
I Biblioteca Centul

| Regională 1

VIunedoara-PsvB \ PROLETAR] DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAI

>

ORGAN Al COMITETULUI PENTRU CULTURA FIZICĂ $1 SPORT DE PE UNGĂ CONSILIUL OE MINIȘTRI 

$1 AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

ANUL XI Nr. 2653 ★ Luni 13 iunie 1955 ★ 4 pagini 25 bani

Succesul fotbaliștilor romini la Oslo

Reprezentativa R.P. Ronune a întrecut Norvegia cu 1-0 (1-0)
OSLO 12 (Prin telefon de la 

trimisul nostru). — Așteptată cu 
un foarte mare interes de sporti
vii norvegieni, întîlnirea dintre 
reprezentativa de fotbal a R.P.R. 
și cea a Norvegiei a prilejuit un 
joc de bună factură tehnică și o 
meritată victorie a fotbaliștilor 
romîni. A fost un meci disputat, 
cu numeroase faze palpitante la 
ambele porți, mai ales în prima 
Tepriză.

Pînă aproape de începerea jo
cului a plouat. Totuși, spectatorii 
au început să se îndrepte spre sta
dionul Ulleval cu mult înainte de 
meci. Ei au avut satisfacția ca 
pînă la urmă timpul să devină 
frumos și jocul să se desfașeare 
pe soare, dar cu vînt, care n-a 
influiențat desfășurarea partidei. 
La meci au asistat 25.000 de spec
tatori, cifră record, care nu a mai 
fost înregistrată decît la jocul 
Norvegia — R. P. Ungară. Prin
tre spectatori au fost și conducă
tori ai federației norvegiene de 
fotbal, precum și antrenorul echi
pei naționale a Suediei Frank 
So, veniți să urmărească echipa 
noastră cu care suedezii vor juca 
miercuri la Goteborg.

După intonarea imnurilor de 
stat ale R.P.R. și Norvegiei și 
după ce căpitanii echipelor — 
Petschovschi și Svenssen — au 
schimbat fanioane, arbitrul finlan
dez Kami, care a condus bine, 
secondat Ia tușe de Dalgreen 
(Norvegia) și Astaloș (R.P.R.), a 
chemat la întrecere echipele.

R. P. ROMINA (tricouri albas
tre și chiloți albi) ; Birtașu 
Pahonțu, Apolzan, Szoko — Căii
noiu, Pereț — Tătaru, Petschovschi, 
Ozon, Georgescu, Suru.

NORVEGIA (tricouri roșii și 
chiloți albi) : Aronsen — Bakker, 
Svenssen, Boye Karlsen — Le- 
gaernes, Bergerssen — Hennum, 
Odegaard, Kotte, Johanessen, 
Kure.

Echipa noastră începe jocul cu 
soarele și vîntul în față. Primul 
atac îl construiesc norvegienii, 
dar Kotte ajuns la 16 m trage 
peste bară. Un nou atac al nor
vegienilor se oprește la Birtașu-

In min. 5, după alte 2-3 atacuri 
norvegiene, Apolzan trimite min
gea lui Căiinoiu care deschide 
lung pe Ozon. Acesta driblează 
pe Svenssen și de la 20 m. trage 
peste poartă. Jocul continuă în 
ritm rapid, cu atacuri și contra
atacuri de o parte și de alta, ră
mase fără rezultat.

In min. 15, este marcat singu
rul punct al partidei • Căiinoiu 
interceptează o pasă a norvegie
nilor fi trimite mingea lui Pe
tschovschi, care la rtndul lui o 
trece lui Ozon. Acesta îl driblează 
pe Svenssen ți trage scurt șl pu
ternic pe jos, în colțul drept al 
porții: 1—0 pentru R.P.R. Saltul 
portarului Aronsen a fost zadar
nic.

Norvegienii contraatacă imediat,

I

Selecționata locomotiva - Lokomotiv Plovdiv 3-1 (3-0)

>

r

Un teren plin de băltoace, o 
ploaie care n-a contenit și un vînt 
puternic eere schimba traiectoria 
mingilor înalte, au împiedicat 
normala desfășurare a meciului 
de fotbal dintre selecționata Lo
comotiva (R.P.R.) și Lokomotiv 
Plovdiv (R.P.B.). Cu toate a- 
cestea, cei aproape 8.000 de spec
tatori, prezenți în tribunele sta
dionului Republicii din Capitală, 
au rămas mulțumiți de jocul pres
tat de cele două formații, de vi
goarea cu care a fost disputat 
fiecare balon și — bineînțeles — 
de victoria meritată obținută cn
3—1 (3-0) de selecționata noas
tră.

Victoria selecționatei Locomoti
va este cu atît mai prețioasă cu 
cit a fost obținută în fața unui 

dar apărarea noastră, în frunte cu 
Apolzan, este la post și respinge 
toate acțiunile. Dealtfel, apărarea 
echipei noastre va juca foarte bine 
în tot cursul meciului.

In min. 20, Georgescu intercep
tează o pasă și-l lansează în dia
gonală pe Tătaru, care face o 
cursă și centrează în fața porții. 
Portarul Aronsen însă, intervine 
la timp și prinde mingea. După 
trei minute. Ozon are ocazia să 

Titus Ozon

mărească avantajul echipei noas
tre. dar șutul său din voie — in 
urma unei pase primite de la Tă
taru — trece razant cu bara la
terală. In min. 30, echipa noastră 
obține primul corner, dar Geor
gescu reia cu capul în brațele 
portarului. Urmează cîteva atacuri 
ale norvegienilor, purtate mai a 
Ies prin centrul înaintaș Kotte. 
Acesta însă este păzit cu străș
nicie de Apolzan. Echipa noastră 
revine din nou în atac și în min. 
36 Ozon scapă de Svenssen,, in
tră în careu, dar cînd să tragă 
intervine fundașul Bakker. Peste 
trei minut» se produce o fază pe
riculoasă la poarta lui Birtașu 
Kotte îi pasează lui Kure și acesta 
trimite lui Hennum, care pătrunde 
în careu, dar Szoko oprește ac
țiunea în ultima clipă, acordînd 
corner, rămas fără rezultat. Cele 
cîteva atacuri care mai urmează 
nu reușesc să modifice rezultatul 
primei reprize.

La reluare, echipele apar în a- 
celeași formații. Jocul începe cu 
un atac al jucătorilor noștri oprit 
de Svenssen. Urmează o scurtă 
perioadă de dominare a norvegie
nilor, care atacă rapid, dar acțiu
nile lor se opresc la marginea ca
reului de 16 m. Șuturile lor sînt 
imprecise. In min. 48 Kotte, trage 
peste poartă. Echipa noastră con
traatacă fulgerător pri.ntr-o com
binație Suru - Georgescu - Ozori- 
Georgescu-Tătaru, dar centrarea 
acestuia din urmă duce min
gea în spatele porții. In min. 
51, din centrarea lui Petschov
schi, Georgescu reia cu capul. 
Portarul norvegian apără. Jo
cul începe să se echilibreze în- 
cet-încet, norvegienii slăbesc rit- 

adversar care a jucat foarte bine 
în cîmp, care a dominat multă* 1 
vreme și care și-a apărat șansele 
pînă la ultima energie. Oaspeții 
noștri, la primul lor joc interna
țional peste graniță, au arătat o 
valoare deosebită atît în ceea ce 
privește tehnica individuală a ju
cătorilor și concepția tactică de 
joc cît și forța de luptă în fața 
unui adversar mai rutinat.

Doar două zile au mai rămas 
pînă cînd arbitrii vor fluiera în
ceperea primelor meciuri din ca
drul campionatelor europene de 
volei. Bineînțeles, pe măsură ce 
se apropie data desfășurării aces
tei importante întreceri, crește și
intensitatea pregătirilor, organi
zatorii sînt din ce în ce mai preo
cupați, iar cei care trec prin Gara 
de Nord sau pe la aero-gara Bă- 
neasa, au prilejul să vadă tot 
mai dese sosiri ale oaspeților. 
Astfel, sîmbătă au sosit jucătorii 
și jucătoarele echipei R. Ceho
slovace, precum și reprezentativa 
masculină a Franței. Ieri au ve
nit jucătorii echipei R.P.F. Jugo
slavia și tot ieri, seara, a sosit 
primul lot al oaspeților polonezi.

Bineînțeles, nici cei sosiți de 
cîteva zile și nici cei veniți ieri, 
nu au pierdut nici un moment și 
au și început antrenamentele de

Selecționata Locomotiva (R.P.R.) 
deși nu s-a „mișcat” așa cum ne 
obișnuise în ultimele meciuri (în 
spccat în ceea ce privește 
linia sa de atac care a combinat 
anevoios și de multe ori inutil), 
totuși a reușit să termine învin
gătoare, întrucît a fost mai ho- 
tărîtă în apărare și mai eficace 

(Continuare in pag. 4-a)^ 

mul acțiunilor ofensive, se produc 
atacuri și contraatacuri-alternative 
pe care apărările le opresc cu 
succes. In ultimele 20 de minute 
echipa noastră începe să atace 
mai insistent și să domine, avînd 
ocazii să ridice scorul. Tătaru ra
tează de la 10 m., Petschovschi 
.(trecut extrem dreapta) trage cu 
puțin peste bară, iar în ultimul 
minut de joc la un corner bătut 
de Suru, fundașul Bakker sal
vează o situație periculoasă la 
poarta sa. Astfel că meciul ia 
sfîrșit cu scorul de 1—0 în fa
voarea echipei R.P.R.

Raport de cornere 4—2 (2-1)
pentru R. P Romînă.

Victoria repurtată de echipa 
noastră este pe deplin meritată. 
Ea a avut mai mult inițiativa în 
joc, a atacat mai mult, mai peri
culos și mai eficace și dacă linia 
de atac ar fi jucat și după pauză 
ca în prima repriză, scorul ar fi 
fost mai mare. înaintașii noștri 
au mai avut ocazii să înscrie. 
Apolzan, Szoko -S. Pahonțu au 
jucat foarte bine te* meciul. Linia 
de atac a jucat trine în prima 
repriză, cînd și Tătaru a avut o 
comportare ia înălțimea celorlalți 
înaintași. După pauză însă, ata
cul a contat pe tripletă, Suru și 
Tătaru jucînd mai slab. In mod 
deosebit s-a remarcat Ozon — tot 
meciul — și Georgescu în prima 
repriză. Mijlocașii Căiinoiu și Pe- 
reț au avut o mare contribuție 
în prima repriză, atît în apărare, 
cît și în atac. In repriza a doua 
însă, ei au slăbit și au dat ran
dament numai în apărare, ceea ce 
a influențat jocul atacanților în 
această parte a jocului.

Norvegienii au jucat bine în 
cîmp, cu pase scurte pe jos, dar 
majoritatea acțiunilor lor au mers 
numai pînă la marginea careului 
de 16 m. Mijlocașii și fundașii 
joacă foarte bine la intercepție. 
Fundașii au degajări lungi și pre
cise. Dintre jucători s-au remar
cat Kotte, Bakker și Svenssen

★
Luni dimineață, lotul reprezen

tativei R. P. Romîne pleacă cu 
avionul la Goteborg, unde miercuri 
va avea loc meciul R.P.R. — Sue
dia.

TOMA RÂBȘAN

CU DOUĂ ZILE
înainte de începerea întrecerilor

Sîmbătă la prînz au sosit jucătorii ți jucătoarele reprezentativelor, 
Republicii Cehoslovace. ..

...La cîteva ore după aceea, a ate rizat avionul care a adus echipa
masculină a Franței... :

...Iar duminică dimineață au venit voleibaliștii jugoslavi.

acomodare. Jucătorii echipei fran
ceze au efectuat, de pildă, două 
antrenamente: unul dimineața, in 
aer liber, iar celălalt în cursul 
după-amiezii, în sală. Trebuie să 
știți că sălile Floreasca și Dina
mo, care vor găzdui meciurile în 
caz de ploaie, au fost amenajate 
în mod special și astfel ele vor 
putea găzdui întrecerile în condi
ții bune. Pentru moment, ele sînt 
„verificate” prin antrenamentele 
efectuate de toate echipele. în 
afară de echipa Franței, s-au mai 
antrenat în sală echipele R.P.F. Ju
goslavia, R.P. Albania și R. Ce
hoslovace. Jucătorii și jucătoarele 
sovietice au făcut un singur an
trenament, dimineața în aer liber.

Pregătiri au făcut și arbitrii, cu 
deosebire că ei le-au încheiat și 
acum așteaptă să înceapă activi
tatea. Duminică dimineața a avut 
loc încheierea cursului special.

Julien Lenoir, secretar general al 
F.I.V.B„ Aldo Begliomini, din 
partea comisiei de arbitraj din ca
drul F.I.V.B. și Alexandru Gruia, 
secretarul comisiei de organizare 
a campionatelor europene de volei 
și președintele juriului arbitrilor, au 
rostit cuvîntul de închidere și au 
urat mult succes participanților la 
curs.

Primul „act oficial” al campio
natelor europene care se vor des
fășura în Capitala țării noastre 
se va produce azi, la prînz, cînd 
va avea Ioc ședința tehnică, în 
urma căreia vor fi cunoscute se
riile, programul meciurilor, pre

cum șj toate celelalte amănunte 
tehnice și de organizare. Iar sea
ra participanții se vor întîlni la 
un spectacol de gală, dat în cin
stea lor de ansamblul teatrului 
C.C.S,



Tir
Ultimele două ziie ale campiona

telor individuale de tir a'.e R.P.R. 
pe anul 1955, desfășurate pe poligo
nul Tunari, au prilejuit obținerea 
celor mai multe recorduri R.P.R.: 
6 noi ■ recorduri, 1 egalat și I sta
bilit. Din cele șase noi recorduri 
care cu fost realizate în aces;e două 
zile, trei sînt obținute de maestrul 
emerit al sportului Iosif Sir ■, la pro
ba de armă liberă calinr a c. dară 
de juniorii Jacqueline Zvo- ev?i și 
L. Vicarii )a armă liberi ■ alibrii 
redus ți imul de P. Mocuța la pis
tol liber calibru mare. Mi strul e- 
merit al sportului Icsif Sirbu a e- 
galat recordul la armă liiwa a'i- 
bru rna-e poziția cnăat, i.rr S. T .- 
culesctt a stabilit re or’> - eet 
{talere a unelte cin tura).

lata primii trei clasați in pro 
beie desfășurate suriiu șl dumi
nică: 

Armă liberă calibru redus 
poziția cutcat: 1 V. 
(TD) 395 p., campion w 
Antal (St ) 394 i I? 
Ciulu ( Met ) 394 ( 
xt ia genunchi: Jk, 
(TU) 388 p. nou 
cannica 'ă R.P R._- 
(Flacăra) 383 p: 3.

3 C.

1 •

—s jun'sri. 
Xnt'vi i 

_P R.; î. M. 
ăște): 3. T.

3 rurșîe). Po- 
que'ine Zvcne'c'ii 

record R P R.
2 P Sandor 

.. V. AntOHBscu 
(T0) 382 r. Poziția picioare; | I- 
\ ăcaru f» D) 351 p. n~n record 
R.P.R., campion R.P R.; 2. Jacque
line Zvcneschi (TF) ot p; 3. V. 
Antonescu (TD) 37) p. 3x40 foc: ri:
1. V. Antonescu 1127 p 3s rr» sU) 
campion R.P.R.; 2. Jaque’ine Zt 
neschi 1727 p. (37 r:>3. I Vă- 
caru I i 25 p.

Pistei liber calibra rare: I. P. 
Mocuța . Dinamo) 546 n. nou re
cord F P.R. citnrfcn R.P.R.; 2. w. 
Docfuliță (C-C.A) 542 p.; 
Maghiar (Dinamo) 520 p.

Armă liberă ca! br^ redus femi- 
nin poziția culcat: I Maneta Ju 
re*<tean:i (Met) .’95 p. campioni 
R.P.R.: 2. ludit’i Moscu (Met ) 391 
p : < Lia S-rbu (Progresul) 393 p. 
Pozi.ia genunchi: 1. Lia Sirbu 382 
p. (17 muște) campioană R.P.R..; 
2 Anca Ciorba ( Met ) 382 p. (13 
tu -te': 3. Mari ta Juv rden-'u 381 
p Poziția picioare: I. M.orieta Ju- 
vcrdi-> ;i ?66 n , -"ioană R.P.R.; 
2 Lia Sirbu 359 p.; 3. Felicia lovă- 
iies, (Progresul) 357 p. (9 muște); 
4. Anca Ciortca 357 p. (5 nxtște). 
3x49 focuri: ) Mâ/ie'a Jiiverdeanu 
11p. campioană R.P.R.; 2. Lia
Sirbu 1134 p.; 3. Anca Ciortea
1130 p.

Arăta Fberi calibru mare: pozi
ția culcat: I. I. Sirbu (C.C.A.) 354) 
p. record R.P.R. egalat, campion 
R-P.R ; 2. P. Cișmigiu (Met) 379 
P-; 3, N. Cojocaru " (Loc.) 374 p 
poziția genunchi: 1. ). si.hu 373 
P- nou record R.P.R., campion 
R.P.R.; 2. H. Her.ș’o. i i (Dinamo) 
372 p ; 3. V. Pari ru D r.rer :
3.16 p. Poz țîa picioare: I. I. v-Șni 
(CC.A.) 394 p. — Sfcu record R P R„ 
campipț) R.P.R,; 2. N. Cojocaru 315 
T> ; H. Herșcovi.i 336 p 3x10 
focuri: 1. J. Sirbu (C.C.A.) 1109 p., 
nou record R.P.R., camrion R P.R.; 
î. H. Herșcovici 1071 p.- 3 N Co- 
jpcaru (Loc.) 1064 p.

fn aceste do ia zile s au desfă
șurat probele d— armă militară: 
3x20 focuri și și sk trf (talere a 
runcale din turn) în a'ara campio
natelor R.P.R.

Iată rezultatele înregistrată:
Skeet 159 bucăți: 1. S Tuculescu 

(Progresul) 97 p. — record R.P.R. 
stabilit; 2. 1. Dumitrescu (Progre
sul) 92 p; 3. I. Gheorghiu (Loco
motiva) 88 p. Armă rih’iitară: 3x20 
focuri: 1. P. Șanta (C.C.A.) 452 p
2. I. Muscă (C.C.A.) 443 p.; 3 A. 
Mișca (C.C.A.) 418 p.

După terminarea conciirstriui a 
isvut loc festivitatea ele premiere a 
primilor trei clasați în aceste cam
pionate.

Lupte
CLUJ, 12 (Prin telefon de la tri

misul nostru). — Sala „Ianos Her- 
oak din localitate a găzduit de vi
neri dimineață și pînă duminică la 

.prinz finalele celei de a doua edi- 
ții a campionatului republican de 
■lupte libere pentru seniori. Au luat 
parte 78. luptători din toate regiu
nile țării, excepție făcînd regiunea 
Galați- De remarcat că, deși din 
punct de vedere numeric s-a înre
gistrat un progres față de anul tre- 
5ut’ flin Punct de vedere tehnic ma
joritatea concurențiior s-ă menți
nut la același" nive’. Mai mult chiar, 
o serie de fruntaș: ai acestui sport 
(F. Ladislau, Fr. Îîărri, I. Mtireșan,
I. Zentai, I. Bătrîn și mai ales Gh’ 
Marton) s-a comportat sub aștep
tări. In schimb, sc cuvine să re

marcăm o serie de elemente tinere 
precum și cîțiva concurenți care 
practică de foarte puțin timp lup
tele libere dar care au demonstrat 
o bună condiție fizică și aptitudini 
reale pentru acest sport. Dintre a- 
ceștia vom aminti re Ion Cernea 
(Metalul Sinaia) Ad Fulop (Meta
lul Hunedoara), C Ardelean (Me
talul Baia Mare). L. Maior (Meta
lul Baia Mare) etc.

Printre putinii care au folosit fn 
meciurile susținute acțiuni specifice 
luptelor ’ibere se află V. SfncuLir, 
D. Pîrvulescu, Gh. S za bad. I. Refer 
și, într-o oarecare măsură. F. La
dislau. Concurentul cu cea mai bu
nă pregătire generală a fost Vale
ria Bj’irtj (Constructorul Ploești) 
care a ți reușit de altfel, să facă 
fată unor adversari dificili, adjude- 
cîndu-șă titlu! de campion la cat 
73 kg

Dintre colectivele sportive care 
au prez rotat concurenți la aceste 
finale tre'-uie remancate Metalul 
Baia .Mare și Metalul Hunedoara 
ea re au venit cu elemente tinere 
susceptibile de progres.

In nota obișnuită s-au prezentat 
sportivii de la Dinamo București și 
surprinzător de slab cei de la Di
namo Orașul Slalin. Arbitrajul și 
o-ganizirea concursului, corespun
zătoare.

Iată clasamentele finale la fie
care categorie:

Cat. 52 kg. : 1. Alexandru Ruzsi 
(Drn»mo București) 1 p.; Campion 
R P.R . 2. Gh. Szabad (C.C.A.) 3
p; 3 Traian Crișan (FI. roșie A- 
rad) 6 p

Cat. 57 kg • 1. Dumitru Pîrvu-
lescu (C C A.) 1 o. Camaion R.P.R.; 
2 Feni a -d Ladi la t (Dinamo Ora
șul Stalin) 4 o ; 3 Vasile Cuc 
(Dinamo Baia Mare) 6 p

Cat. 62 kg.: 1. Victor Popescu 
, Dinamo Brmirești) 2 p. Campion 
R.P R : 2. Vasile Sincular (Meta
lul Baia Mare) 4 p. : 3. Gh. Hor- 
vat (Dinamo Baia Mare) 6 p.

Cat. 67 kg.: 1. Francisc Harri 
(Dinamo Orașul Stalin) 1 n. Cam
pion R.P.R ; 2. Ion Hanțu (Progre
sul Ltrgnj) 3 p.; 3. Cornel Arde
lean (Metalul Baia Mare) 6 p.

Cat. 73 kg.: 1. Vateriu Bularca 
(Constructorul Ploești) 2 p. Cam
pion R P.R.; 2 Ion Mureșan (Di
namo Orașul Stalin) 3 p.; 3. Paul 
Aberman (C.CA.) 6 p.

Cat 79 kg.: 1. Nicolae Popovicî 
(Dinamo București) 0 p. Campion 
R P.R ; 2. Gh. Popovici (Locomo
tiva Timișoara) 3 p.; 3. Ilie Gheor 
ghe (Metalul București) 6 p.

Cat. 87 kg.: 1. Constantin Po
pes.u (Dinamo București) 2 p. 
Campion R.P.R.: 2. Marin Befeș-- 
ca (Dinamo București) 4 p.; 3.
Tu for Tarbă (C.C.A.) 6 p.

Cat. grea: 1. Vasile Constanti- 
nescu (Metalul Hunedoara) 2 p 
Campion R P.R ; 2 Gh. Marton 
(FL roșe? „lancș Herbak* Cluj) 
3 p; 3. Card Cșan (Metalul Re
șița) 6 p.

ION ȘEIMESCU

Motociclism
MEDIAȘ, 12, (prin telefon de 

la trimisul nostru).
La fel ca și în anul trecut, des

fășurarea primei prote a campio
natului republican de moîOcicfism 
în coastă a fost considerabil in
fluențată de vremea nefavorabilă. 
In cursul antrenamentelor oficiale 
de vineri și simbătă, concurenții 
s-au bucurat de un timp foarte 
prielnic, dar, din păcate, traseul 
nu ă corespuns, fiind acoperit cu 
nisip. In urma unor remarcabile 
eforturi din partea organizatorilor 
(Flacăra Mediaș), traseul a fost 
perfect curățat. în ziua întrece
rilor.

In total, s-au făcut urcări fn ca
drul a 6 probe. Bilanțul acestor 
urcări a fost deosebit de valoros, 
dat fiind că, pe dificilul parcurs 
de pe dealul Hula, au fost reali
zate noi recorduri republicane la 
clasele 100 cmc. și 125 cmc. 
(sport și curse). Astfel, la clasa 
100 cmc. Iosif Popa (Dinamo) a 
doborît vechiul record (3,04,69), 
fiind înregistrat cu timpul: 3,03,28. 
Tudor Popa (Dinamo) a depășit și 
el, la clasa 125 cmc. sport, cu 
peste 2 sec. vechiul record (2,50,97) 
stabilind: 2,48,80. Tot la această 
clasă. G. Stoleru (Dinamo) a 
realizat și el un timp excelent: 
2,49,08.

O comportare foarte bună a a- 
vut Romano Moldovan (C.C.A.) 
care a realizat un nou record re
publican, la clasa 125 cmc. curse, 
cu timpul: 2,38,95 (v. rec. 2,41,27). 
Un fapt demn de relevat este că, 
de data aceasta, la concursul de 
coastă, s-a înregistrat și un re
cord în ceea ce privește numărul 

participantelor. Astfel, Ia clasa 150 
cmc., au alergat 10 concurente. 
(Cel mai populat start). Victoria 
a revenit Georgetei Mărăcine 
(Dinamo) care a stabilit recordul 
republican la această clasă cu 
timpui: 3,04,94. Comportarea ei 
constituie o frumoasă surpriză, 
deoarece Georgeta Mărăcine a 
concurat alături de motocicliste cu 
performanțe valoroase ca: Elena 
Popescu (Voința), deținătoarea 
recordului coastei de Ia Hula, la 
clasa 125 cmc., Ilona Kedveș (Di
namo), cîștigătoarea concursului 
republican pe 50 km. (Asan Aga), 
și Venera Vasilescu (Dinamo) 
care a participat la întrecerile 
de la Leipzig, din acest an. Eler.a 
Popescu, însă, s-a resimțit vizi
bil în urma unei căzături la an
trenament.

REZULTATELE TEHNICE: 100 
cmc. 1. I. Popa (Dinamo) 3,03,28;
2. R. Temistocle (Dinamo) 3,03,81. 
125 cmc. sport 1. T. Popa (Dina
mo) 2,48,08; 2. G. Stoleru (Dina
mo) 2,49,08; 3. St. Iancovici
(C.C.A.) 2,52,84. 125 cmc. curse
1. R. Moldovan (C.C.A.) 2,38,96;
2. Armand Munteanu (C.C.A.) 
2,41,71; 3. Nicu Ștefan (Voința) 
3,05.78. 150 cmc; (fete) 1. Georgeta 
Mărăcine (Dinamo) 3,04,94; 2. Ilona 
KedVeș (Dinamo) 3,05,89; 3. Ele
na Popescu (Voința) 3,11,08. 750 
cmc. ataș 1. M. Dănescu + St. Tu- 
rea (C.C.A.) 2,29,36; 2. Ion Spi- 
ciu+Al. Huhn (C.C.A.) 2,32,46; 3. 
Gh. Mîndroiu+lon Vișan (Voin
ța) 3,05,79; 500 cmc. ataș 1. Gh. 
ion+C. Udrescu (C.C.A) 2,28,59; 
2. Jean Ionescu+C. Grigorescu 
(Dinamo) 2,31,76; 3. Paul Enescu 
+Hugo Szitzler (Dinamo) 2,33,00

Din pricina ploii, o serie de 
probe se vor desfășura în cursul 
dimineții de luni, cînd concurenții 
vor putea executa și a doua ur
care, în caz că vor solicita aceas
ta.

GH. ȘTEFĂNESCU

Polo
PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL ORADEA 

6-2 (3—1)

Victoria bucoreștenîlor este pe 
depUn meritată; ei au avut în per
manență inițiaitiiva, datorită unui 
joc mai bine orientat, mai hotărît, 
bazat pe centrul mobil. Adversarul 
a folosit același joc static cu care 
ne-a obișnuit, lucru care le-a per- 
m s locainicilor să stăpînea-scă jo
cul și să cîștige cu categoricul scor 
de 6—2. Au marcat pentru Progre
sul: Bădiță (4) Nico'aescu și Dima 
iar pentru Construrtorul; Vi-rag și 
Kiss.

Adalbert Balint (Buc.) a con
dus corect următoarele formații : 
Progresul Buc: Precup, Vasil 
Dima Nicolaescu, Bădiță, Slăvescu 
și Dumitru. Constructorul Oradea-' 
Hcgyesi. Ilea. Kiss, AnUasi, Sza
bo, Vîrag și Pecsy.
TINARUL DINA.MOVIST BUC. —

ȘTIINȚA CLUJ 5-3 (3—1)
Jocul s-a ridicat Ia un înalt ni

vel tehnic, datorită, în primul rînd, 
tinerilor d-namovlșii. Aceșt'a au 
I.Tbtat mai repede decît clujenii șt 
au construit faze brie gînd.te și 
apfedzcCjsse. Punctele eu fesi în
scrise de Popescu (2), Oență (2) 
și Coctuban pentru învingători și 
Gebefugy, Virgolic: și Szabo pentru 
invmș:.

N. Blidaru a condus corect șî 
autoritar echipe'?: Ti-rărul Dinamo- 
vist: Samreiă, Măcdori. Rujinski, 
A lotaescu, Cociuban. Pop-scu, 
Oanțâ.

Șlifnfa Cluj: Muller, Gebelugy, 
Doleanu. VîrgtMlci, Szabo, Darrcsii 
și Maxim.

Rugbi
Intîkzirile din cadrul penultimei 

etape a campionatului republican 
de rugbi, categoria A, a<u fost foarte 
echflibra'e și s-au terminat cu re
zultate strînse. Principalul joc, cel 
dintre Dinamo București și Loco
motiva Gri vița Roșie a luat sfîrșit 
cu un rezultat egal: 0—0. Terenul 
moale și ploaia au influențat mult 
desfășurarea întilnirii, în care to
tuși feroviarii au dominat mai mult, 
însă fără eficacitate. Dinamo.,a fost 
lipsit de aportul luj D. Ionescu, eli
minat încă din prima repriză de 
arbitru, iar Locomotiva de servi
ciile lui C. Enache, de asemenea 
eliminat de pe teren.

Un rezultat foarte bun a reușit 
Progresul F. B. care a dspus cu 
5—3 (0—0) de Știința Timișoara. 
După c-e studenții timișoreni au des

chis scorul printr-o încercare, ei au 
încetinit alîura jocului dînd posibi
litatea gazdelor să marcheze o în
cercare transformată și 6ă cîștige 
astfel o prețioasă victorie.

O comportare deosebită a avut în 
etapa de ieri Dinamo IX, care a 
cedat la un scor minim: 8—3 (0-0) 
în fața echipei C.C.A. Demn de 
menționat este și faptul că dinamo- 
viștii au condus 60 de minute cu 
3—0! La Petroșani, Minerul a ce
dat mai ușor decît era de așteptat 
în fața Constructorului București : 
0-16.

Tenis de masă
Campionatul republican de tenis 

de masă a programat ieri patru în- 
tîlniri masculine și o singură în- 
tîlnire feminină. Caracteristica 
jocurilor este aceea că toate s-au 
terminat cu victoria scontată a 
echipelor bucureștene care au în
trecut la scor echipele masculine 
de tenis de masă din provincie. 
Aceasta dovedește nu numai că ju
cătorii din București sînt mai bins 
pregătiți pentru această competiție, 
dar și faptul că jucătorii din pro
vincie nu s-au pus încă la punct 
cu antrenamentul, deși campiona
tul se apropie de sfîrșitul turuiui.

Așa cum am spus, în cadrul 
campionatului feminin s-a „dispu
tat" o singură întîlnire: la Cons
tanța, Constructorul București tre
buia să întilnească echipa locală 
Flamura roșie. Echipa bucureștea- 
nă a cîștigat prin neprezentarea 
formației constănțene. Este pentru 
a doua oară în actualul campionat 
cînd o echipă feminină (din cadrul 
aceleiași asociații) nu se prezintă 
la jocul programat.

In Capitală Dinamo București a 
întrecut cu 5-—0 echipa Metalul Re
șița. întrecerile nu s-au ridicat însă 
la un nivel tehnic prea înalt mai 
mult din cauza jucătorilor metalur- 
giști care, în majoritatea partidelor, 
au impus un joc de „țăcăneală". 
Astfel, poate fi „remarcată" partida 
Hegyesy (D) — Schuster (M.) care 
s-a disputat „la ceas". Rezultate 
tehnice : J. Garabedian (D) — Da- 
videscu (M) 3—1 (21—4, 17—21, 
21—15, 21—15); Hegyesy (D) — 
Schuster (M) 3—0 (21 — 19, 21-15, 
6—3; G. Garabedian (D) — Na- 
gler (M) 3—0 (21—LI, 21—7, 
21—19); Hegyesy (D) — Davides- 
cu (M) 3—1 (21—13, 21—10,
16—21, 21—4); J. Garabedian (D)- 
Nagler (M) 3—0 (21—14, 21—16,
21— 14).

Constructorul București își păs
trează în continuare primul loc în 
clasamentul masculin pentru că a 
învins la Arad echipa Voința cu 
5—0. Trebuie remarcat faptul că 
Marius Papp (V) a fost la un pas 
de victorie în partida cu maestrul 
sportului Mircea Popescu. In ulti
mul set. jucătorul arădan a con
dus cu 12—6 și 15—12. Rezultate 
tehnice: Kovacs (V.) — Pesch (C) 
0—3 (18—21, 10—21, 15—21);
Andronache (V) — Otto Botner 
(C) 1—3 (21 — 14, 20—22, 14—21,
22— 24); Marius Papp (V) — Mir
cea Popescu (C) 2—3 (14—21,
12—21, 21 — 17, 21 — 16, 18—21);
Andronache (V)—Pesch (C) 0—3 
(9—21, 19—21, 16—21); Kovacs
(V) —■ Mircea Popescu (C) 0—3 
(12—21, 18—21, 10—21).

La Satu Mare echipa Progresul 
a cedat cu 1—5 în fața formației 
Progresul București. Au asistat 
1000 spectatori. Rezultate tehnice : 
Negreanu (B) — Lecker (S.M.) 
3—1 (17—21, 21—19, 21—17,
21—19); A. Rozeanu (B) — Grun- 
feld (S.M.) 3—1 (21—11, 21—11, 
15—21. 21—12); Harasztosi (B) — 
Bodi (S.M.) 3—0 (21 — 17, 21—14, ’ 
21—15); A. Rozeanu (B) —Lecker 
(S.M.) 3-1 (21—17, 12—21,
21—15, 21—18); Negreanu (B) — 
Bodi (S.M.) 0—3 (16—21, 11—21, 
11—21); Harasztosi (B) — Grun- 
feîd (S.M.) 3—0 (21—18, 21—19, 
21—7).

La Cluj Flamura roșie București 
a întrecut Progresul Poligrafie Cluj 
cu 5—0. Rezultate tehnice: Gant- 
ner (FI. r.) — Rușdea (P) 3—0 
(15, 14, 5); Reiter.(Fi. r.)—Gavri- 
lescu (P) 3—0 (8, 13, 16); Stan 
Ilie (Fi. r.) — Mureșan (P) 3—0 
(11, 11, 11); Reiter (FI. r.) — Ruș
dea (P) 3—0 (14, 12, 13); Gant- 
ner (FI. r.) — Mureșan (P) 3—0 
(5, 9, 10). Jucătorii clujeni Paneth 
și Fleischer nu au participat pen
tru că sînt bolnavi.

Marin V'izirti și Șt. Anghelescu 
din nmi învingători in torneul 

ns tenis
Simbătă după-amiază au continuat 

pe terenurile Centrului de antrena
ment nr. 2 jocurile din cadrul tur
neului de selecție a lotului republi
can de tenis. Cea mai interesantă 
partidă s-a desfășurat între Ștefan 
Anghelescu și I. Rakoși. Ambii ju
cători au dovedit că se află într-o 
bună formă, fapt care a contribuit 
ca nivelul tehnic al jocului să fie 
ridicat. De altfel, faze pline de di
namism an abundat de la începutul 
și pînă la sfîrșitul meciului. Vic
toria i-a revenit jucătorului Șt. An- 
glielescu, care a jucat mai ofensiv, 
beneficiind în același timp și de o 
bună pregătire fizică.

Lucruri foarte frumoase se pot 
spune și despre meciul dintre tâ
nărul E. Cristea ți maestrul spor
tului Gh. Cobztic. Jucînd foarte bi
ne din fundul terenului, Cristea a 
atacat curajos la fileu și a reușit 
să conducă cu două seturi și două 
jocuri în cel de al treilea set. Din 
aces«. moment, însă, lipsa sa de pre
gătire fizică își spune cuvîntul și 
Cobzuc cîștigă ușor următoarele se
turi. Maestrul sportului Marin Vi- 
ziru s-a comportat excelent în me
ciul său cu I. Năstase, cîștigînd 
comod in trei seturi. Aceeași per
formanță a reușit-o și T. Bădin în 
meciul său cu tînărul Juhasz.

lată acum rezultatele tehnice: 
Șt. Aghelescu — Rakoși 6— 1, 1—6, 
9—7, 6—3 ; Gh. Cobzuc — M. Cri»- 
tea 3—6, 3—6. 6—2, 6—1, 6-2; T. 
Bădin — I. Juhasz 6—2, 6—0, 
6—4 ; M. Viziru — I. Năstase 6—2, 
6—0, 6—3 ; Zacopceanu — Slapciu 
6-1, 4-6, 6-3, 6-2.

Jocurile din cadrul acestui tir- 
neu de selecție vor continua azi 
după-amiază, cînd vor începe și 
meciurile probei feminine. Dăm mai 
jos programul turneului masculin, 
(programul întrecerilor feminine va 
fi alcătuit azi dimineață) : Cobzuc 
— Năstase, Cristea — Dancea, Bă
din — Rakoși, Zacopceanu — Ju- 
liasa.

Toate meciurile se vor desfășura 
pe terenurile de tenis ale Centru
lui de antrenament Nr. 2, cu înce
pere de la ora 15,30.

ACTIVITATEA LA BOX
Brăila (prin telefon). — Pe 

arena Locomotiva, în fața a 3.000 
spectatori, s-au disputat finalele 
campionatului de box al asocia
ției Voința.

Iată rezultatele tehnice. Cat. 
minimă: Omer Memet b. p. C. 
Maloș. Cat. hîrtie: Al. Fieraru b. p. 
I. Ferenț. Cat. muscă : Gh. 
Dima b. p. R. Teilcheș. Cat. 
cocoș: I. Zlătaru b. p. Al. Balogh. 
Cat. pană: St. Văcaru b. p. M. So
lomon. Cat. semiușoară: M. Mi- 
clăuș b. p. M. Rainea. Cat. ușoa
ră: D. Cristea b. p. I. Buzac, Cat. 
semimijlocie: St. Miloneanu b, 
ab. rep. II pe Fr. Dobeș. Cat. mii- 
locie mică: L. Halmagy b. p. No
vac Mihalache. Cat. mijlocie: A. 
Cristea b. k. o. rep. II St. Kun. 
Cat. semigrea: Gh. Cordovan b. 
ab. rep. III I. Cristian. Cat. grea: 
Tr. Dumitrescu — fără adversar. 
Au arbitrat; Em. Marinescu, P. 
Epureanu și Mit'că Ion. (Z. Ca- 
lenstein, corespondent)

Galați. Iată campionii de juniori 
ai asociației Voința, desemnați 
după întrecerile de sîmbătă. C. 
Gui (minimă), V. Pleș (hîrtie). 
St. Dragoș (muscă), O. Pleș (co
coș). C. Paznicu (pană). C. Preda 
(semiușoară), V. Sandor (ușoa
ră), Manon Florescu (setnitnij- 
looie), N. Dencs (mijlocie mică). 
(G. Ștefănescu, corespondent).

Sibiu. In localitate s-a desfășu
rat o întîlnire de box între echi
pele Dinamo 9 Buc. și Progresul 
Sibiu. Localnicii au învins cu 12-6. 
Rezultate tehnice: Cat. hîrtie: V. 
Stoica (S) b. p. Gh. Pungă (B). 
Cat. cocoș: P. Bătănaș <B) b. p. 
N. Stoica (S). Cat. semiușoară: N. 
Bîrsan (S) b. p. D. Iamandi (B). 
Cat. ușoară: P. Ruptureanu (B) 
b. p. I. Maniu (S). N. Negrea 
(S) b. p. E. Popa (B). Cat. semi
mijlocie: I. Zigler (S) b. p. R. Pas
trama (B). A. Urdea (S) b. dese, 
reț. III pe Ivan Nicolae (B). Cat. 
mijlocie: I. Botezan (S) face meci 
nul cu Al. Constantinescu (B). 
D. Negrea (S) termină la egali
tate cu V. Vlădescu (B). (Al. Vlă- 
doianu ).



Atleții rowi au cișVgat 
majoritatea probelor 

în oonctirsurite de la Pardttiee 
I și Ceîakuvice

PRAGA 12 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — O par
te dintre atleții care au participat 
la concursul internațional „Memo
rialul Evzen Rosicky" au luat din 
nou startul în cadrul concursuri
lor desfășurate în localitățile Par
dubice și Celakovice. Iată rezulta
tele înregistrate :

PARDUBICE: 110 m. g. : Ion
Opriș (RP.R) 14,8. Becvarovsky 
(Ceh.) 15,1, Honzik (Ceh.) 15,2; 
înălțime: Al. Merică (R.P.R.) 1,95; 
Mika (Ceh.) 1,90 (recordmanul 
nostru Ion Soter nu a luat parte 
la acest concurs); 80 ni. g. : Trka- 
lova (Ceh.) 11,5 (record); Bocia- 
nowna (Pol.) 11,8; Șerban (R.P.R.) 
11,9; disc femei: Lia Manoliu 
(R.P.R.) 44,05, Lișkova (Ceh.)
42,67, Poel (Aust.) 41,63; înălțime 
femei : Iolanda Balaș (R.P.R.) 1,60. 
Kriva (Ceh.) 1,45.

CELAKOVICE: 100 m.: seria 
I: I. Wiesenmayer (R.P.R.) 10,8, 
AI. Stoenescu (R.P.R.) 10,9, Broz 
(Ceh.) 11,1; seria Il-a: Șt. Prisi- 

.ceanu (R.P.R.) 10.8, Marks (R.P.R.) 
10,9, Bartoș (Ceh.) 11,3; 800 m.: 
Cikel (Ceh.) 1:51,7, Șt. Mihaly 
(R.P.R) 1:52.9; 100 m. femei: L. 
Bardaș (R.P.R.) 12,5, Virtova
(Ceh.) 13,6 ; 4 x 100 m.: echipa 
R.P.R. (Prisiceanu, Marks. Stoe
nescu, Wiesenmayer) 41,5; 4x200 
m.: echipa R.P.R. 1:28.9.

Atleții noștri vor participa mtine 
(N. R. astăzi) la un nou concurs 
care se va desfășura în orașul O- 
lomouc, urmînd ca marți să se 
înapoieze în patrie.

JNDRICH PEJCHAR
CONCURSUL ATLETIC 

DIN BUCUREȘTI

Pe stadionul Tineretului dat Ca. 
pftadă s-a desfășurat sîmbătă și du
minică un concurs pentru abieții 
fruntași.

Iată cîteva <Iin rezultatele rnre- 
gistnate: BARBAȚI: 100 m: M. 
Pop 10.8; 200 m.: M. Pop 22,6; 400 
m.: I. Savel 49,0; 800 m.: A. Ursu 
1:55,0; D. Tîlmaciu 1:55,2; E. Dan- 
crn 1:57,2; Z. Vamos 1:57,3; 1.560 
m.: F. Moscovici 3:58,6; D. Bîndău 
3:59,0; 5000 m.: C. Grecescu
14:55,8; V. Pop 15:09,2; C. Dmu 
15:10,6; 110 m. g.: I. Wittman 15,6; 
Al. D'ncă 15,8; C. Gagiu 15,8; 400 
m. g.: Gh. Steriade 56.9; 3.000 m. 
obst.: T. StrzeMxcki 9:22,2; lung.: 
Tr. Chitul 6,55; triplu: M. Stern 
13,72; tnălf.: I. Knaler 1,90: pră
jină: M. Dumitrescu 4,00; Z. Dra- 
gomir 3,80; Z. Szabo 3,80; C. Ad
ler 3,80; greutale: M. Raioa 14,92; 
N. Ivanov 14,76; A. R®ica 14,62; 
disc: M. Raica 47,20; R. Coveianu 
46,66; E. Vîlsam 44.18; suliță: D. 
Zamfir 63,30; A. Bizi.ni 57,88;. cio
can: C. Dumitru 55,78; N. Rășcă- 
nescu 55,10; C. Spiridon 54,97 m.

INFORMAȚII
U^onosport
Iatfi cum arată un buletin de la 

concursul nr. 23, etapa din 12 iu
nie 1955. cu toate rezultatele
exacte :
I FI. r. Arad — Știința Cluj X 
ÎI D n. Orașul Stalin —• Dinamo

Buc. 1
III Știința Tim. — Loc. Tim. X
IV Avîntiil Reghin — Min. Pe

troșani 2
V Met. B. Mare — Flacăra Me

diaș 2
VI Loc Galați — Știința Iași 2
VII Progresul Sibiu — Metalul

Uz. tract. Orașul Stalin 1
VIII Metalul Oradea — Locomo

tiva Arad 1
ÎX FI. r. Cluj — Met. C. Turzii 2
X Loc. Iași — Dinamo Bacău 2
XI FI. r. Bacău — Flacăra Cîm-

pina 1
XII FI. r. Burdujenj — Dinamo

B triad X
La acest concurs au fost depuse 

aproximativ 630.000 bulet'ne.

Utt’ma etapă a toruhii în categoia
Seria I • Seria a Il-a

METALUL BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI 2-1 (2-0)

Intîlnirea a fost foarte viu dis
putată, însă jucătorii ambelor e- 
chipe au comis numeroase greșeli. 
In prima repriză, manifestînd o u- 
șoară superioritate, Metalul a' reu
șit să înscrie de două ori prin Cos
te! (min. 15) și Arsene din lovitu
ră de 11 ni. (min. 32). Repriza a 
11-a a aparținut aproape în întregi
me studenților, dar Coicea, Vlad 
și Semenescu au ratat numeroase o- 
cazii. Dominarea Științei a fost con
cretizată numai în ultimul minut 
de joc, cînd Vlad a înscris de la 
18 metri. Din min. 32, Știința a 
jucat în 10 oameni, portarul Ciun- 
tu, fiind accidentat, a lest înlocuit 
cu jucătorul de cîmp, Moraru.

A. Papaianopol 
corespondent

PROGRESUL SIBIU — METALUL 
UZ. TRACT. ORAȘUL STALIN 

2—1 (1—0)

Pe un teren alunecos, care a în
greunat normala desfășurare a Jo
cului, Progresul Sibiu a obținut o 
meritată victorie în fața Metalu
lui Uz. Tractoare. învingătorii au 
jucat mai bine în prima repriză, 
cînd au reușit să înscrie prin To- 
derici (min. 3). După pauză, Meta
lul egalează prin Seredai (min. 53), 
dar Progresul înscrie golul victo
riei în min. 75 prin Marcu. 
S-au remarcat Ghiță, Glierman și 
Toderici de la Progresul și Sere
dai, Butnaru și Tais de la Meta
lul.

M. Vlădoianu 
corespondent

METALUL ST. ROȘU ORAȘUL 
STALIN - FLAMURA ROȘIE

SFT. GHEORGHE 1—0 (0—0)

După cum dovedește acest rezul
tat strins, meciul a fost foarte *• 
prig disputat, de multe ori depă- 
șfndu-se limitele unei lupte sporti
ve. Metalul Steagul Roșu, a ciș- 
tigat meritat, fiind echipa care a 
dominat majoritatea timpului. îna
intarea sa, deși agresivă, a fost 
ineficace în fața porții și n-a reu
șit să înscrie decît în min. 70 prin 
Proca, în urma unui corner exe
cutat de Cojocaru. S-au remarcat 
Rateu, Marinescu și Bîrsan de la 
Metalul și Lazăr și Boga de la 
Flamura roșie.

G. Mâzgăreanu și N. Dumitrescu 
corespondenți

ȘTHNTA CRAIOVA — PROGRE
SUL C.P.C.S. BUCUREȘTI 

1-5 (1-4)

Progresul C.P.C.S., desiășurînd 
un joc superior din toate punctele 
de vedere, a reușit să cîștige la o 
diferență mare de scor. Știința a 
făcut față valorosului său adversar, 
a echilibrat jocul în numeroase rîn- 
duri, însă portarul său Stoica, s-a 
comportat foarte slab primind 
multe goluri parabile. Golurile au 
fost înscrise de Virgil (min. 8, 44 
și 87) și Mateianu (min. 10, 40) 
pentru Progresul și Păduraru (min. 
25) pentru Știința

C. Motoc 
corespondent

FLACARA MORENI — LOCOMO
TIVA TR. SEVERIN 4—1 (1—0)

Flacăra Moreni și Locomotiva Tr. 
Severin, întilnindu-se în fața unui 
număr mare de spectatori, au rea
lizat în Moreni cel mai bun joc din 
acest sezon. Flacăra s-a comportat 
foarte bine, evidențiindu-se de a- 
ceastă dată linia de înaintare care 
a reușit să înscrie de patru ori prin 
Tocan (min. 25 și 48), Vătan (min. 
68) și Gh. Vasile (min. 75). Loco- 
motiva Tr. Severin a marcat prin 
Biolan (min. 81).

P. Andrei 
corespondent

Clasamentul
1. Loc. București 9 7 2 0 22: 3 16
2. Metalul Uz. Tr. Orașul Stalin

12 7 2 3 21:12 16
3. Progresul Sibiu 12 6 2 4 15:10 14
4. Locom. Craiova 12 5 3 4 11:12 13
5. Știința București 11 5 2 4 14:15 12
6. Met. Bucui’ești 10 5 2 3 10:12 12
7. Prog. C.P.C.S. 9 5 0 4 18:15 10
a. Locomot. Tr. Sev. 11 4 2 5 11:13 10
9. Șiiința Craiova 12 3 3 6 14:18 9

10. Flacăra Moreni 12 4 1 7 13:19 9
ii. Dinamo 6 Buc. 10 3 2 5 8:10 8
12. FI. roșie Sf. Gheorghe

12 3 2 7 6:16 8
13. Metalul Steagul roșu Or. Sta Lin

12 2 3 7 7:15 7

Clasamentul
1. Progr . Oradea 13 10 1 2 28: 9 21
2. Met. C. Turzii 13 7 4 2 24: 9 18
3. Met. Reșița 13 8 2 3 22:13 18

4. Loc. Cluj 13 6 3 4 23:19 15
5. FI. Mediaș 13 6 3 4 17:15 15
6. Progr . S. Mare 13 5 4 4 18:24 14
7. Met. Arad 13 4 5 4 12:16 13
8. Met. Hunedoara 13 3 6 4 13:15 12
9. Met. Baia Mare 13 3 6 4 12:15 12

10. LOC. Arad 13 3 4 G 15:15 10
11. Min. Lupeni 13 2 G 5 14:18 10
12. Met. 108 13 3 2 8 19:24 8
13. Met. Oradea 13 2 4 7 12:24 8
14. FI. rcșîe Cluj 13 2 4 7 8:21 8

1. Dinamo Bacău 12 10 2 9 33: 9 22
2. Locomotiva Iași 12 6 3 3 13: 8 15
3. Flacăra 1 Mai Ploești

12 6 2 4 28:20 14
4. Prog. Focșani 12 6 2 4 13:13 14
5. Știința Iași lî 6 1 5 18:17 13
6. Flacăra Cîmpina 11 6 1 5 21:21 13
7. Flamura r. Bacău 12 3 5 4 18:17 11
8. Dinamo Bîrlăd 12 4 3 5 13:19 11
9. Flamura roșie Buhuși

12 4 1 7 18:24 9
10. Flamura roșie Burdujeni

12 3 3 6 15:23 9
11. Avintul Fălticeni 12 4 1 7 12:19 9
12. Ixjcomot. Galați 12 4 1 7 9:16
13. Dinamo Galați 12 3 1 8 17;23 7

METALUL REȘIȚA — PROGRE
SUL SATU MARE 1—2 (1—1)

Reșița 12 (prin telefon). — Pro
gresul Sa tu Mare a obținut o meri, 
tată victorie, datorită însuflețirii cu 
care au jucat toți componenții echi
pei. In prima repriză echipa Meta
lul a fost superioară insă a tace n-ții 
au ratat numeroase ocazii. In min. 
17 Munteanu a ratat un pevalti. 
Primul gol a fost înscris de Urcan 
în miin. 40, apoi Candrea a ega-'at 
(mtn. 43). După pauză, în mm. 50 
de joc, Todor înscrie golul victoriei, 
pentru echipa oaspe. Au jucat ur
mătoarele formații: PROGRESUL 
SATU MARE: Pintea-Decsey. Mu. 
reșan, Gologan-Olah, Mandi-Can- 
drea, Tudor. Burchianu, Ambrus, 
Nictilescu. METALUL REȘIȚA: 
Zarici-Plev, Chirilă, Teodorescu- 
Apro, Munteanu-Aimer, lovan, Jo- 
jart II, Urcan. Szeles.

(1. Plâvitu, corespondent) 
METALUL 108 — PROGRESUL 

ORADEA 1—2 (0—1)
Echipa orădeană a obținut o pre

țioasă victorie în deplasare. Jocul 
s-a caracterizat printr-o luptă deo
sebită dar care uneori a trecut de 
limitele sportivității. In această di
recție s-au „evidențiat” Bartha 
(Progresul) și Tîmoveanu II (Me
talul). Golurile au fost marcate în 
ordine de Csako II în min. 28. 
Vaczi în min. 66 și 69. Arb.trul Se. 
gaă (Buc.) a condus următoarele 
formații:

PROGRESUL: Feyes-Vărzan, Cu
man. Pop-Bartha, BMcu-Takao, 
Guță Tănase, Vaczi, Koszegyi. 
Kiss.

METALUL 108: Rusu-Niculescu, 
Csako I, Mihai-Timoveanu II, Tîr- 
noveanu I-Ionescu, Mărgineanu, 
Căl'mescu, Csako II, Dunăreană.
FLAMURA ROȘIE CLUJ — ME
TALUL C. TURZII 0—3 (0—0)
CLUJ 12 (prin telefon). — Pri

miri got a fost înscris de Comesnu 
în mm. 55, apoi ~ 
scorul la 2—0. 
min. 89 Puștan 
gol; 3—0.

BieSan a urcat 
(min. 82) iar în 
înscrie al treilea

R. Fisch
METALUL ORADEA - LOCOMO

TIVA ARAD 2-1 (2-0)
ORADEA 12 (prin telefon). — 

Acest meci a fost dinamic, de un 
bun nivel tehnic, dac cu multe du
rități. In repriza a doua Locomotiva 
a jucat în 10 oameni deoarece Mă- 
dărășan a fost eltminM din joc pen
tru atitudini nesportive. Goiurile au 
fost înscrise de Kiss în min. 11 
și 13, iar pentru învinși de Todo- 
roiu în min. 88.

(Gh. Dumitrescu, corespondent)

METALUL HUNEDOARA — MI
NERUL LUPENI0—0

HUNEDOARA 12 (prin telefon). 
Rezultatul de egalitate nedreptă
țește echipa din Lupeni care a ju
cat mai bine în cîmp, dac a ratat 
numeroase ocazii. S-au remarcat: 
Kiss și R’zea de la Minerul și Flo
rian Marinescu de la gazxfe. Au 3- 
sistat 3000 spectatori.

(O. Rațiu, corespondent
METALUL ARAD — LOCOMOTI- 

TIVA CLUJ 2-1 (1-1)
ARAD 12 (prin telefon). — Go

lurile au fost înscrise de Popa Mir
cea (min. 40), Remich (m’n. 85) și 
respectiv Crecan (min. 12) pentru 
învinși. Arbitrul Vasile Drug (Buc.) 
a condus cu scăpări.

Astfel, a acordat golul al doilea 
al echipei Metalul, la o fază ne
clară ca apoi, intimidat de pro
testele jucătorilor clujeni, să arbi
treze în compensație și în mm. 90 
să acorde în loc de lovitură de colț 
în favoarea clujenilor o lovitinu de 
la 11 m. pe care portarul arădan 
Catranici a apărat-o.

(E. Grunwald, corespondent) 
FLACĂRA MEDIAȘ — METALUL

B. MARE 2—1 (1—0)
MEDIAȘ 12 (prin telefon). — 

Jocul a fost echilibrat ș) de nivel 
tehnic ridicat. Golurile au fost mar
cata de Filip (mim. 4 și 75) pen
tru Flacăra și Szilagy (min. 51) 
pentru Metalul.

(Petre Tomescu, corespondent)

8 la fotbal
Seria a IlI-a

LOCOMOTIVA IASI — DINAMO 
BACĂU 1-3 (0-1)

IAȘI 12 (prin telefon de la tri
misul nostru). v— Peste 7.000 de 
spectatori au urmărit jocul dintre 
echipa locală Locomotiva și Dina
mo Bacău. încă din primele mi
nute oaspeții iau inițiativa dar 
feroviarii se apără cu dîrzenie. To
tuși linia de atac dinamovistă 
speculează momentele de nehotărî- 
re ale apărătorilor feroviari și reu
șește să înscrie de trei ori prin 
David. Golul echipei locale a fost 
înscris de Stan.

A arbitrat corect I. Căpitanii 
(București).

Au evoluat următoarele echipe: 
Locomotiva: Carabura-Popa, Cio
lan, Lconte-Buimistruc, Ionesc.t- 
Dram, Stan. Filip, Stanciu, Stă- 
nescu. Dinamo : Varga-Chiriță, We
ber, Matei-Sîrbu, Cîrnaru-Oaidă, 
Lemnrău. David. Crețea, Stanciu.

LOCOMOTIVA GALAȚI — ȘTI
INȚA iași o-i (o-n.

Deși echipa locală a dominat ma
joritatea timpului, totuși oaspeții au 
reușit să cîștige partida prin go
lul înscris în min. 23 de Marinoîu, 
la un corner executat de Leșu. 
S-au remarcat: Bedivan, Marinoîu 
și Leșu (Știința Iași) și Ciuncan 
și Nour (Locomotiva).

A. Schenckman și Gr. Birsan 
corespondenți

FLAMURA ROȘIE BURDUJENI— 
DINAMO BIRLAD 1-1 (0-0)

Echipa locală a dominat majo
ritatea timpului însă înaintașii el 
au ratat o serie de ocazii clare 
de gol. De la dinamoviști s-a re
marcat compartimentul apărării, 
care a acționat prompt și cu ho- 
tărfre. Cele două goluri au fost 
înscrise de Zinculescu (min. 55) 
pentru localnici și Slunski (min. 
74) pentru dinamoviști.

D. Nicoriac 
corespondent

FLAMURA ROȘIE BACĂU — 
FLACĂRA CIMPINA 4-1 (3-1)

Flamura roșie Bacău, fn vervă 
de joc, a reușit să-și creeze nu
meroase acțiuni de poartă. Jucă
torii ei au fost superiori și în Jo
cul de cîmp și au știut să specu
leze greșelile săvîrșite de apăra
rea oaspeților care de multe ori 
a fost pripită șf nehotărîtă în ac
țiuni. Golurile au fost înscrise în 
ordine de Zaharia (min. 11), pen
tru Flacăra, Nedelcu (min. 12), 
Gram (min. 21 și 39) și Bălani 
(min. 64) pentru Flamura roșie. 
S-au evidențiat: Gram. Căpățină șl 
Giosanu de la învingători și Du- 
țescu și Zaharia de la învinși.

V. Mihăilă 
corespondent regional

PROGRESUL FOCȘANI — DINA
MO GALAȚI 1-0 (0-0)

După o repriză egală, echipa 
locală joacă mai organizat și reu
șește să deschidă scorul prin Tru
ca (min. 82), scor cu care se ter
mină partida.

Hari Cohn și A. Corlățeanu 
corespondenți

FLACĂRA 1 MAI PLOEȘTI — 
FLAMURA ROȘIE BUHUȘ1 

3-1 (2-01

Terenul a fost moale din cauza 
ploii. Ambele echipe au luptat cu 
dîrzenie de-a lungul celor 90 min 
de joc. Localnicii avînd o linie 
de atac mai eficace au reușit să 
cîștige pe merit.

Clasamentul

Cupa de vară la fotbal
SERIA I

C.C.A.  — PROGRESUL (tineret) 
2-2 (1-2). Echipa de tineret Pro
gresul a reușit un valoros rezultat 
de egalitate in fața echipei C.CA. 
care a utilizat formația din cam
pionat. Fotbaliștii de la Progresul 
au jucat cu multă însuflețire, spre 
deosebire de jucătorii echipei C.C A. 
care nu au acționat cu decizie de
cît atunci cînd au fost condus:. 
Au marcat Banciu (min. 13), dir:- 
tr-o pasă de la Lăzărescu, și Cos- 
tea (min. 25), la o învălmășeală 
în fața porții, pentru Progresul si 
Caricaș (min. 15) și V. Dumitres
cu, dintr-o acțiune personal?., 
pentru C.C.A. S-au remarcat : Ca
ricaș, P. Motdoveanu, V. Dumitres
cu (C.C.A.) și Costea, Banciu, Lă
zărescu (Progresul).

DINAMO ORAȘUL STALIN — 
DINAMO BUCUREȘTI (tineret)
4-1  (2-1). Dinamoviștii din Orașul 
Stalin au obținut o victorie, meri
tată, la capătul unei partide de 
un bun nivel tehnic, cu multe ac
țiuni spectaculoase reușite de am
bele părți. Gazdele au atacat mai 
clar și au străpuns adeseori apă
rarea bucureștenilor. Au înscris: 
Școrțan (min. 13), Boitoș (min. 36 
și 55), Csegeszi (min. 70) pentru 
Dinamo Orașul Stalin si Raica 
(min. 2) pentru Dinamo București.

LOCOMOTIVA CONSTANTA 
(tineret) — PROGRESUL BUCU
REȘTI 1-3 (0-2). Jocul a fost mult 
influiențat de ploaia care a căzut 
în timpul desfășurării lui. Progre
sul a dovedit superioritate în a- 
fac. Punctele învingătorilor au fost 
marcate de Cacoveanu (min. 5 ți 
39) și Ursu (min. 60) iar al în
vinșilor de Kecskei (min. 87). In 
cursul jocului s-au remarcat Hor
vath, Tănase, Cacoveanu (Progre
sul) și Geană, Nuțiu, Beiog’u 
(Locomotiva tineret).
FLACĂRA PLOEȘTI — LOCO
MOTIVA CONSTANȚA 1—0 (0—0)

A marcat: Ene.
SERIA II

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — LO
COMOTIVA TIMIȘOARA 2-2 (2-2). 
După un joc frumos, msi ales în 
prima repriză, cele două echipe ti
mișorene au terminat la egalitale. 
Golurile au fost înscrise de Brîn- 
zei (mio. 18) și Dinulescu (min. 
33) pentru Știința și de Szekely 
(min. 19) și Dărăban (min. 45) 
pentru Locomotiva. De remarcat 
că Știința a ratat un penalti a- 
cordat în urma unui hends comis 
în careu de I. Covaci. Cei mai 
buni jucători : Florescu, Cojereanu 
(Știința), Siklay. Apter, Andrees- 
cu (Locomotiva).

LOCOMOTIVA TG. MUREȘ — 
AVINTUL REGHIN (tineret) 1-0 
(0-0). Locomotiva a avut superio
ritatea majorilatea timpului dar n-a 
putut realiza un scor mai mare din 
cauza lipsei de precizie în șut a 
înaintașilor. Singurul gol al oar- 
tidei a fost înscris de Ghirling 
(min. 47).

AVINTUL REGHIN — MINE
RUL PETROȘANI 0-2 (0-2). Deși 
lipsită de aportul cîtorva titulari. 
Ălinerul Petroșani a obținut o cla
ră victorie, dovedindu-se superioa
ră în toate compartimentele. Golu
rile au fost înscrise de Sima (mir. 
I) și Turcuș (min. 31). S-au remar
cat : Szocke, Coidum, Deleanu, 
Dogan, de la oaspeți și Cojocaru 
I, Cojocaru II, Nistor de Ia local
nici.

FLAMURA ROȘIE ARAD — 
ȘTIINȚA CLUJ 1-1 (0-1). După 
un joc viu disputat, cu alură de în
trecere de campionat, Flamura ro
șie și Știința au terminat la ega
litate. In prima repriză jocul a fost 
egal iar în partea a doua a întîl- 
nirii FI. roșie a avut inițiativa. 
Golurile au fost marcate de Mun
teanu (min. 10) pentru Știința și 
Don (min. 80) pentru Flamura ro
șie.

Nou record la natație
Ieri, ia bazinul acoperit FIo- 

reasca, tinerele înotătoare de ia 
Știința București au reușit o per
formanță remarcabilă. La capătul 
probei 4x100 m. mixt, componen
tele ștafetei: Mihaela Popescu 
(spate, 1:28,3), Astrid Gobel (bras 
1:33,7), Margareta Wittgenstein 
(fluture, 1:34,8), Ingrid Rothe li
ber, 1:23,2) au obținut un nou re 
cord republican. Timpul realizat: 
6.00.0 constituie un nou record de 
senioare. Vechiul record (6.10.5) 
aparținea ștafetei Știința Cluj. 
Cele 4 înotătoare sînt toate juni
oare de categoria II și — cu două 
săptămîni în urmă — reușiseră, ța 
aceeași probă un record de juni
oare categoria I și II (6.12.4).

Pe locul al doilea , ștafeta Pro
gresului București (Elisabeta 
Bratu, Mafia Bratu, Elena Ghinea, 
Aurelia Filoti), alcătuită de aseme
nea din junioare, a obținut ieri 
timpul 6.01.5.



Selecționata Locomotiva
(Urmare din pag. l-a)

au 
cu 
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în fata porții. însăși oaspeții 
fost impresionați de ușurința 
care Dungu a reținut mingile 
ta te puemic la poarta sa, de 
guranța cu care Vărzan II a 
murit toate situațiile dificile 
careul de 16 metri, de îndemâna
rea cu care cei doi mijlocași și 
în special Ferenczi au condus ba
lonul din apărare în atac, precum 
și de promptitudinea cu care îna
intașii au fructif'cat acțiunile ce 
le-au creat.

Jocul îl încep oaspeții și apăra
rea noastră are ocazia să inter
vină decisiv la acțiunile pericu
loase întreprinse pe aripa stingă 
de Kolev și Decev. înaintarea se
lecționatei nu-și găsește cadența. 
Numai la o greșală a fundașului 
Ghecrghiev, Olaru reușește să-i 
scoată mingea din picior, o pa
sează lui Călin și acesta cînd se 
pregătește să șuteze este prins de 
picioare de portarul Bicirov; 11 
metri 1 Execută Călin și scorul este 
I—0. (min. 12). Lokomotiv Plov
div atacă dezlănțuit și rînd pe 
rînd Aladjov, Tasev și Decev trag 
puternic dar, Dungu, în foarte 
bună formă, reține cu siguranță.

Dună minutul 20, înaintarea 
noastră începe să joace mai legat 
și după ce Roman (min. 21) și 
Avasilichioaiei (min. 22) ratează 
o ocazie favorabilă. Roman în
scrie imparabil în urma unei com
binații cu Olaru (min. 25). AI 
treilea gol îl marchează Bădeanțu 
(min 30) urmărind 
șită prin surprindere 
c’net de jucători.

o minge ie- 
dintr-un pa-

SELECȚIONATA ASOCIAȚIEI
FLACĂRA PLOEȘTI 4-2

TATRAN —

PROSTEJOV 12. (Prin telefon). 
— In primul său joc în R. Cehoslova
că, echipa Flacăra Ploești a intîl- 
nit o puternică selecționata a aso
ciației Tatran. După un joc destul 
de disputat victoria a revenit se
lecționatei Tatran la scorul de 
4—2 (3—1). Punctele au fost în
scrise în ordine de: Danek (min. 
11) cu capul; Danek (min. 27); 
Serfozo (min. 31) în urma unei 
combinații Teodorescu-Drăgan ; Ko
pek (min. 42): Eliasek (min. 50) 
și Botescu (min. 58) dintr-o lovitură 
liberă de la 18 m. Flacăra a ratat 
o ocazie în min. 14 prin BâJu'escu, 
iar în min. 32 Capaș a tras în bară. 
Tatran a avut de asemenea o 
bară in min. 9.

Echipa Fl.icărei, căreia nu i-a 
convenit deloc terenul cu zgura pe 
care s-a disputat meciul, a avut în 
general o comportare bună. A ata
cat mai mult, chiar a dominat des- 
fășurînd un bun joc de cîmp, dar a 
păcătuit combinînd prea mult și 
lateral, în dauna acțiunilor în a- 
dîncime. înaintașii au tras suficient

HandbaBștii de la
Ieri, pe stadionul Republic::, 

echipa de hand bal a Casei Centrale 
a Armate» a repurtat o nouă și 
importantă victorie internațională, 
învingîrtd echipa selecționată a ora
șului Budapesta cu 5-—4 (3—1). 
Jocul a fost mult influențat de 
ploaia torențială care a căzut in 
majoritatea timpului, ceea ce a fă
cut controlul mingii destul de difi
cil.

Dacă din punct de vedere spec
tacular meciul nu s-a ridicat la ni-

Echipa U. D. A. - Praga învingătoare la lăți
IAȘI 12(prin telefon de la trimi

sul nostru). — In localitate s-a 
desfășurat ultimul joc din cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde în 
țara noastră echipa de handbal 
U.D.A Praga. In această partidă, 
oaspeții au înttlnit echipa selecțio
nată a asociației Știința, pe care 
an întrecut-o cu scorul de 12—3 
(6—2).

Chiar din primele minute ale par
tidei, jucătorii cehoslovaci și-au 
impus superioritatea, în timp ce ju
cătorii ieșeni nu reușeau să-și de
pășească momentele de timiditate. 
Apoi, pe măsură ce timpul trecea, 
echipa cehoslovacă — atacînd în 
permanență — și-a mărit avantajul.

Ieșenii nu au avut o pregătire 
fizică corespunzătoare cu ajutorul 
căreia să poată face față ritmului 
de joc impus de oaspeți.
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apărătorii noștri nu in- 
lar Tasev înscrie nestin- 

A fost o mare greșală a 
selecționatei și tot-

Lokomotiv Piovdiv 3-1 (3-0)
In primul minut din repriza a 

Il-a înscrie Locomotiv Plovdiv: 
Kolev trage de la 16 metri, min
gea lovește bara și revine în fața 
porții, 
tervin, 
gherit.
apărătorilor selecționatei și tot
odată singura insistență a înain
tașilor adverși în fața porții noas
tre. Jocul continuă la mijlocul te
renului. Inutil muncesc cele două 
linii de mijlocași, pentru că îna
intările nu-și crează situații de 
șut nici chiar după ce s-au făcut 
schimbări în formații. Acțiuni mai 
clare au adus pe Kolev (min. 76) 
și Delev (min. 84) în poziție de 
gol rămase fără de rezultat, iar 
mingile șutate de Ad. Covaci 
rmin. 78 și 88) se opresc, prima 
tn noroi pe lima porții și cea
laltă în brațele portarului, după 
ce a atins bara.

Din cele două formații am re
ținut jocul foarte bun al următo
rilor : Stancev, Popov, Damianov 
și Kolev de la Lokomotiv Plov
div și Dungu, Vărzan II, Ferenczi 
și Busch de la selecționata Loco
motiva. Arbitrul A. Boloni a con
dus corect următoarele formații:

Selecționata Locomotiva: Dungu 
— Vakarcs II, Vărzan II, Macri 
— Busch, Ferenczi — Călin, Ro
man, Olaru (Ad. Covaci din min. 
57), Avasilichioaiei, Bădeanțu 
(Mihai din min. 80).

Lokomot'v Plovdiv: Bicirov — 
Stancev. Popov. Ghiorghiev (Ni- 
kolov din min. 75) _— Delev, Da- 
mianov — 
jov, Kclev, 
min. 7G).

Tasev. Budurov. Alad- 
Decev (Bocivarov din

RENATO ILIESCU

min. 46 Botescu), 
Bădulescu (din

la poartă, dar șuturile lor nu au 
avut precizie. Cel mai bun jucător 
al echipei a fost mijlocașul Serfozo. 
Din rest s-au mai evidențiat Topșa 
și Capaș. Flacăra a aliniat echipa 
următoare: Marași — Szucs, Ma
rinescu, Topșa — Capaș, Serfozo — 
Birău (din min. 38 Ștefânescu), A. 
Teodorescu (din ‘ -- - -
Drăgan, Gabor, 
min. 38 Birău).

Selecționata Tatran și-a bazat 
jocul pe apărare strinsă din care 
a ieșit cu contraatacuri rapide și 
periculoase. Goluri ie au fost mar
cate în urma unor asemenea con
traatacuri, dar și cu concursul u- 
nor greșeli sâvîrșite de apărarea e- 
chipei ploeștene (Marinescu și Ma- 
roși). Cei mai buni jucători ceho
slovaci au fost stoperul Zibrini, 
centrul Eliasek, extrema stingă 
Danek și interul dreapta Kopek.

.Miercuri. Flacăra Ploești va juca 
la Bmo cu echipa locală Ruda 
Hvezda.

D. PEPELEA

C.C. A. au întrecut
velui uoue joc internațional, in 
schimb evoluția scorului a reușit 
sâ-i pasioneze pe spectatori. După 
ce au condus, la începutul reprizei 
a doua, cu 4—1. jucătorii bucureș- 
teni au fost egalați cu puțm timp 
înainte de terminarea partide*. Fă- 
cind un ultim efort și jucind cu 
mult calm în ultimele minute, echi
pa C.C.A. a reușit să înscrie golul 
victoriei și astfel să adauge la pal
maresul său un alt rezultat inter
național de o deosebită valoare. A-

Punctele au fost înscrise de: 
Eret I (4), Konig (4), Ruza (2), 
Vicha, Specii pentru U.D.A. și de 
Era Hurubeanu. St Hurubeanu și 
Lindenbach pentru Știința.

Arbitrul Jan Foret (R. Cehoslova
că) a condus următoarele formații:

U.D.A.: Placek — Bacak, Provaz- 
nik, Specii, Vicha, Horeysi — 
Troyan, Eret L Ruza, Konig, Cer- 
mak.

ȘTIINȚA: Labă — Schuster, 
Schaas, Oprea, Lupescu, Covaci — 
Lache, St. Hurubeanu, Căliman 
(Stavarache), Tipu (Lindenbach), 
Em. Hurubeanu

S-au remarcat Provaznik, Specii, 
Ruza, Konig (U.D.A.) și St Huru
beanu, Em. Hurubeanu (Știința).

T1BERIU STAMA

CAMPIONATUL
Echipa R. P. R.

BUDAPESTA 12 (prin tele
fon). — Cil jocurile desfășurate 
sîmbătă, au luat sfîrșit întrecerile 
preliminare din cadrul campiona
tului Europei la baschet masculin.

Echipa Republicii Populare Ro
mîne a înregistrat o nouă victo
rie, la un scor concludent și a 
obținut astfel frumoasa perfor
manță de a se califica în turneul 
celor mai bune 8 echipe din Eu
ropa. Deși a folosit numai forma
ția secundă, echipa țării noastre 
a învins echipa Luxemburgului 
cu 68—40 (32-15). Pînă acum,
jucătorii care au reprezentat țara 
noastră în întrecerile de la Bu
dapesta au avut o comportare 
foarte frumoasă, făcînd un joc 
spectaculos, de bună valoare teh
nică.

Dintre celelalte rezultate, re
marcăm victoria echipei R. P. F.

Campionatul republican 
de canotaj mare fond, 

pe Dunăre
TURNU MĂGURELE 12 (prin te

lefon de la trimisul nostru). Etapa 
a patra a campionatul» republican 
de mare fond pe Dunăre, care s-a 
disputat de la Corabia la Tumu 
Măgurde (33 km.), a cerut tutu
ror participenților un efort deose
bit Spre deosebire de etapa a treia, 
Calafat—Corabia, în cane timpul a 
fost exceptional, in această etapă 
ctxicurenții au avut de înfruntat pu
ternica furtună care bintuie pe Du
năre.

Trebuie subliniată comportarea 
tuturor pârtieipanților care au dus 
cursa pînă la capăt, neînregistrîn- 
du-se decît două abandonuri la ca
iac și acestea din motive tehnice.

Pe traseu, ambarcațiunile s-au 
răsturnat de nenumărate ori, din 
cauza valurilor puternice, căirara 
însă canotorii au reușit să le facă 
față.

Demnă de remarcat este compor
tarea lui Simian Chiriâov de la Fla
mura roșie care a plecat singur în 
cursă pe caiac ajungînd pe un 
loc bun.

In clasamentul general nu s-au 
produs schimbări importante.

La caiac pe primul loc s-a clasat 
echipajul Flamurii roșii compus din 
Israev și Aghache care au parcurs 
distanța în 2 h. 38'35“0.

La canoe. Locomotiva a terminat 
pe locul 1 in 2 h.22’55“9.

In clasamentul general continuă 
să conducă la caiac individual echi. 
pajul C. Petrescu — Ion Barbu de 
la Locomotiva. Tot asociația Loco
motiva conduce în clasa-meniul ge
neral la caiac echipe și canoe, ur
mată îndeaproape de Flamura ro
șie.

V. ARNAUTU

echipa Budapestei
ceasta, cu atît mai mult cu cit te
renul alunecos și imposibilitatea de 
a controla bine balonul au pes 
echipa bucureșteană in situația de 
a nu-și putea efectua contraatacu
rile — arma principală a acestei 
echipe — în viteza obișnuită. Și a- 
cest lucru le-a convenit mult jucă
torilor maghiari, care și-au puiuț 
organiza apărarea în așa fel inert 
era greu de trecut spre semicerc.

Echipa maghiară a jucat la va
loarea primului meci disputat în 
tara noastră. Atacmd lent dar cu 
multă precizie, jucătorii budapes- 
tani nu au simțit de loc dezavan
tajul terenului alunecos în măsura 
în care simțeau acest lucru rapizii 
atacanți bucureștenn. FaptuJ acesta 
a creat o situație specială și anu
me aceea că jucătorii echipei C.C.A. 
se descurcau mai greu în fața por
ții adverse.

Punctele au fost înscrise în andi
ne de: Megyeri, Wagnetț Lingner, 
Meithert, Wagner, Megyeiri, Ma
gyar, Hettenyi și Streitferdt.

Arbitru! Gh. Popescu a condus 
formațiile:

C.C.A.: Sidea — Antonescu (Bo
ta), Donca, Streitferritt, Thelman. 
Schuler — Lingner (Pahan), Mei
thert, Wagner, Jost, Sauer.

BUDAPESTA: Nadastdi — Ba- 
gyin, Penezi. Farkas, K. Nagy, 
Magyar — Kesjar, Megyeri, Het- 
tenyi, Bondiacs, Molnar (Ujvairi).

A. CALIN

EUROPEAN DE BASCHET MASCULIN
învingătoare in primul joc din turneul final

Jugoslavia asupra reprezentativei 
Franței, cu scorul de 40—37 
(21-20). In urma acestei înfrîn- 
geri, echipa Franței, care se bucu
ră de o bună reputație în Euro
pa, nu s-a calificat în turneul 
final, ceea ce constituie o mare 
surpriză. Amintim că Franța a 
mai fost întrecută 
R. P. Polone.

Celelalte rezultate înregistrate 
în ultima zi sînt
Uniunea Sovietică—Elveția 87-49 
(41-24), Austria—Anglia 69—48 
(34-27).

In urma rezultatelor obținute 
în cadrul grupelor de calificare, 
pe primele două locuri ale celor 
patru grupe s-au clasat următoa
rele echipe : grupa I-: R. P. Polo
nă, R.P.F. Jugoslavia; grupa a 
ll-a: R.P. Ungară, Italia; grupa 
a IH-a: Uniunea Sovietică, R.P.

- Romînă; grupa a IV-a: R. Ceho
slovacă, R.P. Bulgaria. Aceste e- 
chipe se vor întrece într-un tur
neu în urma căruia va fi desem
nată echipa campioană.

Echipele necalificate în turneul 
primelor 8 au fost împărțite în 
două serii de cîte 5, astfel: seria 
A: Elveția, Austria, Finlanda,
Germania Occidentală, Luxem
burg; seria B: Turcia, Franța, 
Suedia, Anglia, Danemarca. A- 
ceste echipe își vor disputa un 
turneu, iar după 
clasamentelor pe 
fășura jocurile 
locurile 9—18.

și de echipa

următoarele :

definitivarea 
serii se vor des- 
decisive pentru 

Competiția internațională de polo pe apă
de ia Moscova

MOSCOVA 12 (prin telefon). — 
Ieri a început la Moscova un mare 
concuis internațional de polo pe 
apă la care participă echipele 
U.R.S.S. I. U.R.S.S. II, R. P. Un
gare, R. P. Romine, Egiptului și 
Italiei. Echipa U.R.S.S. II parti
cipă în afară de concurs necontînd

Cu-

ho-

Echipa de haltere a S. U. A. a sosit
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 10 iunie a sosit la Moscova, 

răspunzînd invitației secției unio
nale de haltere, echipa selecționată 
de haltere a S.U.A. una dintre cele 
mai bune din lume. Din echipa a- 
mericană fac parte recordmanii și 
campionii mondiali S. Stanczyk, T. 
Konno, tînărul halterofil de catego
ria grea P. Anderson și alții.

Delegația sportivilor americani

U.D.A. Praga și Slovan Bratislava participă 
la jocurile din cadrul

PRAGA 12 (prin telefon). — 
Etapa de duminică a campionatu
lui de fotbal din Cehoslovacia ur
ma să decidă pe al doilea par
ticipant în actuala ediție a " 
pei Europei Centrale care va în
cepe la sfîrșitul acestei luni. Co
misia Centrală de fotbal luase 
tărîrea ca echipele clasate pe pri
mele două locuri să aibă cinstea 
de a participa. Prin victoriile în
registrate în timpul campionatului, 
Slovan Bratislava luase avansul 
necesar pentru a-și asigura locul 
doi în clasament și odată cu el 
participarea la Cupa Europei Cen
trale.

A doua echipă urma să fie a- 
leasă între U.D.A. Praga și Spar
tak Praga. In etapa de duminică

Ultima etapă 
a campionatului maghiar de fotbal

BUDAPESTA, 12 (prin telefon 
de la corespondentul nostru). — 
Duminică a luat sfîrșit turul cam
pionatului maghiar de fotbal. Pe 
primul loc în clasament a rămas 
Vords Lobogo cu un punct avans 
față de Honved Budapesta. Cel 
mai spectaculos joc al ultimei e- 
tape s-a disputat între Honved șî 
ultima clasată Dozsa, care în ul
tima vreme, a manifestat o pu
ternică revenire de formă. Dozsa 
a condus cu 3-0 prin golurile în
scrise de Szusza 2 și Toth Mi- 
haly. Echipa campioană nu și-a 
pierdut calmul, și în continuare 
a practicat un joc de înaltă fac
tură tehnică, mareînd pînă la 
pauză un gol prin Kocsis. La 
reluare, militarii atacă puternic

Intrecerile finale și-au început 
desfășurarea azi (N. R.: ieri), 
cînd -s-au înregistrat următoarele 
rezultate •

Primul joc susținut de reprezen
tativa R. P. Romîne în turneul fiJ 
nai, a coincis cu o frumoasă vic
torie, obținută la un scor catego
ric în fața echipei R. P. Polone: 

Jucătorii romîni 
de bună va- 
aplaudat de 

rezultate în- 
eri) sînt: R. 
P. Ungară

69—56 (34-32). 
au realizat un meci 
loare tehnică, mult 
spectatori. Celelalte 
registrate azi (N.R. 
Cehoslovacă — R.
75-66, R.P. Bulgaria—R.P.F.“Ju
goslavia 87—67. La ora închiderii 
ediției se desfășoară întîlnirea 
U.R.S.S. — Italia.

Intîlnirile din cadrul campiona
tului european de baschet mas
culin vor continua mîine (N.R.: 
azi) cu următoarele meciuri: 
Franța—Suedia; Germania Occi
dentală—Finlanda; Elveția—Aus
tria; R. Cehoslovacă — R.P.F. Ju
goslavia; R.P. Romînă—Italia; 
U.R.S.S.—R.P. Bulgaria; R.P. Un
gară—R.P. Polonă; Turcia-Dane- 
marca. Marți vor avea loc jocu
rile: Austria—Finlanda; Elveția— 
Germania Occidentală; Luxem
burg—Danemapca; R.P. Bulgaria- 
R.P. Romînă; Italia—R.P. Unga
ră; R.P. Polonă—R. Cehoslovacă; 
U.R.S.S.—R.P.F. Jugoslavia ; Fran
ța—Turcia.

Miercuri e zi de odihnă, urmînd 
ca întrecerile să continue joi.

în clasamentul acestei competiții. 
Primele întîlniri care s-au desfă
șurat aseară s-au soldat cu urmă
toarele rezultate : R. P. Ungară — 
Egipt 16-1
Italia 5-2
R.P.R. 5-1 

U.R.S.S. II
U.R.S.S. I

(8-0); 
(4-0);

(3-1).

fa Moscova
este condusă de vicepreședintele Fe
derației internaționale de haltere 
și greutăți, C. Johnson.

Pe aeroportul Vnukovo, oaspeții 
au fost întîmpinați de reprezentanții 
organizațiilor sportive sovietice. 
Președintele comitetului pentru cul
tură fizică și sport al orașului Mos
cova. S. V. Pușnov și conducătorul 

americane, G. 
cuvîntări de sa-

delegației sportive 
Johnson au rostit 
lut.

Cupei Europei Centrale
U.D.A. avea nevoie doar de un 
meci nul pentru a se clasa pe 
locul întîi și de a-și asigura par
ticiparea. In întîlnirea de ieri, e- 
chipa militară a reușit să facă 
un meci egal în compania echipe* 
Spartak Sokolovo Praga. Cu toate 
că în prima repriză Spartak a con
dus cu 1-0, militarii nu s-au des
curajat și au reușit să egaleze. In 
urma acestui rezultat ei s-au cla
sat pe locul întîi. Sîmbătă s-a 
mai desfășurat un singur med 
în cadrul campionatului. Tankista 
Praga a dispus cu 2-0 (1-0) de 
Dynamo Praga. In urma acestor 
rezultate ordinea primelor trei e- 
chipe în clasament este următoarea: 
U.D.A. Praga, Slovan Bratislava, 
Spartak Sokolovo Praga.

și Puskas iar mai pe urmă Czi
bor (2) înscriu, și astfel scorul 
devine 4-3 pentru Honved. Dosza 

și egalează prin 
ultimele minute, 
într-o alură în- 
sînt aceia care 
prin Machos șl 
partida ia sfîr- 

pentru 
Miercuri, echipa

: dispută 
Militarii 
din nou, 
și astfel 
rezultatul de 6-4 
militară.

nu descurajează 
Kiss II 4-4. In 
jocul se 
dîrjită. j 
înscriu < 
Czibor s 
șit cu 1 
echipa i ____ _______
militară a întrecut la Szolnok *e- 
chipa locală Legiero, cu 2-1. Iată 
celelalte rezultate înregistrate: 
Kinizsi-Vasas Izzo 3-0 (0-0), Ve
ros Lobogo-Legiero 8-3 (5-1), Sal- 
gotarjani Banyasz-Szombathely To- 
rekves 2-1 (0-0), Vasas Bp.-Gyori 
Vasas 2-0 (0-0), Diosgyori Vasas- 
Csepeli Vasas 1-1 (1-0).


