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Dubla intilnire de fotbal dintre reprezentativele R- P. Romine și R. P. Polone

R. P. ROMÎNĂ A —R. P. POLONĂ A 2-2 
R. P, ROMÎNĂ B —R. P. POLONĂ B 1-0

(1-0)
(0-0)

La București La Lodz
■ Deși timpul nu promitea o după 

amiază însorită, ca acelea prece
dente, totuși cu mult înainte de în
ceperea meciului de deschidere, 
valuri-valuri de iubitori ai fotbalu
lui se îndreptau din toate direcțiile 
spre Stadionul „23 August", tea
trul primei întîlniri tntemaționaJe 
din acest an a reprezentativei 
noastre. Astfel că la ora începerii 
jocului, tribunele stadionului erau 
arhipline. Peste 80.000 de specta
tori au ținut să asiste la partida 
inaugurală și nu și-au părăsit locu
rile nici atunci cînri ploaia rece 
cădea în rafale.

Acestor spectatori pasionați cele 
două reprezentative le-au oferit o 
întrecere viu disputată, rapidă, di
namică, avînd la un moment dat 
chiar aspectul unei partide de cam
pionat. Intr-atît de dtrz si cu vo
ință au luptat cele două formații ! 
Pînă la sfîrșit, întîinirea s-a termi
nat cu un rezultat de egalitate, 
după ce echipa noastră condusese 
cu 1-0, iar apoi cea poloneză cu 2-1. 
Se poate spune că rezultatul final 
nedreptățește echipa noastră care 
în cursul celor 90 dte mmute a a- 
vut mai mult inițiativa îm joc, a 
dominat mai mult și a construit 
acțiuni mai periculoase avînd nu
meroase situații de marcare. Dacă 
totuși, echipa noastră nu a obținut 
victoria, aceasta se datorește pe de 
O parte lipsei de calm în momen
tele finale' ale acțiunilor și impre
ciziei în șut a înaintașilor și în 
deosebi a lui Snciu și Ozon, iar 
pe de altă parte greșelilor de a- 
părare comise mai ales în perioada 
în care echipa poloneză ataca cu 
insistență poarta noastră. In plus, 
linia de atac a comis o greșeală de 
ordin tactic care a ușurat în bună 
măsură sarcina apărării oaspeților: 
în prima repriză, a ataaat aproape 
numai pe aripa stîngă, ia.r în a 
dbua aproape numai pe partea 
dreaptă.

Dintre jucătorii noștri, o com
portare foarte bună au avut Szoko, 
Suru, Ozon, Pereț și Za vodă II- 
Tînărul Georgescu și-a făcut un 
debut plin de promisiuni, înca- 
dirîndiu-se în jocul echipei. Călinoin, (Continuare in pag. 4-a)

In minutul 9 pasa precisă a lui Suru a ajuns la Ozon, care trage puternic, (fotografia din dreapta) 
înscriind primul gol al reprezenta tivei noastre. Fundașul stingă po lonez, Wozniak, se îndreaptă acum 
pentru a scoate mingea din plasă, (fotografia din stingă).

Foto MAX BĂNUȘ

Suciu, Tătaru au muncit mult șl 
cu folos pentru echipă.

Sub forma lor obișnuită Nicu- 
șor, Androvici și Totna. Acesta din 
urmă a comis la marcarea primu
lui gol al echipei poloneze, o gre
șeală cu care nu sîntem obișnuiți la 
un portar de talia lui. Se poate 
spune că Toma a contribuit direct 
la înscrierea golului egalizator din 
min. 65.

Fotbaliștii polonezi au evoluat 
pentru prima dată din 1953 la noi 
în țară. Ei au impresionat prrntr-un 
joc iute și viguros în lupta pentru 
balon, prin ușurința cu care s-au 
regrupat ori de cîte ori a fost ne
voie în apărare, ca și prin trecerea 
la contraatac. Oaspeții au desfășu
rat un bun joc de cîmp, omogen.

In prima
Arbitrii și echîpde au intrat pe 

teren la ora 17.15, alinii ndu-se în 
fața tribunelor și saJutînd publi
cul. Spectatorii au răspuns salutu
lui cu călduroase ovații. Din par
tea Comitetului pentru Cultură Fi
zică și Sport de pe Ungă Consi'l-iiud 
ide Miniștri al R.P.R. a vorbit 
tov. Gh. Smoteanu, oare a adre
sat un cald salut oaspeților. A 
răspuns tov. VI. Rajkowski, pre
ședintele comisiei centrate de fot
bal din R. P. Polonă.

La ora 17.30. arbitrul sovietic 
N. Balakin a chemat la întrecere 
următoarele formații:

R.P.R.: Toma-Zavoda II, An
drovici, Szdko-Călinoiu, Peref- 
Suciu, Nicușor, Ozon, Georgescu, 
Suru.

R. P. POLONA: Szymkowiak- 
Mashelli, Korynt, Wozniak-Suszc- 
zyk, Zieniara-Kempny, Brychczy, 
Cieslik, Pohl, Baskiewicz.

Lovitura de începere o are e- 
chipa poloneză, dar atacul ei se o- 
prește la Androvici. Imcdftat jucă
torii noștri pornesc în atac și 
chiar în min. 1 obțin două lovi
turi de colț consecutive, rămase 
fără rezultat. Terenul ud, alune
cos, îngreunează mult mișcările 
jucătorilor și controlul balonului. 
Echipele însă luptă cu multă vi- 

cu pase precise, uneori jucate di
rect, din mișcare. Apărarea masivă 
și mobilă a avut intervenții sigure 
și calme, remarcîndu-se în deosebi 
portarul Szymkowiak, stoperul Ko 
rynt și mijlocașul Suszczyk. Mijlo
cașii, de altfel, au susținut mereu 
linia de atac cu mingi utilizabile, 
înaintașii insă, deși au combinat 
destul de frumos și variat, cu 
schimburi de locuri, au păcătuit în 
generat prin lipsa de finalitate și 

eficacitate. Interul Brychczy,centrul 
Hahorek și extremul Kempny au 
fost cei mai buni

Foarte bun arbitrajul. N. Balakin 
a intervenit în joc numai atunci 
cînd a fost nevoie, asigur'md ast
fel continuitate și dinamism jocu
lui

repriza...
goare și ambiție și înfriog acest 
handicap. Atacurile echipei noas
tre devin din ce în oe mat insis
tente. In mm. 3 Pereț trage peste 
poartă o minge respinsă de Szyrn- 
kowiak peste Ozon. Fotbaliștii 
polonezi sînt foarte iuți și se re
grupează în apărare în aceste 
momente de presiune a echipei 
noastre. Ei nu reușesc însă, să 
împiedice deschiderea scorului, ca
re vine ca o urmare firească a 
acestei presiuni. Suru primește — 
In min. 9 — mingea din urmă, o 
pasează lui Georgescu, care-l lan
sează printre adversari in adin- 
cime. Suru face o cursă specta
culoasă și centrează deși era ta
tonat de fundașul advers. Ozon 
stopează mingea in aer și trage 
puternic in poartă, peste portarul 
Szymkowiak care-i ieșise in intîm- 
pinare: 1-0 pentru R.P.R..

Contrar așteptărilor, cei care 
atacă sînt polonezii. Androvici 
intervine în ultimul moment pen
tru a opri un atac ai lui Oie- 
slik, care joacă centru retras, dar 
pătrunde prin surprindere. Apoi, 
în min. 12, Pereț acordă comer

LODZ 29 (Prin telefon). — As
tăzi, pe stadionul Wloknjarz, echi
pa noastră reprezentativă secundă 
a realizat o strălucită victorie și a 
cules binemeritate aplauze din par
tea celor aproape 40.000 de specta
tori, pentru jocul ei superior și 
spectaculos. Victoria fotbaliștilor 
noștri a fost obținută la capătul 
unei lupte dîrze, care a cerut risi
pă de efort din partea ambelor e- 
chipe. Fotbaliștii polonezi și-au a- 
păra-t din toate puterile șansele îm 
acest meci (mai ales că jucau pe 
teren propriu), dar au fost nevoiți 
să cedeze în fața unei echipe care 
s-a dovedit superioară In spirit de 
luptă și in concepție de joc.

Jooul desfășurat pe un timp fru
mos cu soaTe, dar pe vînt destul de 
puternic, a fost — In general — 
viu disputat, cu faze care au alter
nat cu repeziciune de la o poartă 
la alta. Meciul — cu toată dîrzenia 
cu care s-a luptat — s-a desfășurat 
într-o notă de perfectă sportivitate, 
în tot timpul lui înregistrindu-se 
doar patru faulturi. Atitudinea spor
tivă a fotbaliștilor romîni și polo
nezi a ușurat foarte mult sarcina1 ar
bitrului G. Schultz (R. D. Germa
nă) care a condus cu competență. 
La calitatea arbitrajului au contri
buit și cei doi arbitrii de tușe 
Szlerfer (R. P. Polonă) și Schulder 
(R. P. Romînă).

Alegerea terenului a fost favora
bilă echipei noastre, care a benefi
ciat în prima repriză de avantajul 
vintului. In cruda acestui fapt, fot
baliștii romîni nu reușesc să-și im
pună jocul datorită faptului că 
înaintașii folosesc mai mult pasele 
pe sus. Acest joc a convenit jucă
torilor polonezi care au intervenit 
cu mult succes, respingtnd desele 
atacuri ale echipei noastre. Mai 
mirtt, ei au răspuns cu contra
atacuri rapide oferind apărării oas- 
pe ocazia să se remarce în mod 
deosebit Pahonțu, Apolzan și mij
locașii se evidențiază în aceste pe
rioade. Atacul nostru a avut prile
jul să deschidă scorul Încă In pri
mele 15 minute, cînd după cîteva 
acțiuni bine concepute, Blujdea a 
tras peste poarta goală.

In partea doua a jocului, fotba
liștii romîni joacă împotriva vintu
lui. De data aceasta, ei „culcă" ba
lonul la pămînt și-și bizuie tot jo
cul pe pasele pe jos, cucerind ast
fel o netă superioritate tehnică și 
teritorială. Echipa noastră desfă
șoară un joc de calitate, plin de 
faze spectaculoase, cărora apărăto
rii polonezi le fac cu greu față și 
care smulg aplauze din partea 
spectatorilor.

Ca urmare a jocului superior și 
a presiunii exercitate se înscrie go
lul victoriei : în min. 69, Hidișan îl 
lansează pe Ene II. Acesta însă, 
este în luptă pentru baton cu doi 
adversari și dintr-o poziție dificilă 
reușește totuși 6ă-i paseze lui Ga
bor, care reia' de la 11 m. pe jos 

în colțul opus portarului GronowsklT:
1-0.

Echipa noastră continuă să a ta" 
ce și în min. 75 este pe punctul de 
a înscrie din nou. Szekely reia fru
mos și plasat cu capul, dar Gro 
nowski intervine printr-un salt ți- 
salvează. Jucătorii polonezi își re- 
vin și încep să inițieze acțiuni pe
riculoase și în min. 78 Soporek tra" 
ge în bară. Eforturile echipelor de> 
a modifica scorul în ultimile minu
te, rămîn fără rezultat, datorită' 
comportării foarte bune a celor 
două apărări. Astfel că partida se 
termină cu rezultatul de 1-0 în fa
voarea reprezentativei noastre.

întreaga noastră echipă a jucat 
cu o însuflețire și o voință excep-1 
ționale din primul și pînă în ulti
mul minut. In special în repriza 
doua, jucătorii noștri și-a-u cucerit 
aprecieri unanime și prin fotbalul 
de calitate pe care l-au desfășurat.- 
Specialiștii polonezi au declarat 
după joc că echipa noastră a meri
tat victoria și că a fost mai tehni
că decît reprezentativa poloneză, a 
cărei valoare este apropiată primai 
echipe.

Apărarea noastră a jucat tot tim
pul bine. A fost calmă și promptă 
In intervenții, respingînd cu sigu
ranță atacurile echipei poloneze. Cel 
mai mult s au impus Pahonțu, A" 
polzan, Hidișan și Maior. Victor 
Dumitrescu a luptat mult și cu suc
ces. Coama nu a fost pus prea mult 
la încercare. Atunci cînd a interve
nit însă, a arătat siguranță In prin
derea mingii. Linia de atac a ac
ționat inegal. In prima repriză nu 
a reușit să lege jocul, jucînd mal 
mult pe sus. După pauză Insă, și-a 
revenit complet și a construit o se
rie de acțiuni bine concepute care 
au produs panică la poarta lui Gro- 
nowski. Centrul înaintaș Ene (țe-t 
evidențiat mai ales în repriza doua. 
Mihai a jucat tot timpul bine și a 
fost un „motor" al echipei. Blujdea, 
nervos, nu și-a găsit cadența, iac 
după pauză in min. 60 a fost înlo
cuit cu Szekely. Topșa l-a înlocuit 
pe Pahonțu — care a fost acciden
tat în min. 89.

Echipa poloneză a jucat în gene
ral, bine în cîmp, dar linia de atac 
a combinat prea mult și în plus, a 
a avut în față o apărare decisă șt 
organizată. Cei mai buni jucători 
au fost Orlowski, Bienek, JeziersH 
— cel mai periculos înaintaș ■— șl 
Norkowski II.

Cele două reprezentative au jucat 
în următoarele formații:

R. P. ROMÎNĂ B: Cosrna—Pa" 
honțu (Topșa din min. 89), Apoi" 
zan, V. Dumitrescu — Hidișan, 
Maior — Blujdea (Szekely din min. . 
60), Gabor, Ene II, Avasilichioaie, 
Mii hai.

R. P. POLONA B : Gronowski -a 
Nowacki, Onlowski, Cichon — Wis
niewski, Bienek — Jezierski, Ma
jewski (Soporek din miin. 65), Nor
kowski II, Janowski, Cechelik (Ko 
bylanski).
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IRezultate bane in etapa a IV-a 
W căTnpionatului republican de atletism pe echipe

'\ N. Marcoci (E. H. A.) campion R. P. R. 
la proba completă de călărie

UO/ușul Stalin 29 (prin telefon). 
fe srtarifcnua Uzinelor de Trse
nare dsn localîtate s-a desfășurat 
nechrl taine echipele Știința — 
hetaM — Recolta. Din cele trei 
ki-tâtoiri cea mai disputată a fost 
kceea între Metalul și Recolta, 
pare a revenit primei echipe cu 
230—223. ta celelalte două to- 
lUniri au fost taregirtrate umtă- 
loaireile rezulta te: Știința — Me- 
bailul 281-191; Știința — Recolta 
f86,5-178,5.

Dintre rezultatele indivăduaie, pe 
probe, cele mai tame «u fost ur
mătoarele: 400 m. (f): Alexandra 
Sicoe (S) 58,7; 800 m. (f): Nina 
Pasciuc (S) 2-ABA; lungime (f)^ 
Leontina I’ " , /,
m. g. : Ana Șerban (S) 11,7;
greutate (f): Erika Scherer (S) 
12,70 m.; disc (f) : Paraschrva 
Lucaci (S) 38,18; înălțime (f) : 
Iutta Haffer (S) 1,42 m.: 100 m: 
Alexandra Sicoe (S) 12,7; greu
tate : Constantin Crețe (S) 15,04 
m.;
11,4: 
49.5:
6,81 m.; înălțime: I. Knaller (M) 
1,90

Hoihoș (R) 5,23 m.; 80 
Ana Șerban (S) 11,7;

(f) : Paraschrva

100 m.: Darie Măgdaș (S)
400 m.: Tr. Stririgean (S) 
lungime: Tr. Chitul (S)

m.; iriplusalt: Tr. Chitul 
(S) 14,16 m.; 400 m. g.: Gh.
Steriade (R) 56,9; S00 m..- Aurel 
Pa<laKfe-Ursu (S) 1,56.4: 5.000 m.: 
D. Dragomic (R) 15:34.2

♦
Stadionul Tinerehdu: dm Ca

pita'â • găzduit două luUm; 
'(C.CA. — Progrese! — Dinamo 
și Constructorul + FI. roșie — 
Locomotiva — Recolta). Dintre a- 
cestea meniul Constructorul + FI. 
roșie — Locomotiva a avut o des
fășurare emoționantă, termiDin- 
du-se cu victoria la un singur 
punct diferență a echipei Locomo
tiva. Este interesant de arătat că 
Înaintea rftimei probe—aruncarea 
ciocanului — situația meoutu- pu
tea fi rezolvată numai de ce: doi

vigoare. 
Urlăfeanu

AU FOST DESEMNAȚI 
CAMPIONII K BOX-JUNIORI

Ieri, în fața unui mare număr 
de spectatori s-au desfășurat la 
Pitești firuaâefe campionatului re
publican de box ale jtrrorilor Pe 
drept awlnt, cede șase reuniuni 
s-au situat, după aprecierea una
nimă a cunoscătorilor, la un n vei 
mult superior finalelor campiona
tului precedent. Echilibrul de forțe 
a făcut ca de foarte multe ari 
lupta pentru calificarea in reuniu
nea finală să capete vn interes 
deosebit.

Iată rezultatele tehnsce:
Categoria minimă: după meciul 

cu Nscalae Icbitn, din semi-finale. 
Dumitru Răgălie s-a resimțit foarte 
mult, dar a găak totuși resurse 
să-I întreacă la puncte pe C. Bog
dan (Craiova). Campion pe 1955: 
D. Răgălie (Constanța). Categoria 
hîrtie: Vasile Pleș (Oradea) taUe- 
ce la puncte pe Saul Avram (Iași) 
șj cucerește pentru prrna oară 
titlul de campion. Pleș a boxat a- 
tent, a contraatacat prompt și a 
reușit să treacă peste un adversar 
de temut. Pe de adfă parte Sa«! 
Avram, posesor al unei „stingi* 
foarte eficace, a dovedit în netrru- 
nea finai! ă prea puțină 
Categoria muscă : M.___ ___ _
țfBucurești) întrece clar la puncte 
pe Ion Dioeacu (Galaț') Deși bo- 
xe>ază de numai cmci luni, Urlă- 
țeanu 2 reușit să întreacă boxeri 
puternici, eâ are un palmares foar
te frumos: 10 IntUrtri - 10 vic
torii. Categoria cocoș: V. Surugiu 
(Craiova) — Marian Farkaș (Ti
mișoara). A fost una din cele mai 
frumoase frrtîliriri. Sirugiu, cane 
s-ia comportat excelent în actuaiui 
campionat, îl învinge ia puncte 
pe M. Farkaș ((învingătorul prin 
K. O. al lui Octaviatn Pleș) și cu
cerește pentru prima oară titlul 
de campion la categoria cocoș. 
Categoria pană: losif Olaru n-a 
desmințit așteptările și l->a depășit 
,1a puncte pe Nicolae Avram (Plo- 
eșți). Categoria semi-ușoară: Ion 
Ailenei (Buc.) învinge la puncte 
pe I. Țincău (Arad). Categoria 
ușoară: Paul Pielea (Craiova) în
trece la puncte pe Mircea Ionescu 
((Constanța). Categoria mijlocie 
mică: Ion Cismaric (Timișoara) 
învinge prin reprezentarea aidver- 
sarutai, Ivan Ostoin (Arad). Ca
tegoria mijlocie: C. Bugheanu 
(Ploești), a învins pe Adrian Cio. 
•tescu (Craiova) : K. O. tehnic în 
repriza I-a. Categoria semi-grea: 
'Z. Ciocîrlan (Buc.) învinge prin 
K. O. repriza Il-a pe T. Kossa 
(Timișoara). Categoria grea: Ște^ 
fan Marcoviceanu (Timiișoaira) 
este declamat campion fără ad
versar, PETRE MIHAI

~ — Voința
Dinamo—C.C.A. 300 170; 
— Progresul 322-164;

aruncători de ciocan ac echipei 
coanbtaate Comstruotonil + FU. ro
șie. Ptnă la urmă victor: a
a revenit Locomotivei cu 243-
242. In celelalte meciuri au 
fost Înregistrate rezultatele: Lo
comotiva — Voința 267-197; Ccv’s- 
troctorul + FI. roșie 
274-191; L-____  —-
Dlnamo — F „
C.C.A — Progresul 217-197. Iată 
Și cele mai bune rezultate rndivi- 
daadc înregistrate in cadrai aces
tor tatfcriri: BARBAȚI: 100 m.: 
St. Prisiceanu (C) 10,6; Al. Stoe- 
neacu (D) 10,8; 200 mc Al. Stoe- 
neseu (D) 21.7; 1. Sard (D) și L. 
Marks (L) 22^; 400 m.: I. Save! 
(D) 49.0; 800 m.: St Mihaly (D) 
1’55 0; D. Bîrdâu (D) 1:55J>; D. 
Tfcnaâu (CC A.) 1:56.8; 1-500

m.: D. BHtău (D) 3:56.6; D. Tîl- 
naciu (C.C.A.) 3:57,4 5.000 m.:
V. Pop (D) 15:0tk8; I. Pricop (P) 
15:08,8; N. Bunea (C.C-A.) 15:16,6; 
T. Strzelbischi (B) 15:17.2; 10000 
m.: C Grecescu (D) 31:13,0; E. 
Gfanr.aty (C.C.A) 32:11,4; 130 
«. gr I. Opnș (D) 14,6; Gh.
Stâne! (L) Î4,9 (este al doilea 
xiez romi." care coboară sub 15,0 
sec.); 400 m. gz Gh. Stând (L) 
54,0; M. Ureac (L) 56,4 (record 
ai R.P.R. de juniori cat 17-18 
ani); I. Ehed- (D) 57,5; 3000 m. 
obs!.: C. A-oanei (C.C.A.) 9:30,4;
I. Bădici (D) 9:34.2; V. Firea (D)
9-38.8.  lungime: I. Wiesenmayer 
(D) 7,00 m.; S. loan (C.C.A.) 
6^3 m.; D. Petrescu (D) 6,78 m.; 
înălțime: AL Mericâ (D) 1.94; I. 
S5ter (C C.A.) 1,90; C. Dumitrescu

Campionatul categoriei A la rugbi

pricinuite de greu- 
bakxiului și de te-

puternic și re ta-

IntSnîrea diMre echipe’e C.C-A. 
și Constructorul Bucweșii desfășu
rată ieri și care trebuia să rezolve, 
ei la toamnă, problema primului 

în clasamentul campionatului 
rep’.jWfcan de rugbi, a fost stânje
nită de timpul nefavorabil. Cam
pionii au dștigat cu 6-0 (3-0) un 
joc care se anunța pasionant, dar 
care a luat sfirșit prkrtr-o înșiruire 
de faze confuze 
tatea controlării 
renul desfundat.

HC..A începe r-------- , -
stalează în terenul adversarilor săi, 
deciși sâ se apere cu strășnicie. 
Asistăm ia două frumoase atacuri 
ale liniei de 3'4 a echipei militare, 
oprite în ultimă instanță de Bâ
rfeau care a făcut o partidă deo
sebită. Totașț dta cauza rare
lor deschideri ale militarilor, jocul 
se menține echilibrat și avem chiar 
prKej'd să asistăm la o serie de 
atacuri a’e liniei de 3'4 a echipei 
Constructorul. In această perioadă 
se face remarcat ioctâ tain a! lui 
Nanu Radu (G.C-A-), care este pe 
portul de a înscrie, fiind placat 
lingă but de Sokolai (Coostrucio- 
rul). Scorul este deschis de A. Ma
rinache. care culege un balon din 
margine și scapă de Mel.edioți, ne-

CampioBatefe republicane Ia tenis de masă
In etapa de ieri, camp iscatul re

publican de tec is de masă masculin 
și feminin a programat întifnrr. 
care s-au terminat cu rezultatele 
următoare;

Feminin București: Constructo
rul—Progresul Cluj 3-0. Rezultate
le tehnice : Sari Szasz (C)—Maria 
Gavrilescu (P.) 21-19, 21-15, 18-21, 
21-8; Geta Strugaru (C.)—Martha 
Torrpa (P.) 3-0 (16, 11, 18); Sari 
Szasz. Geta Strugaru (C.)—Maria 
Gavrilescu. Martha Tontpa (P.) 3-1 
(21-12, 21-12, 20-22, 21-14). Pro
gresul București—Flamura roșie 
Constanța 3-0. Rezultate tehnice: 
Anita Babichian (P.)—Irina Schrei
ber (FI. roșie) 3-0 (6, 8, 8): Ella 
Zeller (P.)—Elena Stingă (Fl. r.) 
3-0 (6,9, 9); Ella Zeller, Anita Ba- 
biehian (P.)—Irina Schreiber, Elena 
Stîngă (Fl. r.) 3-0 (14, 16, 6). In 
continuare, echipa din Constanța a 
tntflnrt Știința București. Echipa 
bucureșteană a tavtas cu 3-1. Re
zultate tehnice: Mariana Barasch 
(S.)—Irina Schreiber (Fl. T.) 1.-3 
(13-21, 21-15, 14-21, 18-21); Maria 
Golopența (S.)—Cornelia Pavel 
(FI. r.) 3-0 (13, 14, 8); Maria Go- 
lopența, Mariana Barasch (S.)—- 
Irina Schreiber, Cornelia Pavel (Fl. 
r.) 3-1 (21-9, 21-23, 21-13, 21-10); 
Maria Golopența (S.) — Irina 
Schreiber (Fl. r.) 3-1 (18-21, 21-12, 
21-10, 21-13). La Timișoara: Pro
gresul Timișoara—Dinamo Bucu
rești 3-1. Rezultate tehnice: Dita 
Merkler (P.)—Elena Hegessy (D.) 
3-1; Amelia Munteanu (P )—Maria 
Foica (D.) 0-3; Di-ta Merkler, A-

(P) 1,85; prăjină: M. Dumitrescu 
(L) 4,00; greutate: M. Raca 
(D) 15,25; A. P-afoa (C.CJÎȚ 15,05; 
disc: M. EJ— ’* ~
nu (C.C.A.) 45,98;

M. Raca

Band .aș

Maria
Letiția

Raica 46,58; R. Coveia- 
j " ; suliță: A.

Demeter (D) 63,57; D. Zamfir (D) 
62,61; I. Iordan (L) 59,54; cio
can. : N. Rășcănescu (C.C.A.) 
57,23; C. Spiridon (V) 56,96; C. 
Dumitru (L) 56,20; V. Iacovearau 
(L) 51^3; 10 km. marș: N. Li
ga fD) 46:37,6; I. Baboie (L) 
47:51,0; I. Păcuraru (V) 49:45,0; 
FEMEI: 100 m.: Letiția 
(L) 12.3; Ioana Luță (L) 12,4; I- 
leana Marks (C.C.A.) și Mz. I- 
Zotu (D) 12,5; 200 m.: ' ■ ’
Bsrdaș 26,1; Maria Zotu 27,0; 400 
m.: Ioana Luță (L) 59,5 (record 
ai R.P.R. pentru junioarele de 
17—18 ani); Maria Lorinczi (V) 
60,5; Aremka Lipoczi (C) 61,0; 
800 m.: Edith Treibal (P) 2:17,6; 
EEsabeta Buda (C) 2:19,0; Valeria 
Tăimăceenu (C) 2:21,6; 80 m. g.: 
Maria Do-nocoș fC) 12,1; Xenâa 
Miliutin (D) 12,2; Liana Jung 
(C.C.AJ 12,3; Aurelia Mânu (C) 
12,5; lungime: Inge Knobloch (C) 
5.12: Gabriela
înălțime:
I. 63; Eva 
ria Kirafy
fC) 1,46; 
(D) 13,02. 
12.87; A
II. 62: Valeria Guzgan (L) 11,43;
dfcc: Melania Veficu (C) 36,1-2: 
nliță: Ilona Mikloș (L) 42,52;
Anefise Zimbreșteami (C. C, A.) 
41,13; MagdaSena Bemațchi (V) 
37,20.

Beta (D) 5.07; 
Ioianda Balaș (C.C.A.) 
Mayer (C) 1,50; Ma- 
(P) și Aurelia Manea 
greutate: Ana Roth 
Melania Vrfcu (C) 

Alexandrina Tănase (P)

decis ta placaj și de fundașul Mir
cea David: 3-0 pentru G.G.A. In 
repriza a doua Sonstructorirl echi
librează jocul, deși este lipsit pe 
rînd de serviciile ltd David și A. 
Ntcidescu, înloCTfiți pentru rănire. 
Din cauza ploii balonul nu mal 
poate fi controlat și scorul rămîne 
mult timp neschimbat. Militarii se 
apropie mai des de butul advers 
și încearcă, cu toată starea tere
nului și a balonului complet mu
lat de apă, lovituri de picior că
zute. N. Gbiondea reușește o ast
fel de lovitură și scorul devine 
6-0. Constructond a avut câteva 
ocazii de a modifica scorul, dar 
loviturile de picior obținute au 
fost ratate.

S-au nemarcat: A. Marinache, 
N. Ghiondea, M. Blăgesou, Nanu 
Radu și Pencta de la învingători 
și G. Bărăscu, Bebe Sokolai, Ră- 
Âdescu, Seni și Gabrielescu de la 
Cons'riK'tnrul.

Iată și celelalte rezultate mre- 
rate în etapa de iert: Locomo- 

tiva Grivița Roșie—Progresul F.B.
8-0  (3-0). Știința Timișoara—Pro
gress Sănătatea 3-0 (0-0). Catego
ria B: StiinU Boc.—Minerii Buc.
6-6,  .Metalul Buc.-$(iința Iași 3-0. 
Locomotiva Buzău—Știința Galati 
3-3.

meka MurUeanu (P.)—Elena He
gessy. Rerate Schultz (D.) 3-1; 
Dita Merkler (P.)—Maria Folea 
(D) 3-2

Masculin : Progresul Cluj—Pro
gresul Satu Mare 4-5. Rezultate 
tehnice : Paneth (C.) — Griinfeld 
(S.M.) 3-0; Cobirzan (C.)—Bodi 
(S.M.) 1-3; Gavrilescu (C.)—Lec
ker (S.M.) 2-3; Paneth—Bodi 3-0; 
Gavrilescu—Griinfeld 3-1; Cobîr
zan—Lecker 0-3; Gavrilescu—Bodi
2-3;  Paneth—Lecker 3-0; Cobirzan— 
GrunfeM 1-3. La Arad: Dinamo 
București a întrecut Vo>nta cu 5-4. 
Rezultate tehnice: J. Garabedian 
(D.)—Pop Marius (V.) 0-3; G. Ga
rabedian (D.)—Procopetz (V.) 3-0; 
Hegessy (D.) — Andronache (V.)
2-3;  G. Garabedian—Pop Martas 
2-3; J. Garabedian—Andronache 3-0; 
Hegessy—Procopetz 3-0; G. Gara
bedian—Andronache 1-3; Hegessy— 
Pop Marius 3-0; J. Garabedian— 
Procopetz 3-0. La Timișoara: Fla
mura roșie — Constructorul Bucu
rești 0-5. Rezultate tehnice: Vesey 
(Fl. r.)—Pesch (C.) 0-3; Schlee 
(FI. r.)— Naumescu (C.)' 1-3; Han- 
nig (FI. r.)—Otto Botner (C.) 0-3; 
Vesey—Naumescu 0-3; Hannig— 
Pesch 0-3. La Reșița: Metalul— 
Progresul Buc. 2-5. Rezultate teh
nice : Davidescu (M.)—Harasztosi 
(P.) 0-3; Nagler (M.)—Comair-

nischi (P.) 3-1; Siclovam (M.)— 
Angelica Rozeamu 0-3; Nagler—Ha- 
rasztosi 0-3; Davidescu—Angelica 
Rozeanu 1-3; Siclovan—Comarn’s- 
chi 3-0; Nagler—Rozeanu 2-3.

SkBIU, 29 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Proba comple
tă de călărie, compusă din dresaj 
categoria A, fond (27 km.) și cursă 
de obstacole, a fost clștigată de 
N. Marcoci (E. H. A.) care a de
venit astfel campion al R.P.R. pe 
anul 1955.

Paralel cu desfășurarea acestui 
important campionat asociația Re
colta a- organizat cel de-al treilea 
concurs republican de dresaj, și ob
stacole, precum și " 
zervaite juniorilor 
Concursurile au 
cele mai bune 
soda ți a Recolta 
ii ta organizare 
Metalul Sibiu, de organizația loca
lă A.V-S.A.P. și de comitetul raio
nal C.F.S. Sibiu. Probele a>u prile
juit o temeinică verificare a călă
reților noștri ta vederea viitoarelor 
concursuri internaționale.

Iată rezultatele probelor dispu
tate :

Proba completă de călărie (cam
pionat R.P.R.) : 1. N. Marcoci
(E.H.A.) pe calul Macedon —
44.67 puncte — campion R.P.R.;
2. I. Oprea (E.H.A.) pe calul Bo
lero HI — 56 p.; 3. Gh. Soare 
(Dinamo Buc.) pe calul Amalia —
66.67 puncte.

Dresaj categ. A: 1. N. Milialcea 
(E.H.A.) pe calul Corvin — 177,33 
puncte; 2. I. Budișan (Dinamo Buc.) 
pe calul Argint — 157 puncte.

Dresaj categ. 1: 1. P. Andreianu 
(Dinamo Orașul Stalin) pe calul 
Baical — 157,50 pt; 2. P. Andreia- 
du (Dinamo Orașul Stalin) pe ca
lul Brîuleț — 144,33 pit.

Dresaj categ. B: (probă preolim- 
pîcă) : 1. G. Teodorescu (Dinamo 
București) pe calul Păltiniș — 142 
pt.; 2. N. Mtaalcea (E.H.A.) pe ca
lul Corvin — 126 pt.

Dresaj categ. C: (probă olimpi
că): 1. N. Mihafcea (E.H.A.) pe 
calul Mihnea — 158,33 pt. (n.u i 
s-a acordat decît premiul III întru- 
cît n-a totalizat dtecît 65% din 
punctajul cerut de regulament pen
tru premiul I).

Obstacole categ. 1: 1. I. loja
(Dinamo Oradea) pe calul Burghiu 
— 0 puncte penalizare 51,8 sec.

Obstacole fete (proba I) : 1. Mi- 
haela Chmtescu (Dinamo Buc.) pe 
calul Flinta — 0 pt. pen. 51 sec.; 
proba II: 1. Mihaela Chintesou

alte probe re- 
și femeilor, 

avut loc în 
«midițiuni, a- 
fiind sprijini- 

dte colectivul

Rezultatele meciurilor de scrimă de Ia Cluj
CLUJ 29 (prin telefon de la 

șubredacția noastră). Vineri și sâm
bătă. în sala C.A.M. din Idealitate, 
au avut loc meciurile de floretă 
(băieți și fete) și sabie din cadrul 
etapei a treia a campionatului re
publican de scrimă pe echipe. In- 
tîlnirile de spadă nu s-au disputat 
nici de această dată. întrucât a- 
pairatul electric s-a defectat după 
primele asalturi de încălzire ale 
meciului Știința Cluj — Dinamo 
Clui.

Meciurile disputate au fost de un 
nivel deosebit de ridicat, datorită 
formei bune manifestate de majori
tatea trăgătonTor. Arbitrajele aces
tui concurs, fn majoritate compe
tente și autoritare, au contribuit 

efectiv la buna desfășurare a ta- 
tîlnirffor.

Iată rezultatele înregistrate:
FLORETA BĂIEȚI: Știința Cluj 

(Uray 4. Orban 3, Balogh 3. Pop 
I) — Progresul Cluj (Hintz 3, 
Kovacs 1, Bîcu 1, Nagy 0) 11—5; 
Dinamo Cluj (Pellegrini 4. Her- 
teg 1 3, Manea 2, Szabo 1) 
— Metalul Satu Mare (Csi- 
pler 3. Coșa 1, Takacs 1,

INTÎLNIRfA AEROMODELIȘTiLOR FRUHTASI
Timpul nefavorabil de ieri nu a 

influențat buna desfășurare a pri
mului concurs de selecție al ae- 
romodeliștii'or noștri fruntași. A- 
cea6ta pentru că la ora cînd for
marea maselor de nori se accentua 
tot mai vizibil asupra Capitalei, în 
sala centrului experimental de ae- 
romodele, parfrcipantii la înlrecere- 
asctrftau de acum comunicarea re
zultatelor finale. Prevăzători și 
harnici ca întotdeauna, aeromode- 
liștii au luat startul în primele ore 
ale dimineții, terminând astfel cu 
succes o întrecere pentru care s-au 
pregătit vreme de cîteva Juni.

Lupta sportivă cea mai frumoa
să s-a dat la categoria propulsoa
re. principalii ei animatori fiind 
studentul Victor Gaba (lași) și 
medicul Andrei Btndai (Tg. Mureș). 
După patru lansări rezultatul favo
riza pe aeromodelistuil mureșan. 
dar 11a cel de al V-lea start modelul 
concurentului ieșan a reușit un re
zultat excepțional, răsplătind astfel 

(Dinamo Buc.) pe calul Flmîa —* 
0 pt. pen. 1.02,3 min. Obstacole pe 
doi cai: 1. M. T«nu (E.H.A.) pe 
caii Stanciu II și Troica -— 7 pt 
pen. 2.55,8 mân.; 2. F. Țopeseu 
(Dinamo Buc.) pe caii Aida și Bo^ 
lero — 8 pt. pen. 2.48,4 min.; 3. D. 
Velicu (E.H.A.) pe caii Ghidran și 
Fildeș — 19 pt. pen. 2.40,2min. Ob
stacole juniori (proba 1) : manț’;
I : 1. I. Nildewiser (Recolta Si" 
blu) pe calul Varda — 0 pt. pen. 
35 sec., manșa II: 1. H. Mocanu 
(Recolta Suc.) pe calul Șoim II — 
0 pt. pen. 53 6ec., manșa Ill: 1. 
Alex. Longo (Dinamo Buc.) pe ca
lul Păltiniș — 0 pt. pen. 52,8 sec.; 
proba II: manșa I: 1. I. Nildewâ-* 
ser (Recolta Sibiu) pe calul Varda
— 0 pt. pen. 48,8 sec., manșa II: 
1. A. Longo (Dinamo Buc.) pe ca
lul Păltiniș — 0 pt. pen. 57 sec. 
Obstacole categ. ușoară: 1. N. Ni- 
culescu (E.H.A.) pe calul Hoinar
II — 0 pt. pen. 1.01,6 min; 2. I.
loja (Dinamo Oradea) pe ca
lul Aztir — 0 pt. pen. 1,01,8 
min. Obstacole categ. mijlocie: 1. 
Gh Antohi (E.H.A.) pe calul Min- 
ghir — 0 pt. pen. 36.5 sec.: 2. D. 
Velicu (E.H.A.) pe calul Fildeș — 
4 pt. pen. 37,2 sec. Probă rezervată 
militarilor: 1. I. Oiogcanu pe 
cătai Haiduc — 0 pt. pen. 52
sec. Probă rezervată militarilor în 
termen: 1. V. Pinciu pe că
tai Odobești — 0 pt. pen. 45,1 
sec. Probă închisă pentru sergenți 
și ofițeri: 1. C. Vreme pe 
calul Haiduc — 0 pt pen. 46,4 
sec. Obstacole pentatlon moderni 
1. Toma Schuster (Voința Sibiu) 
pe calul Alcool — 0 pt. pen. 56,9 
sec. Proba obstacole gen durată:
1. I. Ghițuran (Sibiu) pe calul Ar
cuș — 21 obstacole 2.03,8 mta.; 2. 
St. Hodor (E. H. A.) pe calul 
Poznaș — 20 obstacole 2.02,8
mm.; 3. Gh. Langa (E.H.A.) pe 
calul El-S-'Baa — 20 Obst. 2.05,6 
mim. Concurs de forță progresivă 
(proba I): 1. N. Niculescu (E.H.A.) 
pe calul Hoinar II — 15 pt.: 2. N. 
Marcoci (E.H.A.) pe calul Bivuac
— 12 pt.; proba II: 1. Gh. Langa 
(E.H.A.) pe calul Galon — 15 pt.;
2. A. Comarenco (Sibiu) — 10 pt. 
Această probă a înlocuit în pro
gram proba de vânătoare grea care, 
din cauza timpului neprielnic, nu 
s-a putut desfășura.

D GIRLEȘTEANU
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Botka 1) 10—6; Metalul S. Mara 
(Csipler 4, Botka 3. Takacs 2, 
Koșa 1) — Progresul‘G!uj (Hintz 
3, Kovacs 2, Nagy 1, Bîcu 0)
10—6; Dinamo Cluj (Pefegrini 2, 
Hertzeg I 2. Manea 2. Szabo 3) 
—Știința Cluj (Uray 2, Orban 2- 
Balogh 2, Pop I) 9—7; Metalul
S. Mare (Csipler 4, Takacs 2, Bot. 
he 2, Koșa 1) — Știința Cluj 
(Orban 3, Uray 3, Balogh 1, Pop 

0) 9—7.
Cluj

(Szanislo 3, 
Telegdi 2) -

FLORETA FETE : Știința, Cluj 
(Szanislo 3, Val'askai 3, Orb 3, 
Telegdi 2) — Progresul Cluj (Or
ban 3, Egger 2, Bartossy 0, Ador- 
ian 0) 11—5; Progresul Cluj (Or- 
ban3, Egger 2, Bartossy 3, Atfor- 
ian 1) — Atetalid S. Mare (Șam-- 
șudeanu 4, Vadnay 2, Csipler 1, 
Hohnig 0) 9—7; Știința Cluj — 
Metalul S. Mare 14—2.

SABIE: Progresul Cluj — Ști-’ 
fota Clui 14—2, Dinamo Cluj — 
Metalul S. Mare 15—1, Progresul 
Cluj — Metalul S. Mare 11—5, 
Din-amo Cluj — Știința Cluj 10—6 
Metalul S. Mare — Știința Clui
11—5.

din plin o muncă rodnică- și ca 
temei.

La categoria planoare a fost în
scris cel mai mare număr de par« 
ticipanți. înainte de a se da star
tul, se credea că lupta pentru în- 
tîietate se va limita doar i'a trei 
concurenți: Ștefan B-ncdek, Alex. 
Bedo^ și Otto Hintz. Rezultatul ti-' 
nai însă nu a dat cîștig nici untria 
din ei. Pe prtanr' loc s-a clasat 
aeromodelisitul Ionel Georgescu 
(București), care și dz data a- 
ceasta a dovedit că victoria poate 
fi obținută numai de acela care 
are o comportare constantă în toa
te cele cinci lansări.

La categoria motomodele primul 
loc a fost ocupat de Ștefan Puri
ce (C.E.A.-București). singurul cu 
o pregătire tehnică ne măsura con- 
cursului. La cel’e două categorii cn 
zbor captiv — mecanice 2,5 cmc. 
și reactoare — din motive tehnice 
cum și din lipsa unui număr mai 
mare de concurenți. întrecerile au 
fost suspendate. B. MARICA



„ Cupa de vara” 
la fotbal

PROGRESUL BUC—DINAMO 
BUCUREȘTI (tin.) 2-0 (1—
Progresul a dominat mai mult, 

dur a ratat nenumărate ocazii, linia 
de atac făcînd un joc cu mult sub 
posibilitățile componenților ei. (Fu- 
•ulan, Ursu, Cacoveanu. Smărăn- 
descu, Coloși).

Au înscris Ciocea (min. 44) și 
Smărăndescu (mm. 55) dim 11 «n. 
acordat cu prea mare ușurință de 
arbitrul Fieru. S-au remarcat: Gică 
Andrei, Tănase, Ciocea și Cacovea- 
nu (Progr.) , Dumitrescu și Ne
meș (Dinamo).
PROGRESUL BUCUREȘTI (tin) 

—LOCOMOTIVA CONSTANTA 
(tin.) 2—2 (1—1)

In primele 15 minute, bucureș- 
tenii domină insistent, dar Banciu, 
Costea și Lăzărescu ratează situații 
clare de gol. In minutul 16, la un 
contraatac al feroviarilor, extrema 
dreaptă Tipău deschide scorul. 
Gazdele continuă totuși să atace 
și în minutul 30 egalează prin 
Banciu.

In repriza secundă, oaspeții joa
că mai legat, cu acțiuni simple și 
pătrunzătoare și reușesc să înscrie 
în min. 55 prin Nuțu. Bucureșteoii 
egalează prin Cebuc, (min. 86).

FLACARA PLOEȘT1—DINAMO 
ORAȘUL STALIN 0—2 (0—0)
Peste 1.500 spectatori și sportivi 

din Miercurea Ciuc au asistat )a 
această întrecere desfășurată în 
orașul lor. In general, Dinamo a 
dominat, dar de nenumărate ori 
atacanții săi au ezitat să tragă la 
poartă. Au înscris: Radu Tudor 
(min. 50) dintr-o poziție dificilă 
ți Csegezi (min. 65) cu concursul 
portarului ploeștean Sfetcu. S-au 
remarcat: Scorțan, Radu Tudor 
(Din.), Căruntu, Motoc. Sfetcu 
(FI.).

LOCOMOTIVA CONSTANȚA 
—C.C.A. 0—1 (0—0)

Jocul dintre aceste două formații 
a fost de factură modestă. Ambele 
echipe s-au prezentat slab în atac 
și bine ki apărare. Victoria oaspe
ților a fost obținută în min. 82, 
datorită golului înscris de Leucă. 
Ieftinirea a fost urmărită de 10.000 
spectatori. S-au remarcat: Stănces- 
cu, Munteanu, Cădariu (Loc.), 
Dodeanu, Ivănescu, Leucă (OCA). 
AVINTUL REGHIN—FL. ROȘIE 

ARAD 0-5 (0-2)
Meciul s-e disputat la Gheor- 

ghieni in fața a 1.500 spectatori. 
Cu excepția primelor 20 minute 
de joc, întrecerea s-a desfășurat 
în nota de superioritate a Flamu- 
rei roșii. De menționat Insă că din 
minutul 20 Avîntul a jucat în 10 
oameni, Barta ■— fundașul dreap
ta — rănindu-ae și părăsind tere
nul. Punctele arădanilor au fost 
înscrise de Birău (min. 32), Fet- 
•chowski (mim. 40 și 55), Dumi
trescu (min. 60 și 77). S-au re
marcat : Mercea, Jurcă, Don, Bi
rău (FI. r.) Cojocaru, Balint (Av.).
ȘTIINTA CLUJ—LOCOMOTIVA 

TG’. MUREȘ 3—0 (1—0)

Cei 4.000 spectatori au fo6t ne
mulțumiți de slabul nivel al jo
cului dintre aceste două echipe de 
categoria A ți în special de jocul 
slab al oaspeților. Știința a jucat 
ceva mai bine în repriza a doua. 
Cele trei goluri ale clujenilor au 
fost înscrise de: Munteanu (min. 
27), Bărboșii (min. 46) și Avram 
(min. 76). S-au remarcat: Nedelcu, 
Avram (Știința), Szasz I, Vakarcs 
I, Kajlik (Loc.).

MINERUL PETROȘANI— 
LOCOMOTIVA TIMIȘOARA 

2—1 (1—0)
Meciul s-a desfășurat la Lonea 

și a prilejuit o întrecere strînsă. 
Primul gol este înscris de Delea- 
nu (min. 12) cu concursul por
tarului timișorean Sziklay. Tot mi
nerii înscriu din nou — în cea 
de a doua repriză — prin Panait 
'(min. 72). Locomotiva reduce sco
rul prin golul înscris de Daraban, 
eu concursul lui Crîsnic. In min. 
79 Paraschiva părăsește terenul 
fiind lovit. In min. 71 Farkas II 
e ratat un penalty. S-au remarcat: 
Crîsnic, Paraschiva, Vasiu (Min.), 
Dărăban, Andrei, Sziklay (Loc.).
ȘTIINTA TIMIȘOARA—AVINTUL 

REGHIN (tineret) 5—0 (2—0)
Studenții au jucat frumos, com- 

bmînd eficace în fața porții. Au 
marcat: Ciasescu (min. 33,40), 
Gîrleanu (min. 59), Dinulescu 
(min. 70, 73). In min. 71 Ciosescu 
a foet eliminat pentru lovirea ad
versarului. S-au remarcat: Flores- 
cu, Cojereanu, Dinulescu (Șt.), 
Katona, Catană, Fullop.

ETAPĂ CALMĂ ÎN CAMPIONATUL CATEGORIEI B, LA FOTBAL
SERIA I

METALUL UZ. TRACTOARE 
ORAȘUL STALIN-FL. ROȘIE 

SF. GHEORGHE 2-1 (2-0)
Jocul a fost mult influențat de 

starea foarte proastă a terenuflui. 
Meta'.ul a reușit să cîștige dato
rită superiorității din prima re
priză. In această parte a jocului, 
metalurgiștii au marcat de două 
ori prin Crișan (min. 34 și 43). 
Punctul Flamurei a fost marcat 
de Boga (min. 78).
PROGRESUL SiIBIU-MiETALUL

ST. ROȘU ORAȘUL STALIN
3-0  (1-0)

Progresul a dominat aproape 
tot timpul jocului, reușind să-și 
concretizeze superioritatea prin 
punctele marcate de Geamănu 
(tnin. 42) Marcu (min. 71) și 
Băilă (mm. 72) De la învingă
tori s-au remarcat Boldur, Stoi
ca, Gherman și Geamănu, iar de la 
învinși Cojocarii, Proca și Mari
nescu.

M. Vlădoianu- 
corespondent 

LOCOMOTIVA CRAIOVA-ȘTIIN-
ȚA BUCUREȘTI 1-0 (0-0)

Terenul alunecos și ploaia care 
a căzut In majoritatea timpului 
de joc, n-au influențat meciul, s- 
desta ridfcînidu-se la un înalt 
nivel tehnic. Locomotiva a domi
nat mai mult și a meritat victo
ria.

Pentru repetate proteste la deci
ziile arbitrului, jucătorii Științei, 
Cruțiu (min. 70) și Sandu (min. 
85) au fost eliminați de pe teren 
Golul Locomotivei a fost înscris 
de Brîndușe (min. 65). A arbitrat 
Lucian Păunescu (Orașul Stalin).

C. Moțcc-eoresponâ^rA 
LOCOMOTIVA TR. SEVERIN-

ȘTIINȚA CRAIOVA 2-1 (0-1)
Deși condusă la pauză cu 1-0, 

Locomotiva a jucat foarte bine 
to repriza a doua și a reușit 
să-și asigure victoria prin golu
rile marcate de Ludwig (min. 
53) și Biolan (min. 80). Pentru 
Știința a înscris Filimon.

C. Cristescu-coresp.
CLASAMENT

1. Locomotiva Buc. 9 7 2 0 22: 3 16
X Metalul Uz. Tr. Orașul ;Stalin

10 6 2 2 17:10 14
X Locomot. Craiova 11 5 3 3 11:10 13

4. Știința București 10 5 !2 3 :13:13 12
X Progresul Sibiu 10 4 2 4 11: 9 10
X Met. București 8 4 2 2 8: 8 16
7. Loc. Tr. Sev. 9 3 2 4 9: 9 8
8. Dinamo 6 Buc. 9 3 2 4 8: 8 8
8. Progresul C.P.C.S. 8 4 0 4 13:14 8

19. Știința Craiova 10 2 3 5 11:13 7
11. Flacăra Moreni 10 3 1 6 9:17 7
12. FI. r. Sf Gh. 10 2 2 6 5:15 6
13. Metalul St. r. Oraș ul Stalin

10 1 3 6 6:14 5

ETAPA VIITOARE

Progresul C.P.C.S.-Știința Buc.; 
El. roșie Sf. Gheorghe-Flacăra Mo
ronii; Dinamo 6 Buc.-Progresul 
Sibiu; Locomotiva Craiova-Știiin- 
ța Craiova; Metalul Uz. Tr. Or. 
Stalin-Metalul București; Locomo
tiva Tr. Severin-Metalul St. R. 
Orașul Stalin.

ACTIVITATEA LA HANDBAL
Campionatul masculin ca

tegoria A
C.C.A.—ȘTIINȚA TIMIȘOARA 

15—7 (10—1)
Gazdele au jucat foarte bine în 

prima repriză, cînd linia lor de 
înaintare a manifestat o deosebită 
vervă de șut După pauză jocul s-a 
echilibrat An marcat: Li grier 
(5), Sauer (3) Schuler (2), Meitcrt 
(2), Bulgaro (2) și Bota pentru 
C.CA, Neurohr (2) Jude (2), La
dle, Mozer și Iacobovschi pentru 
Știința.
ȘTIINȚA I.C.F.—VOINȚA SIBIU

3—4 (3—41
Jocul a fost foarte încfîrjrt și s-a 

disputat pe o ploaie torențială. Au 
înscris : Zultner, Nodea și Căliman 
(Știința I.C.F.) Otto, Geimer și 
Roth (2) Voința Sibiu.
ȘTIINTA IAȘI—FLAMURA ROȘIE 

GISNADIE 5—4 (4—21
Partida a avut un nivel tehnic 

scăzut. Punctele au fost înscrise 
de: Lindenbach (2), St. Hurubea- 
nu. Pusta și Tipu pentru Știința 
lași, Kapp (2), Lintzmaier și Me- 
ninng pentru FI. roșie Cisnădie.

FLACARA PLOEȘTI-DINAMO 
ORAȘUL STALIN 3—4 (1—3) 

in repriza a doua ploeștenii țî-au 
revenit și au dominat, însă linia 
tor de înaintare a 'ost ineficace. 
Au marcat: Tischler II (2) și Ți-

SERIA A n-a
METALUL REȘ1ȚA-MINERUL 

LUPENI 3-2 (2-0)
Metalul a jucat slab. Golurile 

au foet înscrise de Szeleș și Ur
cau (2) pentru învingători, și 
resipecliv Nemeș. Teodorescu in 
proprie poartă pentru Minerul. 
Au asistat 4.000 spectatori.

1. P/ăui/iu-corespOTident 
PROGRESUL ORADEA-META- 

LUL HUNEDOARA 2-0 (1-0) 
Progresul a jucat mai tine, dar 

Înaintașii au ratat multe ocazii. 
Cele două goluri au fost înscrise 
de Vaczi. Pentru joc brutal Paul 
Florian (Metalul Hunedoara) a 
fost eliminat de pe teren. Au a- 
•istat 7.000 spectatori.

Gh. Dumiiresca-corespondfent 
METALUL ARAD-FLACARA ME. 

DIAȘ 3-0 (1-0)
Au marcat: Mircea Popa și Ne

gru (2).
METALUL CIMPIA TURZII-PRO- 
GRESUL SATU MARE 4-1 (1-1)

Scorul a fost deschis de Pro
gresul prin Ambruș. Apoi Meta
lul înscrie prin Burian (min. 23 
și 66), Mureșan (min. 67) și Mari 
(din 11 m.) (P. Țonea-coresp.)
METALUL 108-FLAMURA RO

ȘIE CLUJ 1-1 (1-0)
Un joc de factură tehnică foar

te slabă. Au înscris Czako pentru 
Metalul și Papp pentru clujeni. 
(1. Susman ți M. Vilceanu-coresp.) 
LOCOMOTIVA CLUJ-METALUL 

ORADEA 2-1 (1-0)
Au marcat Crecan și Vigu pen

tru feroviari, respectiv Kiss pen
tru Metalul. In repriza a doua 
jocul a fost de o factură tehnică 
superioară. (R. Fisch-coresp) 

METALUL BAIA MARE-LOCO- 
MOTIVA ARAD 1-0 (1-0)

Singurul gol a fost înscris de 
Szilagyi In min. 10

CLASAMENT

1. Progresul Oradea 11 8 1 2 24: 8 17
2. Metalul Reșița 11 7 2 2 19:11 18
9. Met. Cîfnp. Turzii 11 6 3 2 20: 8 15
4. Locomotiva Cluj 11 6 3 2 22:15 15
5. Flacăra Mediaș 11 5 2 4 14:13 12
8. Met. Hunedoara 11 3 5 3 13:12 11
7. Metalul Arad 11 3 5 2 10:13 11
8. Met. Baia Mare 11 2 6 3 9:13 16
9. Prog. Satu Mare 11 3 4 4 11:22 10

10. Locomotiva Arad 11 2 4 5 11:13 8
11. Metalul 108 11 3 2 6 17:20 8
12. Flamura r. Cluj 11 2 4 5 8:16 8
13. Minerul Lupeni 11 15 5 12:17 7
14. Metalul Oradea 11 1 4 6 9:18 6

ETAPA VIITOARE

Progresul Oradea-Metalui Arad; 
Progresul S'atu Mare-Metaluț O- 
radea; Metalul Baia Mare-Loco- 
motiva Cluj; Minerul Lupani-Me
talul 108; Flamura roșie Ianoș 
Herbak-Metalul Reșița; Flacăra 
Media ș-Metailul Cîmpia Turzii; 
Locomotiva Arad-Metalul Hune3 

doara.

SERIA A III-a
LOCOMOTIVA IAȘI — FL. RO

ȘIE BACAU 1-1 (1-1)
Cele două echipe au prestat un 

joc de factură tehnică slabă. In 

gău pentru Flacăra și Martini, 
Schmitz, Diaconescu și Streitferdt 
pentru Dinamo.
FLAMURA ROȘIE JIMBOLIA— 

METALUL REȘIȚA 10-5 (6-2) 
Echipa din Jimbolia a meritat 

victoria. Au în.scris: Vraniar (2) 
Kremer (2) Krug (2) Zahari (2) 
Koch și Valeri (Fi. Roșie) Petri 
(2), Lablich (2) și Szabo (Meta
lul).

METALUL TIMIȘOARA— 
DINAMO 6 BUCUREȘTI 3-1 (1-0) 

Un meat foarte dîrz, în care am
bele înaintări au ratat multe o 
căzii. Punctele au fost înscrise de 
Zavadschî, Walzer, Bonfert (Me
talul), Cernat I (Dinamo).
Campionatul feminin cate

goria A
ȘTIINȚA I.C.F.—ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 3-1 _ (1—1)

Bucureștencele au cîștigat mai 
greu decît arată scorul. Echipa 
din Timișoara a fost foarte peri
culoasă în atac. Au marcat: Pă- 
dureanu, Jianu și Mandă (Știința 
I.C.F.), Dobre (Știința Tim.).

METALUL REȘIȚA—ȘTIINȚA 
MIN. INVATAMINTULUI

1—6 (0—21
Echipa d'n București a jucat 

foarte bine Și a meritat victoria 
chiar la acest scor. Au înscris: 
Urwig (Met.) Petrescu (2), Nicu- 

repriza doua localnicii au domi
nat mai mult dar au ratat cîteva 
ocazii dare de gol. Au marcat: 
Leonte (Loc.) min. 32 și Nedel
cu (FL roșie) în min. 33.

(R. Uniu corespondent) 
FLAMURA ROȘIE BUHUȘI-FL.
ROȘIE BURDUJENI 4-5 (2-2)
Jocul a fost deosebit de dispu

tat. Ambele Înaintări au acționat 
rapid și au creiat numeroase si
tuații de poartă. Au înscris în 
ordine pentru iocalnici: Dilaco- 
nescu (min. 11 și 14) și Neac- 
șu (min. 49, 51) iar pentru în
vingători: Zincuiescu (min. 25, 
60, 85). Moldoveanu (min. 27) 
și Cuconeș (min. 75).

Gherșin și V. Florescu 
corespondenți

DINAMO GALAȚI-ȘTI1NȚA IAȘI 
0-2 (0-2)

Studenții au obținut o meritată 
victorie prin golurile înscrise de 
Leșu (min. 14) și Buroianu 
(mm. 25). S’-au remarcat: Leșu, 
Tudor și Georgescu (Știința), Ni- 
țulescu și Stoișor (Dinamo).

Zigtt Colenstein coresp. 
DINAMO BIRLAD-LOCOMOTI- 

VA GALAȚI 1-0 (0-0)
Dinamoviștii au obținut o vic

torie la limită, după un joc viu 
disputat. Golul victoriei a fost 
Înscris de Slurnschi în min. 52.

M. Faibiț-Sebi Solomon 
corespondenți

AVINTUL FALTICENI-FLACARA 
1 MAI PLOEȘTI 1-4 (1-2)

Oaspeții au avut o mal bună 
legătură Intre compartimente iar 
linia de atac, in vervă' de joc, 
a acționat periculos, majoritatea 
timpului. Pentru învingători au 
marcat Motronea (min. 19, 40) 
Troică (mân. 76), Chirilă (min. 
80); pentru gazde a înscris Șo- 
neru în mm. 21

Lazăr Negru coresp. 
DINAMO BACAU-PROGRKS.UL 

FOCȘANI 4-0 (2-0)
Localnicii au dominat în ambe

le reprize, iar înaintarea a fruc
tificat cu succes majoritatea ac
țiunilor ivite. Punctele au fost 
înscrise de: Sîrbu (min. 15) Cre- 
țea (min. 16, 55) și Oaidă (min. 
80)

/lie lancu corespondent

CLASAMENT

1. Dlnamo Bacău
2. Locomotiva Iași
3. Flacăra Cîmplna
4. Prog. Focșani
5. Flacăra 1 Mal

6. Dinamo Bîrlad
I. Știința Iași
X Avîntul Fălt.
9. FI. roșie Bacău

10. FI. roșie Buhușl
II. Locomot. Galați
12. Dlnamo Galați
13. FI. r. Burdujeni

10 8 2 0 26 : 8 18
10 6 2 2 12: 5 14
10 6 1 3 20:14 13
10 5 1 4 11:12 11 

Ploeștl
10 4 2 4 23:18 10
11 4 2 5 12:18 10
10 4 1 5 14:17 9
11 4 1 6 12:15 9
10 2 4 4 12:14 8
10 4 0 6 17:21 8
10 4 0 6 7:13 8
10 3 1 6 16:19 7
10 3 1 6 13:21 7

ETAPA VIITOARE

Dinamo Bacău-Avîntul Făltice
ni; Progresul Focșani-Flamura ro
șie Burdujeni; Locomotiva Galați- 
Flamura roșie Bacăul; Flamura 
roșie Buhuși-Locomotiva Iași; 
Flacăra 1 Mai Ploești-Dinamo 
Galați; Știința Iași-Flacăra Clm- 
pina; Dinamo BMad stă.

lescu (2), Colesnicov și Dumitresr 
cu (Știința).

PROGRESUL TG. MUREȘ 
AVINTUL CODLEA 5—0 (3—0)

Punctele au fost marcate de O- 
prea (4) și Cont.
PROGRESUL ORAȘUL STALIN 

—FL. ROȘIE CONSTANȚA 
9—0 (5—0)

'Au înscris: Stark (3), Theiss, 
Bosch, Avram, Scheip, Windt 
Batsch.

FLAMURA ROȘIE BUHUȘI 
—FLAMURA ROȘIE SIBIU

2-1  (2-0)
Au înscris: Șerban și Ticu (El. 

roșie Buhuși) și Gross (FI. roșie 
Sibiu).
Campionatul masculin ca

tegoria B
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 

PROGRESUL BACĂU 5—8 (4-4)
Au marcat: Radian (2), Deutsch 

(2) Enache (Locomotiva) Ghena- 
die (3) Angelescu (3) Luțu și 
•Marinescu (Progresul). 
REPREZENTATIVA FAGARAȘ— 

FLACĂRA TIRGOVIȘTE 
8—3 (4-2)

RECOLTA VARIAS—PROGRESUL 
ODORHEI 7-5 (2-2) 

PROGRESUL ARAD—RECOLTA 
M.A.S. 18—7 (6—1)

Campionatul republican 
de juniori la fotbal

SERIA I

Locomotiva Iași—FI. roșie Bacău
5- 0 (2-0); FI. roșie Buhuși—FI. roi
șie Burdujeni 3-2 (1-1); Avîntul 
Fălticeni—Dinamo Bacău C-2 (0-1); 
Știința Iași—Progresul Focșani 8-0 
(4-0); Dinamo Bîrlad—Voința FăP 
ticeni 3-2 (2-0). 1

SERIA II

Locomotiva Galați—Voința Foca 
; șani 2-1 (1-1); Dinamo Galați—a
1 Flacăra Moreni 0-1 (0-0); Tînărut 

Dinamovist II Buc.—Flacăra 1 Mai 
Ploeștl 0-2 (0-0).

SERIA III 
r

Locomotiva T. Severin — Știința? 
Craiova 2-0 (1-0); Locomotiva
Craiova—Tînărul Dinamovist Pitești
4-3  (0-1); Tînărul Dinamovist I 
Buc.—Progresul S.P.G.S. 7-0 (2-0}Ț 
C.CJ\.—Flacăra Ploești 0-4 (0-2);

SERIA IV

Metalul Reșița—Minerul Lupeni
6- 0 (5-0); Metalul Arad—Minerul 
Petroșani 3-0 (0-0); Locomotiva 
Timișoara — Metalul Hunedoara 
2-1 (2 0); Metalul 108—Știința Ti
mișoara 1-1 (1-1); Progresul Timi
șoara—Locomotiva Arad 1-3 (1-1)’.

i
SERIA V

Metalul C. Turzii—Progresul S. 
Mare 7-0 (4-0); Locomotiva ©luj—? 
Metalul Oradea 1-0 (0-0); Știința 
Cluj—Voința Cărei 3-0 (1-0); Me
talul B. Mare—FI. roșie Chij 3-0 
(3-0); FI. roșie Arad—Progresul 
Oradea 5-1 (5-0).

SERIA VI

Metalul Uz. Tr. Or. Stalin—FI. 
roșie Sf. Gh. 6-0 (5-0); Progresul 
Sibiu—Metalul St. R. Or. Stalin 
0-0 ; Locomotiva Tg. Mureș—Avîn
tul Reghin 3-0 (2-0); Dinamo OraJ 
șui Stalin—Constructorul Tg. Mrw 
reș 1-0 (0-0); Flacăra Mediaș—I.o 
comotiva Orașul Stalin 1-2 (0-2)^

Concursul motociclist 
de la Ploești

Ploești 29 (prin telefon).— Ieri 
a avut loc tun reușit concurs tno< 
tociclist de viteză pe circuit, or-* 
ganizat de asociația Voința. Iată 
rezultatele înregistrate : 100 cmc. t 
1. I. Potpa (Dlnamo): 2. Radu 
Temistocle (Dinamo); 125 cmc. : T.
T. Popa (Dinamo); 2. Gh. Stolerii 
(Dinamo); 125 cmc. curse: I. Are 
manid Munteanu (C.C.A.); 2. Tu-* 
dor Popa (Dinamo); 3. Iosif O- 
măt (Avîntul); 250 cmc.: Gh. Bu-* 
dacă (Dinamo); 2. N. Ghișau (Lo
comotiva); 350 cmc. I. P.: 1. V. 
Andreescu (Flacăra); 2. T. Atila 
(Voința); 350 cmc. curse: 1. G. 
Bereni (Dinaimo); 2. C. Radovici 
(Metalul); 350 cmc. sport: 1. V; 
Szabo (Dinamo); 2. C. Nexfelctt 
(Dinamo); 500 cmc. : 1. N. Buies- 
cu (Locomotiva); 2. C. Radovid 
(Metalul); 125 cmc. fete: 1. Nor-. 
ma Klein (Voința); 2. Elena Hoța 
(Locomotiva); 750 cmc. ataș: 1; 
P. Enescu + Hugo Sitzfer (Di-* 
narno). In clasamentul pe aso
ciații locul I a revenit asociației 
Dinamo cu 65 pct., urmată de 
Locomotiva 20 p. și Voința 16.

F. Albu — coresponidenit
--------- -------------------

INFORMAȚII PRONOSPORT
Iată cum arată un buletin Pro3 

nosport cu 12 rezultate exacte la 
concurejil nr. 21 (etapa din 29 mai 
1955) :
I. R. P. Romînă (A)—R. P. Po3

lonă (A) (pron. pauză) 8 .
II. R. P. Romînă (A)— R. P. Po3

nă (A) (pron. final) X
III. R. P. Polonă (B)—R. P. Ro- '

mină (B) 2
IV. Loc. Constanța—C.C.A. 2
V. Flacăra Ploești—Din. Orașul ■

Stalin 2
VI. Avîntul Reghin—FI. r. Arad 2
VII. Loc. Craiova—Știința Bucu3 ’

reș ti S
VIII. Met. Baia Mare—Loc. Arad li
IX. Progr. Oradea^—Met. Hune3 ' 

doara
X. Dinamo Galați—Știința Iași 2
XI. Avîntul Fălticeni—Fl. 1 Mai

Ploești 2
XII. Dinamo Bîrlad—Loc. Galați 1]

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 600.000 buletine. '
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R. P R. P. POLONĂ A 2-2 (1-0)
(Urmare din pag. l-a)

cor-

Dintre li- 
romînească

la o acțiune Baskiewicz-Cieslik. 
Urmează o perioadă die joc de 
cîmp, în cursul căreia oaspeții se 
arată mai omogenii. In mim 15, 
un atac Suru-Ozon este oprit La 
timp die Konynt, care acordă 
ner. Ozon bate afară.

Jocul, cu aspect egal acum, pri
lejuiește o luptă dîrză între cete 
două echipe, ale căror apărări de
pun eforturi serioase, 
niiife de atac, cea 
este mai periculoasă la poartă 
Polonezii combină frumos, da: 
sînt lipsiți de finalitate și trag 
destul de rar la poartă In schimb^ 
înaintașii noștrj sint mai pericu
loși prin acțiuni în adlncime. Ei 
ratează însă, situații favorabile. 
Georgescu pierde două ocazii de 
a trage la poartă. In min. 23 se 
produce o fază perîcu'oasă la 
poarta noastră: Cfest k trimite 
mingea „printre" lui Brychczy, care 
scapă spre poartă Toma fese la 
t'mp dar Szoko respinge înaintea 
lui

In partea a doua a primei reprize, 
jocul se desfășoară mai trrah pe 
terenul oaspeților, care se apără 
foarte bine, remarctadu-se ta spe
cial Korynt și Suszczyk. In min. 
30 și 31 Ozon ș; apoi S jctu ra
tează două situații 
vorabile. trâgind

extrem de la
ta adversari.

Trei goluri in

trage pe lingă poar- 
61 înaintarea noastră 
combinație de toată 

N icușor -Ozon -Geor- 
Acesta din armă șu-

Odată cu repunerea mingii in 
joc pentru a doua parte a meciu
lui. o ploaie torențiala — care 
se anunțase tocă de dimineață — 
a început eă cadă. Ea n-a contenit 
pînă la terminarea tatUniriț ș; se 
poate spune că a influențat foar
te mu’t desfășurarea paradei. Dă 
primele minate ale reprizei, oas
peții joacă mai decs, dovedind, 
spre deosebire de prima parte 

a ' meciului, o hotărâre mai mare 
in acțiunile inancărn. care sint 
acum nu: efeaoe, mat periculoa
se. Majoritatea atac— or stat 
inițiate te Cfeslîk care joacă a- 
cum inter ta tecul Iu PohL (Pe 
postul deținut în prima repriză 
de Cfes-'.ik a totrat după pauză 
Hachorek). Reprezeocacva noastră 
nu este însă dominată Ea răspun
de jocului mai bun ta dmp al 
oaspeților cu cooeraatacuri deose
bit de periculoase pe care Korynt 
ți, in ultimă mslaoță. Szțrmao- 
wak le opresc cu succes. Așa se 
face că nu pot fi fructificate oca
ziile care au existat ta prima pe- 
roadă a reprizei, e drept ma< 
puțul numeroase dedt in repriza 
tatii

Astfel, in min. 55 beneficiem te 
o lovitură liberă de la 16 m. pe 
care Georgescu o execută plasat, 
peste „zid". Portarul poteoez este 
însă la post și reține mingii. 
Două minute după aceea Hac.ho
nk are o acțiune personală ia ca
pătul căreia 
tă. In mm.
reușește o 

frumusețea : 
gescu-Suciu. 
lează puternic dar mingea trece 
milimetric pe lingă bară.

Oaspeții forțează acum ritmul 
jocului. Ej își impun avantajul in 
acțiunile din mijlocul terenuto ș: 
inițiază o serie de acțiuni care pan 
la grea încercare apărarea noascră.

Unul dintre aceste atacuri se 
termină cu înscrierea golului ega
lizator : Kempny are o acțiune pe 
extrema dreaptă și ll pune in po
ziție de șut pe atacantul centru 
tiachorek. Acesta înaintează 
balonul și, din careu, 
lingă Toma — ieșit 
nedecis din poartă — 
aici mingea intră 
(min. 65).

Jucătorii noștri 
de gol și permit 
lwiezi să insiste. , ._____ .
la mai puțin de două minute după 
egialare, oaspeții marchează din 
nou : o combinație inițiată de 
Suszczyk îl găsește liber pe Ha- 
chorek în preajma liniei de 16 m. 
Acesta trimite mingea „printre" 
lui Cieslik care „țlșnește" dintre 
apărătorii noștri și înscrie: 2-1
pentru echipa R. P Polone (min 
67).

Din acest moment, echipa noas
tră revine foarte puternic. Ea pre
ia total inițiiatiiva, domiinînd cu 
autoritate. Oaspeți; se retrag în 
apărare, mențiinînd 8-9 oameni în 
propria jumătate de teren. Jucă
torii noștri îșj creează multe si
tuații de marcare pe care însă 
Ozon (miin. 72), Tătaru — care îl 
înloouise în min. 65 pe Suciu (min. 
74). — și Ozon (min. 75) le ra
tează.

cu 
îl trimite pe 
inoportun și 
în bară. De 
plasă: l-tin

stat dezorientat 
fotbaliștilor po- 

Așa se face căi.
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Peste două minute, Suciu — des
chis în cruciș de Georgescu — îl 
driblează pe Wozniak și centrează 
la Ozon care reia prea încet, ast
fel că Szymkowiak are timp să 
salveze o situație critică. Jocul 
păstrează un ritm rapid și dina
mic. In min. 36. atacă polonezii 
și Brychczy ajunge dm nou sin
gur in fața porții; Toma iese din 
nou, dar alunecă șt scapă min
gea. Brychczy trage sp-e poartă, 
insă Szoko intervine in ultimul 
moment, deviind mingea în corner.

In ultimele 10 minute inițiativa 
aparține echipei noastre, care a- 
tacă și domină, dar nu reușește 
să concret zeze. Pereț reia cu ca
pul alături de poartă (min. 37).

- portarul Szymkowiak T.tervioe cu 
un salt spectaculos la o centrare 
a tai Sura (min. 40). din nou 
portarul oaspeților intervine opor
tun rnain ea lai Sura (min. 42). 
In penultimul minut. se produce 
un noa atac al echipei noastre - 
Georgescu trage puternic, mingea 
ricoșează dmtr-un apărător poto- 
nez și ajunge la Pereț care trage 
frumos la semi înălțime. Szymko
wiak salvează prirtr-un salt spec
taculos. Cu rezultatul de 1-0 se 
încheie prima repriză, în care e- 
chipa noastră a fost mai bună, a 
atacat mai mult, dar a ratat mai 
mtdte situații favorabile. Raport 
de comerț: 4-1

repriza a doua
Goiul egal'zatoc se marchează 

totuși ta rata. 76: Pereț, schimbă 
ba'ooul la mijlocul ‘.erenutu; cu 
Călinoeu care I lansează pe Ni- 
cușor. .Acesta trimite în centru și 
Ozon pasează irect și precis 
'ui Georgescu. Intend nostru stin
gă trinsto, printr-ua șut plasat 
ș sec. mugea m colțul din stin
gă jos ai porții: 2-2.

Ultimele 10 minute ale meciu- 
tai înseamnă mai departe o do
minare ins stemă a fotbaliștilor 
noștri. Noi situații de marcare 
(rmn. 79, 80, 83, 86, 87) sint însă 
ratate astfel că jocid ia 
un rezuitat de egalitate.

In afară de cete două

sfîrșit cu

schimbări 
amintite, oaspeții au introdus pe 
Aiszer in locui lui Kempny 
~n. 72). iar în echipa noastră 

toma II a jucat mijlocaș stânga. 
d« min. 87, deoarece Pereț s-a 
accidentat Raport de cernere: 
6-2 pentru R. P. Romfene.

PETRE GATU 
EFTIMIE lONESCu

Pragresal C. P. L S. —
6 Bwmrești 2-1 (8-1)

In deschiderea mCidril interna- 
țâonale R. P. Romîni-R. P. Po
lonă. a avui loc meciul amical <te 
-Xtal dintre Progresul C.P.C.S. și 
Dinarro 5 BuameștL La sfîrșitj 
unei partide riu disputate și spec- 
tamkiase. Progresul CP C.S. a ob- 
Ureat victoria <m scorul de 2—1 
(O—l).

CaffipioHatal de teiis al
Dintre tnecuirike Oesf^șurale m 

cadrul etapei de ieri a campiaoa- I 
tulul categoriei A la Terrs, tre- < 
bute scos in evidență cel dintre 
Dinamo și CCA, ta care Rakossi 
a realizat surprua etapei invtn- 
gtodu-1 pe maestrul sportului Ma
rin VizirtL De asemenea, este de 
remarcat și victoria obținută de 
AL Bardan ta fața lai C. Cbîvaru 
(CCA). Iată acum rezultatele teh
nice înregistrate ieri:

CCA—Dinamo S—1 — Cabzuc 
—Vasitescu 6—2, 6—4, 6—4 ; Năs- 
tase—Q Viziru 6—1, 6—3. 3-6. 
6—3 ; M. Viziru—Vasilescu 2—6. 
6—4, 6—2, 6—2 ; Cobzuc—Rakossi 
6—1, 2—6, 7—5, 7—5; Ec. Roșia- 
nu—M. Niculescu 2—6, 6—4, 6—3; 
El. Stan—El. Roșianu 4—6, 6—0, 
6—3; M. Vizlru-Rakossi 6—1, 7—9. 
6—4, 1—6, 3—6 ; Chivaru—Bardan 
6—4, 3-6, 6—4, 2—6, 4—6; El. 
Roșianu—M. Viziru = AL Nicu
lescu—Al. Bardan 10—8, 2—6,
6—0. Ec. Roșianu—El. Roșianu 
M. Niculescu—El. Stan 3—6, 6—4.
6— 2; Cobzuc—Năstase= Bardan— 
Rakossi 6—3, 6—4, 6—3.

Știința Politehnica — Progresul 
F.B. 6—5 ( Dancea—Teodârestu
7— 5, 6—2, 5—7, 6—1 . Namian—
Andreescu 6—3, 6—3 ; Ressu—Bu
tărăscu 3—6, 7—5, 0—6 ; Turdca- 
nu—Teodorescu 2—6, 6—4, 4—6, 
2—6; Dancea—Cristea 6—3, 6—2, 
0—6, 1—6, 2—6 ; Silberman—F
Ursan 7—5, 6—0, 6—4 ; Turdeanu 
—Cristea (W—O); Tuleș—Stănescu
7—5, 6—4, 6—4 ; Namian—Tur-

Mircea Dobrescu, Victor Sch'opu, Gh. Flat și N. Linca 
au obținut valoroase victorii la campionatele europene de box
BERLIN 29 (prin telefon). — 

Sîmbătă și duminică în sala 
„Sportpalast" au continuat întrece
rile din cadrul campionatelor eu
ropene. Dintre meciurile de sîm
bătă, cea mai interesantă desfășu
rare a avut-o partida dintre pugilis- 
tul sovietic B. Stepanov și france
zul Halimi. In prima repriză Stepa
nov și-a dominat net adversarul. 
Un croșet de dreapta plasat spre 
sfirșitul reprizei l-a zdruncinat pu
ternic pe boxerul francez. In repri
za următoare lupta s-a îndîrjit. La 
un schimb de lovituri de aproape, 
Stepanov a ieșit cu arcada spartă. 
Medicul reuniunii a permis conti
nuarea întîlnirii. Cu o voință de 
fier, pugilistul sovietic a trecut la 
un atac îndîrjit în ultima repriză, 
depășindu-1 net — la puncte — pe 
Halimi. Foarte bine s-a comportat 
si Ștefaniuk, campionul R. P. Po- 
tone la cat cocoș. El a dispus la 
puncte de Radanov (Jugoslavia). 
In schimb, meciul Basel (Germ. 
Occ-)-Azzouz (Franța) di-n limi
tele cat muscă nu a corespuns 
așteptărilor decît în mică măsură. 
Basel a fost declarat învingător la 
puncte.

Boxerii romîni s-au comportat 
admirabiL Ei au coborît victorioși 
de pe ring în toate intiinlrile din 
aceste două zile. Sîmbătă seara, 
Victor Șchiopu a încrucișat mănu
șile cu Buechner (R.D.G.). După 
primul sunet de gong, Buechner 
plasează o „directă" care îi deschi
de arcada lui Șchiopu. Pugilistul 
nostru continuă lupta calm și își 
depășește mereu adversarul, „con- 
trîndu-l“ eficace. In următoarele 
reprize, Buechner caută să treacă 
la ofensivă, dar Șchiopu „stopea
ză" toate acțiunile, reușind nume-

Gh. Ienciu (FL roșie) Întîlnirea de șah U. R. S. S. — R. P. Ungară
a stabilit un nou record

republican la haltere

Duminică dimineața s-a desfă
șurat un concurs de verificare la 
haltere. la care au participat ci
ti va halterofili din lotul republi
can. In cadrul acestui concurs. Gh. 
Ienciu a obținut un nou record la 
triatlonul clasic la categoria ușoa
ră : 307,5 kg. (Vechi 
Gh. Ienciu — 302,5 kg.) 
Kiitatee parțiale realizate 
Ienciu: 92.5 la împins,
wnulus și 122,5 la aruncat 

a obținut Tiberiu Ro
s-a clasat pe locui II 
categorie cu 300 kg. 

recocd :
Iată re
de Gh-
92,5 la
Un re

zultat bun
man. care.
ia aceeași

categoriei A
^>ir=escii — Teodorescu

roase și variate lovituri. V. Șchio- 
pu cucerește o meritată victorie la 
puncte. In limitele categoriei semi- 
mijlode, N. Linca a înitîlrwt un pu
ternic 
soarba 
încă 
bitrui 
vații — nejuste — lui Linca pen
tru lovituri cu mănușa deschisă. In

și tenace adversar în per- 
lui K. H. Schroeter (Saar). 
din primele acțiuni, ar- 
poldnez îi face două obser-

Al ir cea Dobrescu

repriza a Il-a, Linca recepționează 
un croșeu și e numărat Imediat 
el reia lupta și trimite o ploaie de 
lovituri asupra Iui Schroeter care 
cade la podea pentru opt secunde. 
In ultima repriză Linca atacă dez
lănțuit și îl depășește vizibil pe 
Schroeter, cîștigînd o grea — diar 
meritată — victorie la puncte.

Duminică, Mircea Dobieseu a 
susținut intîlnirea cu Fred1 * 3 4 Gillroy 
(Irlanda). Deși dezavantajat de 
alonja și garda inversă a irlande
zului, Dobrescu » trecut imediiat l-a 
atac și după un minut l-a trimis 
pe Gillroy la podea pentru opt se
cunde. In repriza a Il-a, arbitrul

deana
4—6. 6—2, 2—6; Siapciu—Tur-
deanu = Teodorescu—Cristea 2—3 
(rezuitat pe seturi) ; Namian— 
Ressu — Aodreescu — Butărăscu 
6—1, 6—2).
Namian—Ressu — Andreeycu—Bu
tărăscu 6—1, 6—2.

Progresul ITB—Locomotiva PTT 
9—• Meciurile Petre Marin—St 
Georgescu și cel de dublu mixt 
au loc azi după-amiază ia ora 17.

Flamura roșie UTA—Metalul 
IRET Timișoara 6—5 (Piroș—Ju- 
hasz 2—6, 4—6, 6-2. 3-6; Wilier 
—S. Mihai 5—3. 3-6, 5-4, 6—8, 
0—4 abandonat; Wilier—J uhasz
3— 6, 6—8, 5—7; Piroș—S. Miha*
6—2, 2—6, 2-6, 2-6; M. Giatt 
—Olga Gorbg 6—2, 6—2; Bauer 
—Petruta 6-4. 4—6, 6-2; M.
Glatt—J. Grunwald = O. Goriig— 
Petruța 6-3, 6-3; Takacs—Căl- 
ceanu 6—1, 6—3, 7—5; Lowingec 
—Wolf 1—6, 5—7, 6—4, 3—6; M. 
Glatt—Em. Grunwald=O. Gorbg— 
Juhasz 6—1,«2—6, 6—I ; Grunwald 
—Wilier = Juhasz—S. Mihai 6—4,
4— 6, 3-6, 6-3, 8-6).

Progresul Tg. Mureș—Progresul 
Cluj 4—7 (Pusztay—I. Nagy 3—0, 
Serester—Halmagy 3—2, Pusztay— 
Halmagy 3—0, Serester—I. Nagy
3—0. Ec. Benedek----- C. Siegler
0—2, Ec. Pusztay—N. Urzică 2—0, 
Ghidray—Țăranii 3—0, Dîmbreanu— 
Oviai 3—2, Pusztay—Benedek — 
Siegler—Urzică 0—2, Pusztay— 
Pusztay=E. Nagy—Siegler 0—3, 
Pusztay—Serester = E. Nagy— 
Halmagy 0—3.

BUDAPESTA (prin telefon). In 
cadrul întîlnirii internaționale de 
șah dintre reprezentativele U.R.S.S. 
și R. P. Ungare care se desfă
șoară la Budapesta, la 28 mai, 
s-au înregistrat următoarele re
zultate :

„CUPA U.R.S.S." LA FOTBAL

MOSCOVA, (Agerpres). —TASS 
transmite:

Populara competiție „Cupa
U.R.S.S." la fotbal a ajuns în opti
mile de finală. Pe stadionul ,.Di
namo" din Moscova s-a desfășurat 
la 25 mai întîlnirea de fotbal din
tre echipele „Dinamo" Moscova și 
„Rezervele de Muncă" Leningrad. 
Jocul a luat sfîrșit cu scoruil de 
2—0 în favoarea diinamoviștilor din 
Moscova prin punctele înscrise de 
Iurii Volodin. In felul acesta, ei 
chipa „Dinamo" Moscova s-a cali
ficat pentru sferturile de finală ale 
competiției.

R. P. UNGARA — SCOTIA
3—1 (0—1)

BUDAPESTA 29 (prin telefon)'. 
— 90.000 de spectatori au urmărit 
intîlnirea dintre reprezentativele 
R. P. Ungare și Scoției, care prin 
evoluția scorului cit și prin fazele 
palpitante ale jocului au ținut îin- 
cordată atenția miilor de specta
tori.

Echipa Scoție' a avut o bună 
comportare, în special în prima re
priză. Fotbaliștii scoțieni și-au con
firmat și de data aceasta înalta 
clasă arătată in meciurile anterioa- 
re (2-2 cu Jugoslavia la Belgrad, 
4-1 cu Austria la Viena și 3-0 cu 
Portugalia la Lisabona) punînd la 
grea încercare echipa maghiară.

După pauză, echipa maghiară a 
jucat excelent Hidegkuti, Puskas șl 
Kocsis au fost inițiatorii tuturor 
acțiunilor echipelor maghiare. In 
prima repriză echipa R. P. Ungare 
atacă insistent însă forma excep
țională a portarului Younger nu le 
Îngăduie să deschidă scorul. Pus
kas a tras în bară (min. 5). iar 
Sandor a ratat multe ocazii. In 
min. 42, oaspeții reușesc să des
chidă scorul: Danka — portarul 
maghiar iese greșit, și Ewans ca- 
re-1 driblase pe Varhidi înscrie im- 
oaraibil 0-1.

După pauză, în echipa maghiară

(Italia). 
(Germ.

A-

a oprit meciul după ce irlandezul 
mai fusese numărat de două ori. 
Gh. Fiat a întSlnit pe redutabilul 
boxer polonez Niedzwiedzki, în ca
drul cat. semi-ușoară. Lupta a fost 
foarte dîrză. Fiat a boxat excelent, 
asigurîndu-și un cilar avantaj ta 
prima repriză. In minutele urmă
toare, Niedzwiedzki i-a spart ar
cada lui Fi at cu caipul, dar boxe
rul nostru, luptînd cu multă voință, 
l-a depășit confortabil la puncte. 
Iată alte rezultate tehnice înregis
trate sîmbătă și duminică. Cat. 
muscă: Kukier (R. P. Polonă) 
b. p. Schrugg (Austria). Lloyd 
(Anglia) b. p. Buruni 
Cai. cocoș: Schwartz 
Occ.) b. p. Abdailah (Egipt), 
lexandrov (R. P. B.) b. p. Werner 
Wassen (Suedia). Helleibuyck (Bel
gia) b. p. Reddy (Irlanda). Cat. 
pană: Hamalainen (Finlanda) b. 
p. Pack (Saar). Yaicinkaia (Tur
cia) b. p. Soczewinski (R. P. Po
lonă). Cat. semi ușoară: Lutici 
(Jugoslavia) b. p. Schbane (Fran
ța). Cat. semi mijlocie: Isaiev 
(U.R.S.S.) b. p. Grun (Luxem
burg). Gargano (Anglia) b. p. Dar- 
derian (R. P. B.). Annex (Franța) 
b. p. Vitovec (R. Cehoslovacă). 
Heideman (Germ. Ooc) b. p. Kac- 
zorowski (R.D.G.). Melec (Turcia) 
b. p. Dory Andras (R.P.U.).

Astăzi, după-amiază, C. Dumi
trescu își face debutul în oompeti- 
ție întîlnindu-1 în limitele cat. 
ușoară pe R. Picknick (LuxemJ 
burg). In cadrul cat. mijlocie mică, 
life Dragnea va boxa cu B. Foster 
(Anglia). Marți, N. Mîndreanu va 
încrucișa mănușile cu Hdrvatfa 
(R.P.U.), iar D. Ciobotaru îl va 
întîlni pe A. Soțikas (U.R.S.S.).

MARIUS GODEANU

Bronstein—Szabo 1—0; Bilek— 
Keres remiză; Benko—Mikenas 
1—0. Partida dintre Petrosian și 
Barcza a fost’ întreruptă. In urma 
acestor rezultate scorul a devenit 
9—5 în favoarea șahiștilor sovietitcL

se fac unele schimbări și ca- urma
re ea deslănțute atacuri periculoa
se. Io mim. 51 Kocsis 11 deschide 
pe Hidegkuti și acesta înscrie Im
para bil 1-1. După ailite 6 minute 
Hidegkuti centrează, și Kocsis 
printr-un salt spectaculos reia „în 
foarfecă peste spate", în plasă : 2-1. 
In min. 71 Fenyvessi este deschis 
de Kocsis și marchează al treilea 
gol pentru ech’pa sa.

Arbitrul Seipelt a condus cu 
scăpări (a acordat un penal ti ilu
zoriu în favoarea scoțienilor, ratat 
de Reilly) următoarele formații:

R. P. Ungară: Danka (Farago) 
— Buzanski, Varhidi, Lantos —' 
Bozsik, Szojka — Sandor (Hideg
kuti), Kocsis, Hidegkuti (Palo- 
tas), Puskas, Fenyvessi.

SCOȚIA : Younger — Kerr, E- 
vans, Haddock — Docherty, Coj 
wie — Smith, Collins, Reilly, Ro
bertson, Liddell.

JUGOSLAVIA - ITALIA
4—0 (0—0)

TORINO 29 (prin radio). Fot
baliștii jugoslavi au obținut o 
frumoasă și categorică victorie, ta 
deplasare învingînd echipa Italiei, 
care cu cîteva luni în urmă învin
sese în deplasare campioana mon
dială, Germania Occidentală. După 
o repriză, în care jugoslavii au 
jucat în general mai ti ine, în par
tea a doua a jocului, reprezentati
va Italiei n-a mai putut face față 
adversarilor. Oaspeții au făcui o 
adevărată demonstrație de fotbal. 
Punctele echipei jugoslave au fost 
marcate de: Veselinovîci
49), Zebec (min. 66), Mitici 
80) și Vukas (min. 81).

In echipa Jugoslaviei au 
printre alții, Beara, Horvath, 
kovici, Zebec (centru înaintaș), 
Mitici (extremă dreaptă), care i-a 
înlocuit pe Ogneanovici) iar din e- 
chipa Italiei, au făcut parte ounos- 
cuții internaționali Galii (care I-a 
înlocuit pe Pivatelli), Boniperti, 
Pandolfini, Frigna.ni, Giacoinazzi, 

Viola, etc.

(min. 
(min.

jucat, 
Staru


