
ce în ce mai largă. Acest fapt 
făcut ca vechiului regulament PRl 
NOSPORT să i se aducă o serie 
modificări majoritatea isvorfte c 
sugestiile participanților la comit

Prin noul regulament PRON 
SPORT premiile individuale nu n 
sînt limitate.

Vailoarea fondului de premii 
fectiat buletinelor cu cel mai mi 
număr de rezultate exacte este 
25% din suma totală a fondului 
premii.

De pildă, cu prilejul unui concn 
la care se depun 400.000 bu-lef 
suma afectată premiului 1 este 
100.000 lei.

In cazul în care va fi un sinj 
premiat, acesta va încasa între£ 
sumă de 100.000 lei.

La concursul PRONOSPORT 
dreptul să participe jucătorii tutu 
echipelor indiferent dacă stat < 
nu programate în concursul Pf 
NOSPORT respectiv.

Odată cu intrarea în vigoare 
noului regulament se desfiinițe. 
fondul de contestații și se ta 
duce un nou sistem de plată a [ 
miilor, la 5 zile după afișarea li 
oficiale.

In noul regutamenit este pre 
zută și introducerea unui nou sis' 
de pronosticuri în afara celui 
1.2 sau X.

Noul regulament apare în , 
gramul PRONOSPORT nr. 24.



3 noi recorduri in esmiiionatul republican de mmodeie
După zece zile de pasionante 

întreceri concursul republican de 
aeromodele pe anul 1954 a luat 
sfîrșit. Intîlnirea celor mai de sea
mă aeromodeliști din țară a scos 
în evidență buna pregătire a con- 
curenților, care au luptat cu îndîr- 
jire pentru un cit mai bun loc în 
clasament.

O comportare remarcabilă au 
avut tinerii Teofil Ciotloș (Timi
șoara), Eugen Guliaș (Arad), Vic
tor Gaba (Iași), Cornel Uleia 
(Hunedoara) și Zoldi Szentgyorgy 
(Cluj), care dovedind înalte cu
noștințe în arta construcției de 
aeromodele au cucerit mult rîvni- 
tul titlu de campion R.P.R. Pe e- 
chi>pe locul întîi, în cea mai impor
tantă competiție aeromodelistică a 
anului a revenit reprezentativei 
regiunii Cluj. Bine pregătiți s-au 
prezentat și aeromodeliștii altor re
giuni cum ar fi Timișoara (locul 
II), Pitești (locul III), Craiova, 

Arad și Regiunea Autonomă Ma
ghiară.

Cele mai bune performanțe au 
fost obținute la categoriile propul
soare (două noi recorduri repu
blicane) și motomodele (un nou 
record republican). In schimb, la 
categoria aeromodelelor de viteză 
concurenții respectivi au avut o 
comportare slabă.

Iată acum rezultatele înregistra
te: categoria planoare: 1. Eugen 
Guliaș (Arad) 6632 pct, campion 
R.P.R.; 2. Matei Dorin (Cluj) B. MARICA

Maestrul sportului Petre Cișmigiu
Maneta Juverdeanu (Metalul IPROMET)

campioni de tir ai R.
Ieri au început pe poligonul Tu

nari din Capitală finalele campio
natului individuali de tir al R.P.R. 
pe anul 1954.

In cadrul festivității de deschi
dere, a vorbit tov. Aurel Dobrescu 
.vicepreședintele comisiei centrale 

' de tir.
In prima zi de concurs s-au des

fășurat proba de armă liberă com
binată (30 foouri 50 m. + 30 focuri 
100 m.) și prima manșe din ca
drul probei de pistol viteză (60 
focuri).

lua armă liberă (combinată) băi- 
! ieți, maestrul sportului Petre Ciș- 
migiu (Metalul IPROMET) dove
dind forma bună în care se află 
și-a însușit titlul de campion al 
R.P.R., reailizînd o perfomanță ex
celentă (594 p.). Amintim că re
cordul R.P.R. la această probă este 
de 595 p., deținut tot de el, ier 
performanța de ieri a maestrului 
sportului P. Cișmigiu este inferioară 
cu numai 2 puncte recordului mon
dial al acestei probe.

Pentru obținerea victoriei el a 
avut de înfruntat pe maestrul spor
tului Mihai Toader (C.C.A.) și N. 
Cojooaru (Locomotiva) care s-au 
clasat pe locurile 2 și respectiv 3 
cu acel aș număr de puncte (591). 
Locurile 2—3 au fost stabilite în 
urma barajului, în care Toader a 
avut 26 „muște" (lovituri în centrul 
10), iar Cojocarii 23 „muște". Pe 
locurile următoare s-au clasat: 4. 
Șt. Popescu (Progresul) 590 p., 5.
H. Herșcovici (Dinamo) 587 p. (26 
„muște"), 6. St. Doczi (Locomotiva) 
587 p. (22 „muște"), 7. Gh. Novac 
(Progresul) 587 p„ 8. C. Antonescu 
(Flamura roșie) 584 p., 9. V. Enea 
(C.C.A.) 584 p., 10, D. Vidrașcu 
(C.C.A.) 583 p.

Concurs atletic la Orașul Stalin
ORAȘUL STALIN 19 (prin te

lefon). In localitate s-a desfășurat 
un concurs de atletism la care au 
participat o parte din atleții de 
frunte ai țării noastre. Cu acest 
prilej s-au realizat cîteva rezul
tate bune. Astfel, cursa de 100 m. 
femei a fost cîștigată de Claudia 
Dumitrescu cu timpul de 12,4 sec. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
în ordine: Ileana Marks — 12,5

Campionatul republican de rugbi
CATEGORIA A \ CATEGORIA B

Locomotiva Grivița Roșie — 
Știința Buc. 54—0 (19—0).

Progresul Sănătatea — Con
structorul Or. Stalin 3—12 (3—6)

Dinamo Buc. — Progresul F.B. 
35—0 (8—0)

Minerul Petroșani — C.C.A. 
0—31 ,(0—12).

6448 pct.; 3. Aron Șpringel (Ba
cău) 6235 pct.; 4. Ștefan Raczi 
(Timișoara) 5889 pct.; 5. Liviu 
Berceanu (Pitești) 5738 pct. Cate
goria propulsoare: Victor Gaba 
(Iași) 5957 pct campion R.P.R. ;
2. Petre Constantinescu (Craiova) 
5514 pct.; 3. Mihail Lăzărescu 
(Orașul Stalin) 5495 pct.; 4. I. 
Georgescu (București) 5471 pct.;
5. I. Lăcătiș (Arad) 5265 pct Ca
tegoria motomodele: 1. Teofil Ciot
loș (Timișoara) 5878 pct., campion 
R.P.R.; 2. Ernest Kiss (Cluj) 
5643 pct.; 3. I. Mucenic (Hune
doara) 5611 pct.; 4. Tiberiu Cser- 
go (Regiunea Autonomă Maghia
ră) 5389 pct.; 5. Tereza Budihoiu 
(Pitești) 5112 pct. Categoria cap
tive: (U. Control 2,5 cm)i: 1. 
Zoldi Szentgyorgy (Cluj) 830,44 
pct. campion R.P.R.; 2. Tiberiu 
Rakosi (Cluj) 629,48 pct. (U con
trol 5 cm.) : 1. Cornel Uleia (Hu
nedoara) 1183,32 pct., campion 
R.P.R.; 2. G. Constantinescu (Cra
iova) 1012,50 pct.

★
Vineri după-amiază și sîmbătă 

dimineața în afara concursului au 
avut loc și cîteva tentative de re
cord. In cadrul acestor întreceri 
Robert Kaiser (Cluj), la propul
soare terestre, Victor Gaba (lași), 
la hidro-propulsoare și Ernest Kiss 
(Cluj) la motomodele au stabilit 
noi recorduri republicane.

P. R. pe anul 1954
i

Proba de armă liberă (combina
tă) fete a oferit o întrecere deose
bit de strînsă între Marieta Juver- 
deanu (Metalul IPROMET) și 
maestra sportului Lia Sîrbu (Pro
gresul Arta). După efectuarea celor 
30 focuri la distanța de 50 m. ele 
se găseau la egalitate de puncte 
(296) dar pe 'următoarele 30 focuri 
la distanța de 100 m. Marieta Ju- 
verdeanu a reușit să întreacă pe 
Lia Sîrbu cu un singur punct to- 
talizînd 587 p.

Performanța realizată de Marieta 
Juverdeanu este foarte bună (nu
mai la 2 puncte de recordul R.P.R.) 
și confirmă rezultatele din ce în 
ce mai bune obținute de ea în ulti
mele concursuri. Și rezultatele ob
ținute de Li.a Sîrbu 586 p. și EM- 
sa beta Mironescu (Constructorul) 
585 p. sînt de asemenea valoroase. 
Iată celelalte rezultate: 4. Rodica 
Grozea (Constructorul!) 584 p., 5. 
Felicia lovănescu (Progresul) 584,
6. Anca Ciortea (Metalul) 583 p.
7. Tereza Quintus (Progresul) 582 
p., 8. Ioana Postelnicu (Flamura 
roșie) 578 p., 9. Judith Moscu (Me
talul) 578 p., 10. Ana Mânu (Fla
mura roșie) 577 p.

In cadrul probei de pistol viteză 
în prima manșe (30 focuri)' rezul
tate foarte bune a obținut maestrul 
emerit al sportului Gh. Lichiardopol 
(Progresul) 30/293 p. și M. Dochi- 
liță (C.C.A.) 30/292 p.

Manșa a doua, de pistol viteză 
are loc astăzi. După terminarea ei 
urmează să fie desemnat campio
nul R.P.R. al acestei probe. Tot 
astăzi se va desfășura și proba de 
pistol liber (60 focuri).

ISABELA MARDĂRESCU

sec. și Dora Copîndeanu 12,6 sec.
Printre celelalte rezultate obți

nute cu această ocazie menționăm: 
400 m. plat: Tr. Sudrigean 49,3 
sec., 2. I. Boitoș 49,5 sec., 3. V. 
Grobei 50,0 sec.; săritura In lun
gime femei: 1. Ana Șerban 5,07 
m., 2. Lia Jung 5,02 m.; arunca
rea greutății: 1. Gabriel Geor
gescu 15,24 m.

(De la subredacția noastră)

Minerul Buc. — Știința Galați ș
8—5 (8-0). ;

Flamura Roșie Or. Stalin — 
Știința Arad 0—0.

Loc. Timișoara — Loc Buc. 
I.C.F. 0-14.

Progresul Tecuci — Metalul 
Buc. 0—11 (0—8).

CURSA DE mjIE 
„TRAVERSAREA LACURILOR”
Tradiționala cursă de natație 

„traversarea lacurilor" a fost 
încununată cu un succes de- 
săvîrșit, obținîndu-se rezultate 
ce constituie recorduri ale.diferi
telor categorii. Astfel, proba rezer
vată seniorilor (2800 m.) a re
venit tînărului maestru al sportu
lui, Carol Meder (Progresul), cu 
un timp superior cu 14 sec. timpu
lui realizat de Zoltan Hospodar 
(C.C.A.), cîștigător.j] ediției 1953. 
Timpul realizat de Carol Meder 
este : 42 min. 36 sec. Calitățile de 
fondist remarcate de altfel, și cu 
prilejul desfășurării cursei de ma
re fond Brăila—Galați, din anul 
acesta, i-au adus locul doi unui alt 
tînăr înotător: Aurel Ionescu 
(Dinamo), cu un timp foarte bun : 
42 min. 53 sec. Pe locurile urmă
toare au sosit alți doi dinamoviști 
Gh. Cociuban (44 min. 34 sec.) 
și Ovidiu Ionescu (44 min. 47 
sec.). O comportare meritorie a 
avut și maestra sportului Elisabe- 
ta Bock (Voința) cîștigătoarea 
probei la senioare (1800 m.). Ea 
a cîștigat ușor avînd mai mult de 
un minut avans față de Lucia 
Cucu (Progresul) și Anca Roseti 
(Progresul) clasate pe locurile 
doi și trei. Cursa rezervată junio
rilor (1800 m.) a fost dominată 
de înotătorii de la Dinamo. Aurel 
Zahan și Mircea Olaru au sosit 
pe primele locuri cu timpurile 28 
min. 12 sec. și respectiv — 28 
min. 17 sec. Pe locurile următoa
re au venit Anton Degel (28 min. 
37 sec.) și Ion Pitariu (28 min. 
42 sec.) amîndoi de la Locomoti
va. In sfîrșit, junioarele au avut 
o bună comportare în proba lor 
disputată pe 1000 de metri, re- 
marcindu-se în special Maria Bra- 
tu (Progresul), care a condus au
toritar de la plecare și pînă la 
sosire. Ea a obținut timpul 26 
min. 27 sec., iar Hanelore Kraus 
(Progresul) 28 min. 19 sec.

lată clasamentul pe echipe : 
seniori*. 1. Dinamo 2+3+4=9,

2. Progresul 1+84-9 = 18; 3. Con
structorul 5+6+21 = 32; senioare:
1. Progresul 2+3+4=9; 2. Voința 
1+7+9=17; 3. Constructorul
5+10+12=27. Juniori: 1. Dina
mo 1+2+9=12; 2. Locomotiva
3+4+11 = 18; 3. Progresul 6+8+ 
10=24. Junioare; 1. Progresul
l + 2 + 6=9; 2. Voința 8+9+10= 
27; 3. Rezervele de Muncă 3+11 + 
18=32.

In clasamentul general primul 
loc a revenit asociației Progresul 
cu 23 de puncte, urmată de Dina- 
ma 16 pct., Voința 15 pct., Con
structorul 14 pct.

G. N1COLAESCU

Finala campionatului feminin 
de șah al R. P- R«

Sîmbătă și duminică în aula bi
bliotecii centrale universitare au 
avut loc rundele a treia și a patra 
din cadrul campionatului indivi
dual feminin de șah pe anul 1954. 
Iată rezultatele înregistrate : runda 
111-a Reicher — Filipescu între
ruptă ; Tarapanov—Manoliu, între
ruptă ; Pentek—Weinstein antîna- 
tă ; Giuroiu—Szathmari, întrerup
tă ; Simu—Hodoș întreruptă ; Al- 
buleț—Ududec 1—0; Manolescu— 
Barbu, întreruptă ; Bajai—Grabo- 
viețchi 0—1 ; Iliescu—Ionescu 0—1; 
Diaconescu — Teodorescu V2—’/a- 
Runda IV-a: Filipescu—Teodores
cu, întreruptă ; Ionescu—Diacones
cu, întreruptă: Graboviețchi — Ili
escu întreruptă , Barbu—Bajai, în
treruptă ; Ududec—Manolescu 0—1; 
Hodoș—Albuleț, întreruptă ; Szath
mari—Simu, întreruptă ; Weinstein 
—Giuroiu, amîn-ată ; Manoliu—Pen
tek, întreruptă ; Reicher—Tarapanov 
Vs—V2. Astăzi au loc partidele în
trerupte din runda treia și a pa
tra. Ele se vor disputa în sala 
clubului Trustului 1 constructor din 
strada Logofăt Luca Stroici nr. 13.

întrecerile cicliste populare or
ganizate de C.F.S. al raionului 
Gh. Gheorghiu-Dej pe șoseaua 
Alexandria, au loc dumnică 27 
septembrie.la aceeași oră. 
înscrierile pentru această cursă 
se fac pînă sîmbătă 25 septem
brie ora 12 la C.C.F.S oraș 
București din str. Vasile Alec- 
saiidri Nr. 6.

La fotbal: Korvegia—St-cdia 1-1
OSLO. — Ieri pe stadionul „Bis- 

let” din capitala Norvegiei s-a 
desfășurat intîlnirea internaționa
lă. de fotbal dintre echipele națio
nale ale Norvegiei și Suediei. Me- 
piul s-a terminat la egalitate 1—1.

N. Maxim și echipa Dinamo 
au cîștigat cursa ciclistă „CupaPetrolului’*
PLQEȘTI, 19 ,(prin telefon de 

la trimisul nostru).
Etapa a 11-a s-a desfășurat sîm

bătă pe distanța Ploești—Predeal 
—Ploești. Pînă la Posada nu se 
întîmplă nimic deosebit, afară de 
cîteva pane de cauciuc: Gabriel 
Petrescu, Bălănescu, Golgotzi și 
alți doi, trei. La începutul Posa
dei, Victor Georgescu atacă puter
nic, secundat de Sebe, și pluto
nul se fărâmițează. Pe ultima 
parte a Posadei, din grupul frun
taș se desprind Ștefan Ionescu și 
Istrate care sosesc în Predeal cu 
un avans de peste 2 min. Ei sînt 
însă ajunși la întoarcere, la Co
marnic, diupă o „evadare" de 
peste 60 km. Pe urcușul de la Gu
ra Beliei, Victor Georgescu ata
că și, împreună cu Moiceanu, Ma
xim, Sebe, Milea și . Moraru, for
mează un grup card se distan
țează.

In apropiere de Cîmpin.a .alți 
trei cicliști fug din pluton: 
Nuță, Șt. Popescu și Is
trate. Pe ultimii kilometri, din plu
tonul fruntaș se desprinde Moi
ceanu oare cîștigă etapa . cu un 
avans de peste un. minut. Pe locu
rile următoare, sosesc, in același 
timp, Maxim, Sebe, Milea și Mo
raru. Apoi la scurte intervale V. 
Georgescu, Istrate, St. Popescu' și 
Nuță, Moiceanu a parcurs 176 
km. în 5 ore 4 min. 01 sec. Me
dia orară: 34,750 km. Pe echipe, 
victoria în etapă a revenit echi
pei Progresul, urmată de Dinamo 
Buc., Metalul — Progresul și Re
colta. In clasamentul generai con

Campionatul masculin și femimn de volei
Ia categoria A

întrecerile de volei din cadrul 
etapei a II-a a returului campio
natului feminin și etapei a IlI-a 
a returului campionatului mascu
lin la categoria A s-au încheiat 
cu următoarele rezultate :

MASCULIN
METALUL PLOEȘTI — 

ȘTIINȚA CLUJ I—3
(13-15, 15—10, 13-15, 10—15)
Joc de factură tehnică slabă. 

Clujenii au cîștigat datorită mai 
bunei lor precizii în pase.

CLASAMENT
1. Știința Arad
2. C.C.A.

12 6
9 8

6
1

3. Locomotiva București 9 8 1
4. Știința Cluj 12 5 7
5. Dinamo București . 9 7 2
6. Știința Timișoara 12 4 8
7. Progresul București 9 6 3
8. Metalul Orașul ■ Stalin 12 3 9
9. Știința Iași 12 4 8

10. Metalul Ploești 12 3 9

23—21 18
26— 8 17
26- 9 17
23-28 17
25—11 16
23—29 16
21—15 15
16—27 15
16—30 15
12—33 15

FEMININ :
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 

DINAMO BUCUREȘTI 3—1 
Dinamovistele au început pu

ternic și au cîștigat primul set da
torită greșelilor efectuate de ju
cătoarele de la Locomotiva. In ur
mătoarele seturi echipa Locomo
tiva face un joc bun, își impune 
superioritatea și cîștigă cu 3—1 
(8—15; 15—10; 15—8; 15—8).

CLASAMENT
1. Progresul București 9 9 0 27— 4 18
2. Știința I.C.F. 9 8 1 26— 5 17
3. Locomotiva București 9 6 3 21-12 15
4. Progresul Timișoara 9 4 5 17—19 13
5. Dinamo București 9 4 5 14—22 13
6. Progresul Cluj 9 3 6 12-22 12
7. Flamura roșie Iași 9 2 7 12—23 11
8. Flamura roșie Brăila 9 0 9 5-27 9

Azi la ora 16,30 se dispută pe 
terenul Progresul I.T.B. întîlni- 
rea dintre echipele feminine Pro

Primele rezultate
din returul cempieneWlui de scrimă pe echipj
Cluj 19 (prin telefon de la sub

redacția noastră), in continuarea 
meciului de sabie Progresul Cluj 
— C.C.A., întrerupt în turul cam
pionatului la scorul de 4—3 pen
tru Progresul, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate ' Kokosy—Tu
dor 5:1, Gurath—Vîlcea 5:4, Bar- 
toș—Chelaru 2:5, Kokosy—Istrate 
5:4, Szantay—Tudor 5:4, Bartoș— 
Vîlcea 3:5, Kokosy—Chelaru 4:5, 
Szantay—Istrate 5:3 și Gurath— 
Tudor 2:5. In felul acesta, rezul
tatul final al acestui meci este de 
9—7 pentru Progresul Cluj.

★
In cadrul categoriei B, la Plo

ești a avut loc intîlnirea dintre 
Flacăra din localitate și FI. roșie 
Timișoara. La floretă femei, me

tinuă să conducă Sebe (Progresul 
C.P.C.S.) urmat la 10 sec. de 
Maxim (Dinamo Buc.).

Etapa a IlI-a și ultima s-a a-> 
lergat pe distanța Ploești—R. Să
rat—Ploești 200 km. Prima parte 
a etapei, Ploești—R. Sărat, s-a a- 
lergat pe echipe cu plecări din 5 
în 5. minute. Primul loc în semi- 
etapă a fost ocupat de Dinamo 
Buc., cu timpul de 2:54,01, urmat 
de Progresul C.P.C.S. : 3.00.14; 
Metalul—Progresul 3.02.50 și Di
namo Orașul Stalin 3:06,08.

De la R. Sărat se pornește în 
bloc și Moiceanu evadează după 
primii kilometri. El este prins 
însă după 53 km. La km. 65 
Sebe sparge.

Apoi, se desprind din pluton V< 
Georgescu. Istra! f..i -■
alții. Tentativele lor însă eșuează 
și un pl+on de peste 30 alergă
tori sosește la sprintul final pe 
care îl cîștigă C. Istrate urmat 
de Moiceanu, Vasrlescu, Ștefu, etc. 
Victoria în etapa a IlI-a a reve
nit lui Vasilescu (Dinamo Buc.).

Clasamentul general final: 1. 
Maxim (Dinamo Buc.) 14:57, 40,
2. P. Nuță (Dinamo Buc.) 
15:04,40; 3. I. Moraru (Progresul 
C.P.C.S.), 15:06,59; 4. Ștefu (Di
namo Buc.); 5. V. Milea (Reco'J 
ta), 6. St. Sebe (Progresul C.l 3.S.)^
7. Moiceanu (Progresul C.P.C.S.).
8. L. Popov (Dinamo Orașul 
Statin)'.

Pe echipe: Dinamo Buc. 39:17.47. 
Progresul C.P.C.S. 39:43,43, Re
colta 39:45,11.

EM. T.

METALUL ORAȘUL STALIN =a ' 
ȘTI1NTA TIMIȘOARA 2—3 

(15—9, 7—15,15—5, 6—15, 10—15) 
S-au evidențiat Eremia, Cărpi- 

nișan, Voiculescu, Haiasim de la 
învingători și Iluțiu, Rusu, 
Schmidt, Tănase de la învinși.

STIINTA 1ASI - <
STIINTA ARAD 3-1 M 

(15-12, 15—9, 3—15, 16—14) 1 
Joc de bună factură tehnică. 

S-au evidențiat Baloș, Grecu, Fe
tița de la ieșeni și Hubert, Bol- 
dur, Jitaru de la arădeni.

FLAMURA ROSIE BRAILA — 
PROGRESUL TIMIȘOARA 1—3

(15—7, 9—15, 7—15, 15-17) 
FLAMURA ROȘIE IAȘI — 

PROGRESUL BUCUREȘTI 0—3 
(la 4—11 — 1) ’ 

PROGRESUL CLUJ — 
ȘTIINȚA I.C.F 0—3 (Ia >0,11,4) (

S-au remarcat Corbeanu, Col-| 
ceriu, Vineșeanu de la studente și i 
Ionescu, Maria Papp, Ana Papp > 
de la clujence. J

gresul București și Progresul TI, 
mișoara, în cadrul campionatului J 
categoriei A.

ciul s-a terminat la egalitate 8—8, 
la floretă bărbați Flamura roșie 
a cîștigat cu 11—5, iar la sabie 
tot FI. roșie Timișoara a cîștigat 
cu 10—6.

Ieri, în București, în cadrul ca
tegoriei A a acestui campionat 
s-au întîlnit Progresul F. B. și 
Știința București. In meciul de 
sabie, victoria a revenit Progre
sului F. B. cu scorul de 11—5. 
Victoriile au fost realizate de N. 
Marinescu (4), C. Marinescu (3). 
Coman (2) și Man (2) pentru 
Progresul și Istrate (3) și Pel- 
muș (2) pentru Știința. Meciurile 
de floretă femei și bărbați au fost 
pierdute prin neprezentare de echi
pa Știința București cu 16—0.



La Budapesta, Juniorii noștri 
au obținut o mentală victorie 

cu 1-0 (1-0)
BUDAPESTA 19 (Prin telefon 

de la trimisul nostru). — 
Prima întilnire romîno-ungară la 
fotbal s-a desfășurat sîmbătă pe 
Stadionul Popular intre reprezen
tativele de juniori ale ce'or două 
țări. Meciul acesta, care a stîrnit 
un viu interes, s-a încheiat cu un 
rezultat neașteptat, dar pe deplin 
meritat: victoria juniorilor romîni 
la scorul de 1-0 (1-0).

Reprezentativa de juniori a 
R.P.R. a avut o comportare foarte 
bună, lăsînd o frumoasă impresie 
prin jocul său mai legat și sigur. 
In prima repriză în special, echi
pa a practicat un fotbal de bună 
calitate, cu deosebire în primele 
20 de minute cînd a stăpînit com
plect terenul și a dominat clar. In 
repriza doua, echipa a avut o peri
oadă de slăbire datorită eforturilor 
depuse înainte de pauză. In acest 
tknp, juniorii unguri au atacat 
Insistent. însă apărarea echipei 
noastre a rezistat. A urmat o pe
rioadă de joc egal, pentruca sfîr- 
șitul partidei să vadă din nou e- 
chipa noastră atacînd.

Reprezentativa romînă a luptat 
cu foarte multă dîrzenie și a ma
nifestat o superioritate evidentă 
din punct de vedere al concepției 
tactice și al eficacității. După as
pectul jocului, echipa noastră me
rita o victorie la o diferență mai 
mare. După joc, arbitrul jocului 
F. Mayer (Austria) a declarat că 
echipa R.P.R. merita victoria la 3 
goluri diferență.

Juniorii unguri au fost depășiți 
în prima repriză, dar și-au revenit 
după pauză cînd au atacat foarte 
tare. Au stăpînit terenul prin com
binații frumos desfășurate, dar cu 
prea multe pase. Juniorii unguri 
au arătat o foarte bună tehnică 
individuală. Tactic, echipa gazdă a 
jucat cu centrul înaintaș retras și 
cu unul din interi (cînd stînga cînd 
dreapta) înainte. înaintașii însă, au 
fost ineficace; au tras foarte puțin 
la poartă. Aceasta însă se datorește 
și faptului că apărătorii echipei 
romîne au făcut un joc de apă
rare ermetic și nu și-au lăsat ad
versarii să tragă la poartă.

★
Arbitrului F. Mayer, ajutat la tușe 

de T. Astaloș (R.P.R.) și G. Nogrady 
(R.P.U.) i s-a» prezentat urmă
toarele formații :

R.P.R. : Bocianti — Coiocaru, 
Stâncii, Nedelcu — Bodo, Maior — 
F.ne, Ghibea, Bukoșsy, Georgescu, 
Virgil.

R.P.U. • Varhidi — Vekony, More, 
Klug — Konrad, Hku îl — l.eleeka, 
Bukovi, Sagi, Nagy, Farkas.

Jocul îl începe echipa noastră 
care obține chiar în primul minut 
un corner, rămas fără rezultat.

Reprezentativa B a i. P. R.
a întrecut ieri cu 2-1 (1-0) reprezentativa B a R.P.U.

(Urmare din pag. l-a)

capătul unei curse pe mijlocul te
renului, trăgînd puternic, pe jos : 
1-1. tn min. 62! După acest gol, 
echipa R. P. Ungare pune la grea 
încercare apărarea noastră, în aju
torul căreia se retrag și Avasili- 
chioaiei și Tătaru.. care în min. 65
1- a înlocuit pe Georgescu. Deși nu 
mai au suficientă forță pentru atac, 
jucătorii romîni luptă cu foarte 
multă energie în apărare și res
ping atacurile oaspeților, care — 
în general — nu s-au terminat cu 
șuturi la poartă. La un contraatac 
al echipei noastre Ene ..înviorea
ză" atmosfera din tribune și de 
pe teren, trăgînd un șut care sgu- 
duie bara transversală a porții lui 
Gulyas (min. 69) locul se echili
brează din nou șt în min. 75 echi
pa R.P.R înscrie golul victoriei: 
Aoasilichioaiei execută o lovitură de 
colt mingea ajunge la Ene care 
pasează lui Dragoman, aflat In 
marginea careului, și acesta trage 
puternic pe jos, în colțul din stingă:
2- 1 1 Un minut dună aceea, scorul 
putea fi urcat dacă Tătaru ar fi 
fost mai atent în clipa cînd a șu
tat, singur în fața porții... O ac
țiune periculoasă a oaspeților, ter
minată cu un șut al lui Sandor, 
este oprită de Voinescu. printr-un 
salt acrobatic Pînă la sfîrșit. joc 
nervos, presărat pe alocuri cu nere- 
gularități FcU:-’ no-.s**'? țp-irnâ 

Apoi Ene și Georgescu trag peste 
poartă. Echipa noastră domină 
printr-un joc legat, clar și S'pec- 
< ac ol os.

Echipa noastră își concretizează 
superioritatea abia în min. 16 în 
urma unei acțiuni pe dreapta. Ene 
{ace o cursă frumoasă și din apro
pierea careului de 16 m. centrează 
la Georgescu care reia plasat in 
poartă : 1-0 pentru R.P.R. — Jocul 
se menține în terenul gazdelor. 
Ghibea pătrunde în careu în mm. 
17. Ajuns la circa 6 m. de poartă, 
el se pregătește să tragă, dar este 
faultat și împiedicat astfel să tra
gă. Arbitrul insă, nu sancționează 
acest faul categoric cu 11 m. Șapte 
minute mai tîrziu, Biikossy ratează 
o altă situație favorabilă de la 6 
m., trăgând în brațele portarului.

Juniorii unguri răspund cu con
traatacuri destul de puternice, dar 
Stancu, Maior și în ultimă instan
ță portarul Bocianu intervin cu 
succes respingîndu-le. Sfîrșitul re
prizei aparține echipei noastre care 
mai ratează două ocazii prin Bii- 
kossy și Georgescu, care trage în 
bară în min. 42.

La reluare, echipa maghiară a- 
pare cu Jagodics în locui lui Nagy. 
Echipa romînă nu face nicio modi
ficare.

De data aceasta atacă și domină 
echipa gazdă, care presează a- 
proape 15 minute, silind formația 
noastră la o apărare dîrză. Bo
cianu și Maior salvează situații 
grele în min. 47, 48, 50 și 51. 
Maior dublează foarte bine pe 
Stancu și Cojocaru. Bocianu de a- 
semenea se remarcă prin inter
vențiile sale sigure și oportune. El 
oprește Ia timp un șut al lui Far- 
kaș în min. 58. Incet-încet, pre 
siunea echipei maghiare slăbește și 
jocul se echilibrează. In min. 64, 
Virgil este înlocuit cu Copil III, 
’ar în min. 69 .ungurii îl înlocuiesc 
pe Sagi cu Tolonics. Atacurile al
ternează la cele două porți. Cu 10 
minute înainte de sfîrșit. echipa 
noastră începe să atace. Copil III 
este oprit prin fault în min. 80. 
Fiind lovit el părăsește terenul, 
fiind înlocuit cu Tîrcovnicu.

Toate sforțările echipelor de a 
modifica scorul rămm fără rezultat 
șl meciul ia sfîrșit cu scorul de 
1-0 pentru reprezentativa R.P.R.

întreaga echipă a R.P.R. a jucat 
bine, în special Bocianu, Stancu, 
Maior, Nedelcu, Ene și Georgescu. 
Din echipa maghiară foarte bun a 
fost Farkas, urmat de Bukovi și 
Ilku II.

Arbitrul F. Mayer (Austria) ne-a 
dezavantajat, ne, acordîndu-ne o lo
vitură de la 11 m. și lăsînd uneori 
jocul prea liber.

în avantaj și obține o meritată și 
valoroasă victorie.

Toți jucători' noștri au merite de
osebite în obținerea acestei victorii. 
Ei au luptat cu mult suflet, au fost 
calmi in momentele grele, au ac
ționat ca un colectiv închegat, ani
mat de aceiași puternică dorință: 
obținerea victoriei. Mențiuni în plus 
merită Pahonțu, al cărui joc a fost 
o revelație, Hidișan și Pere), ine
puizabili în atac și în apărare, An- 
drovici și Ivănescu calmi și deciși 
în intervenții, precum și Avasi- 
lichioaiei, care a fost un admirabil 
exemplu de voință și putere de 
luptă.

Oaspeții au prezentat o echipă 
alcătuită din jucători de renume 
mondial, care au reușit să prezinte 
caracteristicile fotbalului maghiar : 
tehnică individuală superioară, vi
teză în acțiunii și varietate de com
binații Din cei 12 jucători care au 
evoluat ieri s-au remarcat: Sandor, 
Gulyas. Bdrzsei. Csordas și Palo- 
tas

Arbitrul austriac Frantz Grill a 
condus foarte bine. El a fost tot
deauna atent, a sancționat prompt 
a apreciat just Fazele și a fost 
mereu in apropierea jocului. In 
buna conducere a partidei, t-a-u a- 
jutat Gh Danko (R.P.U.) și M 
Segal (R.P.R.). cei doi arbitri de 
margine.

RADU URZICEANU 
RENATO ILIESCU

R. P. Ungară A - R. P. Romînă A
5-1 (3-1)

BUDAPESTA 19, (prin telefon 
de la trimisul nostru). — Cînd 
arbitrul cehoslovtc Harușek a 
intrat pe teren însoțit de ar
bitrii de linie Mayer și Jirhanek 
(Austria), nici un loc nu mai era 
liber în tribunele uriașului sta
dion. La ora 16.30, arbitrul a che
mat la întrecere echipele R.P Un
gare și R.P. Romine care au în
ceput jocul în următoarele for
mații ;

R.P. UNGARA: Grosits — Bu- 
zanszki, Lorant, Lantos — Boz- 
sik, Kotasz — Toth 11 Kocsis, 
Hidegkuti, Puskas, Fenyvesi.
R.P. ROMÎNĂ: Toma — Zavoda 

11, Apolzan, Băcuț 1 — Călinoiu 
Serfozo — Gîrlcanu, Nicușor, O- 
zon, Zeană, Suru.

Lovitura die începere o au ju
cătorii noștri însă duipă scurt timp 
jucătorii maghiari preiau inițiati
va și construiesc atacuri pericu
loase. In minutele 6 și 9 Toma 
și, respectiv, Călinoiu salvează si
tuații dificile. Echipa noastră pare 
că își revine și mai echilibrează 
jocul. In min. 13 obținem un cor
ner la poarta lui Grosits, rămas 
fără rezultat. In această perioadă 
de joc mai echilibrat, echipa 
R.P.U. deschide scorul.

Min. 21 : Hidegkuti trage în ba
ră și Kocsis reia tn poartă: 1-0.

Un minut după aceea, interul 
dreapta maghiar este în bună po
ziție de șut dar trage peste bară, 
înaintașii noștri reușesc să ega
leze la 2 minute după ce gazdele 
luaseră conducerea : Suru driblea
ză mai mulți apărători adverși și, 
ajuns în poziția de extrem dreap
ta, centrează la Ozon care „țîșne- 
ște" de lingă Lorant și înscrie im- 
parabil: 1-1.

In min. 30 în formația echipei 
R.P.U. intervine o schimbare: Bu
clai ia locul lui Toth II.

în min. 34 Kocsis, aflat într-o 
clară poziție de ofsaid. înscrie din 
nou: 2-1.

După acest gol echipa noastră 
joacă din ce în ce mai slab. Apă
rarea în special se lasă înșelați 
de schimburile rapide ale înaintă
rii maghiare.de pasele date numai 
din mișcare de către atacanții e- 
chinei gazde. Fchipa R.P.U. are 
inițiativa, domină.

Tn min. 43 fotbaliștii maghiari 
își măresc avantajul: Puskas șu- 

Toma respinge și 
urmărise înscrie:

în echipa noastră

tează puternic. 
Hidegkuti care 
3-1.

După pauză.

In cabinele jucătorilor, 
după meciul de la București

FRANTZ GRILL — arbitrul jocu
lui : Echipa roiîiînă a jucat foarte 
bine și a meritat victoria. Viteza, 
elanul, controlul balonului au fost 
calitățile cele mai importante ale 
jucătorilor romîni. Am fost plăcut 
impresionat de valoarea fotbalului 
romînesc. Am bănuit lucrul acesta 
cînd la Viena am auzit că echipa 
noastră fruntașă, F.C. Austria, a 
fost învinsă la București cu un scor 
atît de categoric. Acum, cind mă 
voi reîntoarce la Viena, voi 
povesti amatorilor de sport că 
fotbalul romînesc este într-adevăr 
deosebit de valoros- Le voi vorbi 
despre jocul bun a lui Avasilichioa- 
ie, Dragoman și de excelentul por
tar Voinescu, și despre tinerele ta
lente ale fotbalului romînesc.

TITKOS PAL — conducătorul lo
tului de fotbal al echipei R.P- Un
gare la București, secretarul secției 
de fotbal din O.T.S.B. al R.P- Un
gare : Meciul a fost deosebit de 
disputat. Păcat că înaintarea noa
stră a jucat sub forma ei obișnu
ită, de aceea e bine să subliniez, că 
atacanții noștri nu au lăsat cea 
mai bună impresie In schimb, îna
intarea echipei R.P R. a jucat bine, 
reușind să fructifice fecar* greșea
lă a apărării noastre. Am tost sur 
prins de valoarea fotbalului romî- 
nesc. In mod special mi-a plăcut 
Androvici care este un jucător de 
mare clasă : are un joc excelent de 
cap, este sigur în intervenții, joacă 
bărbătește, fără dprități. Avasili- 
chioaie a fost neobosit, un adevărat 
motor al ech'pei Cit privește arbi
trajul șînt mulțiinrt, nu a comis 
greșeli care să influențeze rezul
tatul.

ADALBERT MAROSVAR1 : —
antrenorul echipei R.P. Ungare: 
Meciul a fost „tare". Echipa romînă 
a jucat cu mult elan și ni-a sur
prins dîrzenia și lupta inepuizabilă 
a întregii echipe. In această direc
ție trebu'e evidențiat în primul rînd 

Paraschiva ia locul Iui Gîrleanu. 
Chiar în primul minut obținem .un 
corner pe care Paraschiva îi exe
cută slab. După ce Toma respin
ge în corner o lovitură' a lui Pus
kas (min. 52), echipa R.P.U. mar
chează din nou, (min. 53) : Fe
nyvesi trece de Zavoda II, centrea
ză, și Hidegkuti reia în plasă: 4-1.

Echipa noastră acționează desig
nat. Atacul nu reușește să rețină 
balonul, iar apărători' nu-și mar
chează cu stricteță adversarii di- 
recți. După ce Puskas are o acți
une foarte frumoasă (min. 59) ră
masă fără rezultat, noi avem două 
contraatacuri periculoase (min. 60 
și 61) ratate de Suru și respectiv 
Ozon.

Ultimul gol al meciului este în
scris în min. 67, cînd Budai fructi
fică o centrare de pe stingă: 5-1.

In min. 72, Neagu ia locul lui 
Zeană iar în min. 74 Komaromi 
intră în locul Iui Grosits, în poar
ta echipei maghiare. Trei minute 
după aceea Toma salvează o min
ge grea trasă de H’degkuti. In 
min. 78 Varhidi intră ca stoper 
în locul lui Lorant.

Avem o ocazie foarte bună de 
marcare în min. 85 cînd Paras
chiva trage puternic în bară.

In această partidă echipa noas
tră reprezentativă a jucat cu mult 
sub valoarea ei. Slaba ei compor
tare ca ansamblu se diatorește fap
tului că marea majoritate a jucă
torilor au făcut o partidă cu mult 
sub posibilitățile lor. Singurul ju
cător care a dat ccSnpletă satisfac
ție a fost Călinoiu. Acesta a fost 
deosebit de util în aparare, reu
șind să respingă multe atacuri, ale 
periculoasei triplete maghiare. 
Mai pot fi parțial remarcați Apol
zan și Zavoda II. Din atac mai 
■bine a jucat Suru. In general, , ju
cătorii au acționat nervos, intimi
dați de multe ori, și nu au reușit 
să realizeze un joc omogen. Din 
acest punct de vedere, al continui
tății acțiunilor, cel mai slab com
partiment a fost înaintarea.

Echipa R.P. Ungare a dovedit 
din nou excelenta sa pregătire fi
zică și tehnică, dar mai ales a im
presionat prin buna orientare tac
tică a jucătorilor săi care execută 
mai ales în atac schimburi de 
locuri derutante, creatoare de bre
șe în sistemul defensiv advers. 
Foarte bine au jucat Bozsik, 
Kocsis, Hidegkuti, Puskas.

A. I. DANCU

Avasilichioale și Peretz care au lup
tat cu un elan extraordinar. La un 
moment dat credeam că vor leșina 
de oboseală... dar în ultimele mi
nute de joc, au fost tot atît de 
„proaspeți" ca și la început.

BORZSE1 IANOS — căpitanul e- 
chipei maghiare ; De cînd am jucat 
ultima oară în Romînia fotbalul 
romînesc a progresat enorm. Îna
intașii joacă acum cu sch’mburi de 
locuri, trag la poartă și chiar unele 
deficiențe tehnice sînt suplinite prin
tr-un elan inepuizabil. Eu personal 
nu sînt mulțumit de arbitraj, nu 
pentru că am pierdut, ci pentru că 
arbitrul nu a sancționat la t'mp 
unele faulturi.

ALEXANDRU ENE — căpitanul 
echipei R.P. Romîne : Sînt foarte e- 
moționat și abia vă pot spune 
ceva. . . Ziua de azi a coincis cu 
două evenimente de seamă în viața 
mea- Azi 19 septembrie am împl nit 
26 ani și tot în această zi am ciș- 
tigat un meci mare...

ADALBERT ANDROVICI : Sînt 
foarte bucuros de această victorie, 
mai cu seamă că ea a fost obținută 
în fața unei echipe de mare răsunet- 
Echipa noastră a jucat în prima 
repriză mai bine pentru că apăra
rea și-a marcat sever adversarii. In 
repriza doua, cînd am văzut că 
înaintașii maghiari nu sînt în for
ma lor cea mai bună, am comis o 
greșeală care ne-a costat de altfel 
și un gol: am părăsit jocul în 
zonă și ne-am plasat prea în față. 
In orice caz cred că sînt în asen
timentul tuturora că echipa noastră 
a jucat mai bine și a meritai victo
ria. victorie care ne încurajează și 
mai mult în viitor.
’ EMIL AVASILICHIOAIE : Nici 
nu vă imaginați cît m-am bucurat 
cînd am marcat primul gol. Mingea 
mi-a venit bine pe picior șî în acea 
fracțiune de secundă mi-am dat 
seama că este un șut imparabil.

înaintea campionatelor 
iaternaiianaie de atletism 

ale R. P. R.
• Federația de atletism a Fin

landei a anunțat loturile de atleți 
și atlete pe care le va trimite la 
Bucureșt'. Iată numele sportivilor 
finlandezi care vor lua startul la 
întrecerile de pe stadionul Repu
blicii : Aake Maekelae, Olavi Ta
pani Salsola, Jorma Linnaila, Au- 
lis Pystynen, Lennart Juselius, Ar
ne Âhlbom Jaemsaenkoski, Olav 
Ilypponen, Reino Suominen, Sven 
Birger Laine, Pauli Sakari Pelton- 
maeki, Matti Sutinen, Aki Perttu, 
Eero Peura, Lauri Koponen, Reijo 
Koivisto, Kauko Jouppila, Olane 
Kauhanen, Paul Westerinen, Vuo- 
levi Rallio, Lauri Tamminen, Pauli 
Pellinen. Din lotul atletelor fac par
te următoarele : Ulla Pokki, Seija 
Peontinen, Lill Nyqvist. Elvi Mink- 
kinen, Kaarina Koivumemi, Elsa 
Torikka, Maire Osterdahl, Aatos 
Apiala, Torsten Yngne Rosch'er.
. Din acest numeros lot de atleți 

și atlete, singura care a mai parti
cipat la vreuna din edițiile acestor 
campionate internaționale de atle
tism, este Ma re Osterdahl, record
mana Finlandei la săritura în lun
gime.

• Federația de atletism a Aus
triei a anunțat de asemenea lotul 
atleților participant!, care numără 
șapte atlete și cinci atleți : Elfreide 
Steurer, Gertrude Wareka, Elfrei
de Harasek, Elfreide Geist, Re nal- 
de Knapp, Regina Brauner, Anna 
Poeil și Josef Wimmer, Adolf Gru
ber, _ Kurt Rotzer, Hans Muchitson, 
Alois Schwabl.
• Conducerea tehnică a federa

ției belgiene de atletism a comu
nicat o modificare intervenes . în 
lista sa de înscrieri. Astfel sărito
rul în înălțime Walter Hersens a 
fost înlocuit de aruncătorul de gre
utate Van de Zande, care s-a clasat 
pe locul trei la această probă la 
campionatele internaționale de anul 
trecut, după Gabriel Georgescu și 
Mihail Raica. Aruncătorul belgian 
a cîștîgat recent concursul triun
ghiular din R.P. Polonă, cu 15,42 
m. nou record al țării sale.

OBmpada de șah
Cu desfășurarea rundelor a V-a 

și a Vl-a turneul fknal al Olimpi
adei de șah, desfășurat la Am
sterdam, a intrat în cea de a 
doua jumătate. Intîlnîrea centrată 
a rundei a V-a a opus echipele 
R. P. Ungare și Jugoslavia. Ju- 
cînd excelent șahiștii maghiari au 
reușit să obțină victoria cu sco
rul de 2'A—-1*/« (Kluger—Gligo- 
ric 1—0, Szabo — Pirc 'A—'/». 
Barcza — Trifunovic */»—’A, Ge- 
rehen — Rabar *A—7?). Echipa 
U.R.S.S. a întîmpinat o dîrză re
zistență din partea reprezentati
vei R. P. Bulgaria.Șahiștii so
vietici au învins cu scorul de 3—1 
(Botvinik—Minev 1—0, Smîslov— 
Zvetkov 7,-72. Bronștein — B<r 
boțov 7a—'/s, Kere-s — Bobekov 
1—0). Celelalte rezultate ale run
dei au fost: R. Cehoslovacă — 
Anglia 3—1, Olanda—Suedia 3—1, 
Germania occidentală — Israel 
272—172. Argentina — Islanda 
37,-72.

In runda a Vl-a echipa U.R.S.S. 
a întîlnit echipa Islandei. Scorul 
este de 3—0 în favoarea echipei 
U.R.S.S.. o partidă fiind întrerup
tă. Excelent s-au comportat în 
această rundă șahiștii bulgari ca
re conduc cu 2—1 în întilnirea cu 
Jugoslavia, o partidă fiind în
treruptă. In meciurile R. Ceho
slovacă — Israel și R. P. Unga
ră — Germania occidentală scorul 
este egal, 17s—17j, cite o partidă 
fiind întreruptă. Argentina și O- 
landa au învins Suedia și respec
tiv Anglia cu 3—1.

După șase runde clasamentul 
are următorul aspect : 1. U.R.S.S. 
18 p. (o partidă întreruptă)', 2. 
Argentina 167s 3. Jugoslavia
14‘/s p. (1), 4. R.- Cehoslovacă 14 
p. (1), 5. Olanda 14 p., 6. R. P. 
Ungară 1272 p. (1), 7. Germania 
occidentală 12 p. (1), 8. Israel 
1172 p. (1), 9. R. P. Bulgaria 10 
p. (1). 10 Anglia 7 p., 11. Islanda 
5l/« p. (1),12. Suedia 4’4 p.
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