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Să asigurăm aeromodeliștilor 
o cit mai bogată activitate competițională

TOT mai multe aeromodele
construite de miinile harnice și 

pricepute ale tinerilor
văzduhul. Evoluția 
din mica aviație produce cu 
fiecare întrecere 
crescind printre 
turiior aviatice.
recere întîlnlm la locurile de con

curs tot mai mulți spectatori, în
deosebi tineret, veniți să urmă
rească interesantele lansări și de
monstrații de aeromodele. Și mai 
de fiecare dată cei care se încu
metă să înfrunte timp de cîteva ore 
arșița soarelui de vară, se întorc 
la casele lor cu amintiri tot atît de 
plăcute ca și 
sportive.

La începutul 
liber activiștii 
dat o atenție

de la alte

sezonului
A.V.S.A.P. 
deosebită

întreceri

în aer 
au acor- 
activitățil 

competiționale de aeromodelism, so
cotind-o, pe bună dreptate, mijlocul 
eel mai potrivit pentni verificarea 
muncii practice de atelier sau la
borator. Rezultatul acestei deose
bite atenții l-a constituit însăși 
acțiunea întreprinsă în primăvară 

orășenești 
„Cit mai

de unele comitete 
A.V.S.A.P. sub lozinca 
multe concursuri de aeromodele în 
anul 1955“. Această lăudabilă ini
țiativă a făcut ca în numeroase 
cercuri de aeromodelism activitatea 
de construcție a feluritelor modele 
să fie reluată cu mai multă în
viorare. In acest sens, ar putea H 
dat ca exemplu cercul de aeromo
dele Grivița Roșie din Capi
tală care, după o perioadă înde
lungată de inactivitate, a început 
să se afirme din nou, mobilizînd 
în competiții un valoros lot de par
ticipant!.

Seriozitatea cu care s-a pornit 
Ia început de sezon în acțiunea de 
organizare a concursurilor de aero
modele lăsa să se întrevadă că a- 
ceasta va fi încununată de succes. 
Și așa a și fost. Sute de aeromo- 
deliști din Hunedoara, Cluj, Iași, 
Tg. Mureș, Craiova, Arad, Con
stanța, Timișoara ș.a. erau prezenți 
în fiecare duminică la startul în
trecerilor locale, raionale sau re
gionale. Bunăoară, la o astfel de 
întrecere, organizată în Capitală, 
au luat startul peste 40 de con- 
curenți — lucru rar întâlnit într-o 
competiție locală.

Ea mai toate concursurile, ma
joritatea participanților au prezen
tat modele foarte îngrijite, bine 
concepute și cu remarcabile calități 
de zbor. Această situație îmbucu
rătoare se datorește, în primul rînd, 

, înlăturării stilului superficial de 
muncă, exigenței mereu crescânde 
a organizatorilor, mai ales față de 
aeromodelișfii consacrați. Spre deo
sebire de anii trecuți, cînd se tre
cea cu vederea multe lipsuri de 
construcție, de astădată comisiile 
tehnice au fost foarte pretențioase. 

,-efectuînd un control riguros asupra 
tuturor modelelor, eliminînd din 
competiție orice concurent cu mo
dele de construcție necorespunză
toare. De altfel, mai toate concur
surile au fost organizate după noul

regulament al F.A.l. care permite 
o apreciere mult mai justă și mai 
reală a valorii modelului prezentat 
în concurs, excluzîmdu-se astfel d« 
la început elementul „șansă".

In afară de concursurile propriu- 
zlse, unii constructori de aeromo
dele au participat și la acțiunea 
de popularizare a sporturilor avia
tice, aducând o contribuție însem
nată la reușita mitingurilor avia
tice organizate în ultimul timp, 
în această privință merită a fi re
marcați aeromodeliștii din Suceava, 
lași. Galați, Constanța Și Floești.

Concursurile de aeromodele or
ganizate în prima parte a sezonu
lui sportiv în aer liber au fost în
cununate de succes.

Uneori insă, din cauza îngădu
inței manifestate 
sii de organizare 
anumite întreceri 
scopul propus, 
zul, de pildă, cu 
zat de cercul 
U.S.M.I.B. în colaborare cu corni- • 
tetul orășenesc A.V.S.A.P. din Ca- . 
pitaiă. Deși întrecerile s-au bucu
rat de o participare largă, rezulta
tul final a fost cu totul neașteptat. 
Aceasta pentru că concurenții de la 
categoria motomodele au avut o 
pregătire tehnică sub orice critică. 
In plus, socotind probabil Ci re
gulamentul întrecerii nu este obli
gatoriu și pentru ei, aceștia au dat 
dovadă de o condamnabilă lipsă 
de disciplină care, spre sfârșitul 
competiției, a imprimat întrecerilor 
un caracter nesportiv.

De asemenea, în ultima vreme, 
și mai precis în luna iulie și o 
parte din august, activitatea com- 
petițională nu și-a mai păstrat 
aceeași intensitate. Chiar in ora
șele cu o veche tradiție in sportul 
aeromodelist și cu largi posibilități 
materiale cum ar fi Cluj, Tg. Mu
reș, Iași, Arad, Timișoara și Bucu
rești, întrecerile de aeromodele au 
avut loc sporadic, tocmai într-o 
perioadă cînd condițiile atmosferice 
sînt favorabile oricărui gen de 
competiții aeromodelistice. Dar 
astfel de deficiențe mai pot fi încă 
înlăturate și chiar cu destulă ușu
rință, mai ales acum cînd sportu
rile aviatice au căpătat o bază or
ganizatorică solidă prin includerea 
lor în larga organizație de masă 
A.V.S.A.P.

însuflețirea cu care au participat 
aeromodeliștii în concursurile ante
rioare a dovedit că acești sportivi 
jinduiesc după o activitate com- 
petițională. Și comitetele ATV.S.A.P. 
trebuie să satisfacă grabnic această 
dorință arzătoare a sutelor 
aeromodeliști, mai ales acum cînd 
ne aflăm în preajma Celui 
mare eveniment aeromodelistic pe 
plan intern: Campionatele R.P.R. 
pe anul 1955. Procedând astfel, ac
tiviștii A.V.S.A.P. își vor aduce 
însemnata lor contribuție la ridi
carea pe trepte și mai înalte a 
sportului aeromodelist, prima poar
tă spre căile nesfîrșite ale văzdu
hului, pe care vor zbura viitorii 
piloți.

de unele comi
s-a întîmplat ca 
să nu-și atingă 
cum a fost ca- 

concursul organi- 
de aeromodele

de

mai

Un strălucit succes al sportului nostru

ECHIPAJUL DE SCHIF 4 FANA CÎRMACI AL R.P. ROMINE 
A CÎȘTIGAT CAMPIONATUL EUROPEAN

Pe pista nautică ,,La Gantoise", din apropierea orașului belgian 
conducând în 
europene de 
RADU Nl- 

au reușit ex- 
a cuceri ast-

Gând, canotorii noștri și-au dovedit ieri înalta valoare: 
cadrul probei de schif 4 fără cîrmaci a Campionatelor 
canotaj academic, sportivii romîni 
COLAE, ANTON SINGEAC și 
ceienta performanță de a cîștiga 
fel titlul de campioni ai Europei 

Este o splendidă performanță, 
și de mîndria că patria noastră 
lupte și să ducă la succes culorile 
mine.

Iată cîteva amănunte asupra des
fășurării acestei probe:

Au fost înscrise 13 țări. In se
riile eliminatorii, echipajul R.P. 
Romîne s-a clasat pe locul secund, 
în seria a 4-a. „Trăgî<nd“ apoi în 
recalificări, sportivii romîni s-ait 
clasat pe primul loc, calificîndu-se 
pentru semifinală. Semifinalele 
probei s-au disputat sîmbătă. Pri
ma serie a fo6t cîștigată de 
goslavia urmată de Finlanda, 
a doua a prilejuit o luptă vie între 
echipajele R.P. Romîne, Danemar
cei, Italiei (campion pe anul tre
cui) și U.R.S.S. Sportivii romîni 
au cîștigat, realizînd timpul de 
6.38.8. In urma acestor rezultate, 
s-au calificat pentru finală urmă
toarele 4 echipaje: R.P. Romînă, 
Danemarca, iugoslavia și 
landa.

In finală, echipa romînă 
iugoslavă au pornit puternic 
detașat puțin. La 250 de 
echipa romînă ia conducerea 
va mai ceda pînă la capătul celor 
2.000 de metri. In urmă se dă o 
luptă strînsă între echipele Iu
goslaviei, Danemarcei și Finlandei. 
La 500 de metri, ordinea în cursă 
este următoarea: R.P. Romînă,
Iugoslavia, Danemarca, Finlanda.

Cu puțin după trecerea de baliza

STEFAN PONGRAȚ, 
TIBERIU MACEAN 
finala probei și de 
pe 1955.
care ne umple inimile de bucurie 
are asemenea sportivi, care știu să 
dragi ale Republicii Populare Ro-

Iu-
Seria

Firi

și cea 
și s-au 
metri, 
și n-o

5 noi recorduri R.P.R de juniori Ia atletism
Sîmbătă șt duminică se va des

fășura la Stalinogrod în R.P. Po
lonă întîlnirea triunghiulară de at
letism între echipele de juniori ale 
R.P. Polone, R. Cehoslovace și 
R.P. Romîne.

In vederea acestei importante 
întreceri, tinerii noștri atleți care 
s-au pregătit la Cluj, au partici- 
cipat sîmbătă șî duminică la un 
concurs de verificare în cadrul că
ruia au stabilit cinci noi recorduri

naționale de juniori: 110 m. gar
duri : M. Ursac 15.0 sec. (vechiul 
record A. Tudose 15,4) ; greutate 
fete: (junioare 15—16 ani) Erika 
Scherer 13.21 (vechiul record Ana 
Roth 13,10) ; 800 m.: Z. Vamoș 
1:55,0 (vechiul record D. Tîlmaciu 
1:56,7); 4x100: echipa Lepădatu,

Constantinescu. Vamoș, Karandi 
3:25,6; pentatlon: R. Liker 2.331 
p. (vechiul record Gh. Matei 2.298 

p.).

>

Bronstein și Spasski în fruntea 
clasamentului in turneul de șah 

de la Gotteborg
GOTTEBORG, 27 (Agerpres).

— TASS transmite:
Turneul interzonal de șah de 

la Gotteborg a continuat cu dispu
tarea partidelor cuprinse în runda 
a 8-a.

Intr-o partidă spaniolă, marele 
maestru sovietic Keres a jucat in
ventiv deschiderea, obținînd a- 
vantaj față de adversarul -său 
Pâchman (R. Cehoslovacă). Pier- 
zînd un pion, șahistul cehoslovac 
n-a mai putut rezista atacului pie
selor albe și s-a recunoscut învins.

Partidele Stahlberg-Najdorf, Pe- 
trosian-Rabar și SpasskFBronștein 
s-au terminat remiză. Restul parti
delor s-au întrerupt. Albul are un 
ușor avantaj în partidele Filip- 
Guimard, Unzicker-Pilnik și Szabo- 
Bisguier. Gheller a nierdut calita
tea în partida cu flivițki și pro
babil că va ceda fără joc. Intr-o 
poziție complicată s-au întrerupt 
partidele Donner-Medina și Sliiwa- 
Panno.

In clasament continuă să con
ducă Bronștein (U.R.S.S.) cu 5'/» 
puncte și o partidă întreruptă, ur
mat de SpassRi (U.R.S.S.) cu 47» 
puncte.

de 1.000 metri, echipa daneză ata
că puternic și depășește echipajul 
iugoslav, care, mai apoi, este în
trecut și de cel al Finlandei. Cu o 
sută de metri înainte de linia de 
sosire, echipajul danez atacă puter
nic și se apropie de echipa noastră.

Sportivii romîni fac însă un „fi- 
niș“ impetuos și termină în frunte 
cu excelentul timp de 6 min., 29 
secunde și 2 zecimi. Urmează: 
Danemarca, 6.31.4, apoi Finlanda, 
6.36.8 și Iugoslavia cu 6.39.8.

Victoria sportivilor romîni a fost 
îndelung aplaudată de cei 40.000 
de spectatori care au urmărit în

trecerile. In timpul cursei a bătut! 
un vînt puțin ajutător.

Iată rezultatele celorlalte probe:)
Schif 4+1 : 1. Argentina 6.36,4.! 

2. Suedia 6.40X). 3. Finlanda.!
6.46.3. 4. Danemarca 6.51.3.

Schif 2 fără cîrmaci: 1. U.R.S.S.;
6.59.1. 2. Belgia 7.00.4. 3. Argent
tina 7.06.0. 4. Italia 7.11.0. '

Schif simplu: 1 
Polonă) 7.08.3, 
(U.R.S.S.) -
Zande (Olanda) 
(S.U.A.) 7.15.6.

Schif 2+1: 1.
Finlanda 7.32.2.
4. R.P. Polonă 

Schif dublu: 1.
2. Celio-Jovacia 6.45.8. 3. Iugoslav 
via 6.47.9, 4. Belgia 6.50.7.

Schif 8+1: 1. U.R.S.S.
2. Suedia 6.01. 3. Germania
4. Danemarca 6.07.6.

(Echipa noastră de 8+1 
eliminată în proba de recalificare;! 
unde a fost întrecută de Suedia cu! 
5 zecimi de secundă: 6.06.9, față' de: 
6.07.4).

. T. Kocerka (RJ’A 
2. J. Tiukalavj 

7.12.4. 3. Van der 
7.13.7. 4. Kelly

Elveția 7.30. 2i
3. Franța 7.36:5* 
7.40.8.

U.R.S.S. 6.43. Li

5.59.7J
6.03. U

a fost

Dinamo București a întrecut Stiinta Cluj cu 2—0 (1—0)) 
in campionatul categoriei A la fotbal

CLUJ 28 (prin telefon de ia sub- 
redacția noastră). — încă de la 
ora 14, tribunele stadionului Gh. 
Gheorghiu-Dej din localitate s-au 
dovedit a fi neîncăpătoare pentru 
numerosul public dornic să asiste 
la meciul dintre echipele Știința 
din Cluj și Dinamo București. In 
ciipa în care arbitrul meciului — 
Mircea Cruțescu (Buc.) a fluierat 
începutul partidei, 15.000 de spec
tatori erau prezenți la această im
portantă întilnire.

Chiar din primele minute echipa 
clujeană atacă dezlănțuit și în 
min. 3 Avram ratează o mare oca
zie de a deschide scorul. In con
tinuare, tot clujenii sînt aceia care 
au inițiativa și timp de 15 minute 
asaltează pur și simplu poarta di- 
namoviștilor bucureșteni obținînd 4 
cornere consecutiv. In această pe
rioadă Suciu, Dragoman și din nou 
Avram au ratat ocazii favorabile 
de a înscrie.

Incepînd din minutul 15 jocul s-a 
echilibrat și bucureștenii au revenit 
în atac. Ene fiind în poziție favo
rabilă a tras puternic însă Todor 
a reținut Jocul este deosebit de 
spectaculos și în min. 28 o combi
nație Lutz—Dragoman se termină 
cu un șut puternic al ultimului și 
Toma salvează de pe linia porții, 
acordînd corner.

In min. 33 Nicușor îl lansează pe 
Ene pe extremă. Acesta centrează 
în fața porții și Neagu venit din ur
mă reia în colțul din dreapta deș- 
chizînd scorul: 1—0 pentru Di
namo București.

Cu puțin timp înainte de termi
narea primei reprize, la o centrare 
a lui Avram, Dragoman trage pla
sat și Birtașu respinge greu, cu 
piciorul.

După pauză, echipa clujeană în
cepe jocul hotărîtă să obțină ega- 
larea și atacă în 7 oameni. In mi
nutele 50, 51, 54, 55 Avram, Ne-’

delcu și Dragoman ratează ocazift 
bune de a egala

Bucureștenii echilibrează din noitt 
jocul și în min. 68 Ene pătrunde» 
in careul de 16 metri de unde tra-» 
ge puternic, dar Todor salvează.-. 
Două minute mai tîrziu echipa cin-'- 
jeană este la un pas de egalatei 
însă Suciu aflat singur cu Bir-'-' 
tașu, trage razant cu bara. Dini 
acest moment Dinamo pune stăpîJ- 
nire pe joc și în min. 78 Nicușor; 
îl deschide pe extremă pe Neagiit 
care, centrează în fața porții, dei 
unde Suru reia cu capul, stabilindl 
scorul final: 2—0 pentru Dinamo» 
București.

In general, echipa clujeană a do
minat mai mult, însă înaintașii aul 
tras imprecis la poartă. Dinamo ai 
jucat mai tehnic și avînd o mai! 
bună condiție fizică a obținut o> 
victorie mult aplaudată de public* 
Un fapt demn de remarcat este a* 
cela că pînă în mim. 55 raportul de» 
cornere era de 9—0 pentru echipa» 
Știința Cluj, pentru ca la șfîrșitutl 
meciului el să fie de numai 9—8W

Formațiile :
ȘTIINȚA CLUJ: Todor—Szekely* 

Luca, Dobrescu — Moldovan, Ne-« 
delcu — Munteanu, Suciu, Avram,. 
Lutz, Dragoman.

DINAMO BUCUREȘTI: Bir-* 
tașu —Toma, Băcuț II, Szoko — 
Călinoiu, Băcuț I—Bartha, Nicu-* 
șor, Ene, Neagu, Suru.

S-au remarcat: Moldovan, Nedel-» 
cu, Todor (rep. II) de la Știința' 
și Băcuț II, Călinoiu, Szoko șî 
Neagu de la Dinamo.

Arbitrul Mircea Cruțescu (Bucu
rești) a condus excelent. De alt-» 
fel, la ieșirea de pe teren publicul 
l-a aplaudat.

La tineret: Știința Cluj—Dinamrt 
București 2—5 (1—3).

r. Fișeiv



Secretarul general al Uniunii Internationale de tir 
a uzitat poligonul Tunari

Campionatul categoriei B
Seria I Seria a Il-a

la fotbal
Seria a III-a

La invitația comisiei de orga
nizare a campionatelor europene 
de t'r, secretaiul general al Uniu
nii Internationale de tir, Karl Au
gust Larson, a vizitat acum cîte- 
va zile instalațiile poligonului Tu
nari. Oaspetele nostru a dat o se
rie de sugestii cu privire la sta
bilirea ultimelor amănunte orga
nizatorice ale apropiatelor campi
onate.

înainte de plecarea (tin țara 
noastră Karl August Larsson a 
făcut unui corespondent al ziaru
lui nostru următoarea declarație; 
„Am rămas cu o impresie foarte 
bună despre modul cum se des
fășoară pregătirile pentru orga
nizarea acestor prime campionate 
europene. Fără să exagerez, pot 
să afirm că din punct de vedere 
organizatoric s-a realizat cu mult

Cornel Vena ș» echipa Progresul, învngătofi 
în campionatul republican de pentatlon modern
SIBIU 28 (prin telefon). Sîm

bătă: și duminică au continuat în 
localitate întrecerile primului cam
pionat republican de pentatlon 
modern, întrecerea pe echipe a 
revenit formației Progresul alcă
tuită din Victor Teodorescu. Du
mitru Țintea și Viorel Manciu, In
dividual. primul loc a fost ocupat 
de Cornel Vena din asociația Ști
ința cu 4294 p.

Sîmbătă s-a disputat la bazinul 
Progresul proba de natație. Cla
samentul individual se prezintă 
astfel . 1 Al Imre (Dinamo)
884 p.; 2. D. Țintea (Prog.) 876 
p.; 3. Al. Stoenescu (C.C.A.) 861 
p.; 4. V. Manciu (Prog.) 800 p.;
5. C. Vena (Știința) 784 p. Cla
samentul pe echipe al acestei pro
be este- I. Dinamo (Al. Bruia. 
Al. fmre. Radu lorgulescu) 238! 
p.; 2. Progresul (V. Teodorescu. 
D Țintea. V Manciu) 2292 p.; 3. 
Știința (Cornel Vena, D. Popescu. 
V Roman) 2256 p.

Duminică s-a desfășurat pe un 
traseu foarte greu, tn Dumbravă, 
proba de cros. Primele cinci locuri 
în clasamentul individual au fost 
•ocupate de: 1. I. Ciucă (C.C.A.)

De la Comisia Centrală de ciclism
COMUNICAT

Tn ședința Biroului Comisiei Cen
trale de Ciclism, din ziua de 26 
august, s-au hotărît următoarele:

— Intre 18 septembrie și 2 oc
tombrie se va desfășura circuitul 
citlist al R.P.R. — campionat re
publican de mare fond, individual 
tși pe echipe — organizat de 
'C.C.F.S. și ziarul „Sportul popu-

Conenrsui republican de
PLOEȘTI 28 (prin telefon).
Vineri, sîmbătă și duminică s-a 

'desfășurat în orașul nostru un con
curs republican de călărie. Iată re
zultatele tehnice: dresaj „I“: 1. Bu- 
dișan (Dinamo Buc.) pe calul Ar
gint 149,66 p.; obstacole „I“: V. 
Pinciu (Victoria) pe calul Pleșuv 
0 p. penalizare 50 sec. 1 zecime: 
parcurs dublu obstacole: I. Joja 
(Din. Ploești) pe calul Azur 0 p. 
penalizare ’57 sec. 6 zecimi; obsta- 

• cole juniori: G. Lupancu (Recolta 
Ploești) pe calul „Voie bună" 0 p. 
penalizare 50.7 sec.; dresaj „A" 
N. Mihalcea (E.H.A.) pe calul Cor
vin 168 p.; dresaj „B“: N. Mihalcea

Campionatele școlilor sportive de tineret
la atletism

Constanța 28 (prin telefon). Pe 
stadionul nou din localitate s-au 
desfășurat sîmbătă și duminică în
trecerile din cadrul campionatelor 
de atletism ale școlilor sportive de 
tineret. La întreceri au participat 
peste 300 de tineri atleți și atlete.

lată rezultatele înregistrate în 
cele două zile de concurs: BĂR
BAȚI : 100 m.: Popovici (Craiova) 
11,6; 200 m.: Schuster (Cluj) 23.5; 
400 tn.: Bădescu (Cluj) 53,9; 800
m.: Mesaroș (Oradea) 2:04.6; 1500 

.Tn.: Varga (Oradea) 4:20,8; 3000 
:m : Ghelț (Brăila) 9:10.0; 110 m.g.: 
■Gheorghi (Oradea) 17,3; 1500 m. 
ohst.: Ghelț (Brăila) 4:40,0; lungi
me: Volvoreanu (Craiova) 6,69; 
triplu: Volvoreanu (Craiova) 13,33; 
înălțime: Lutig (Roman) 1,75; pră
jină: Nicolau (Craiova) 3,00; greu
tate: Flora (Oradea) 12,06; disc :

mai mult decit la toate celelalte 
întreceri cu caracter mondial. 
Trăgătorii care au participat la 
campionatele internaționale de tir 
ale R.P.R. desfășurate anul tre 
cut, s-au întors In fările respecti
ve cu o foarte frumoasă impresie 
despre prietenia manifestată de 
sportivii romîni. Sint sigur că ș1 
apropiatele campionate de tir ale 
Europei vor fi un prilej de dez
voltare a prieteniei dintre sporti
vii țărilor participante.

In încheiere, fin să mulțumesc 
Comitetului pentru Cultură Fizi
că și Sport pentru felul cum a 
tnțeies să sprijine organizarea a- 
cestei prime ed'ții a campionate
lor europene de tir".

Secretarul Uniunii Internaționa 
le de tir a părăsit țara noastr* 

simbătă dimineața.

889 p.; 2. D Popescu (Știința) 
826 p.; 3. V. Teodorescu (Pro
gresul) 787 p.; 4. Al. Bruja (Di
namo) 751 p.; 5. C. Vena (Ști
ința) 730 p. Clasamentul general 
individual al acestei probe este :
I. Știința (Cornel Vena, D. Po
pescu. W. Roman) 2211 p.; 2.
C. C.A. (Gh. Alexandrescu, Al. 
Stoenescu, luliu Farkaș) 2109 p.; 
3 Progresul (V Teodorescu, D 
Țintea, V. Manciu) 1824 p.

Tn urma acestor rezultate, cla
samentele generale ale campiona
tului republican de pentatlon mo
dern sînt :

Individual — 1. Cornel Vena 
(Știința) 4294 p.; 2. Victor Teo
dorescu (Progresul) 3985,5 p. -, 3. 
Dumitru Țintea (Progresul) 3858 
p. ; 4 Viorel Manciu (Progresul) 
3785 p. ; 5. Alexandru Bruia (Di 
namo) 3681,5 p.; 6. D. Popescu 
(Știința) 3646,5 p.

Pe echipe — 1. Progresul (V. 
Teodorescu, D, Țintea, V. Manciu)
II. 623,5 p.; 2. Știința (C. Vena,
D. Popescu, W. Roman) 10.804,5 
p.; 3. C.C.A. (Gh. Alexandrescu, 
Al. Stoenescu, I. Farkaș) 10150 p.
4. Victoria X 8252 p. ; 5. Dinamo 
7981,5 p.; 6. Voința 7489,5 p.

lar“. Traseul competiției măsoară 
1.960 km., împărțit în 13 etape.

— Finalele campionatelor de 
pistă ale R.P.R. se vor desfășura 
în București între 9—16 octombrie.

— Finala concursului republican 
pentru biciclete de oraș (bărbați 
și femei) se va disputa în Bucu
rești în ziua de 11 septembrie.

călărie de la Ploești
pe calul Corvin 143,66 p.: obstacole 
eliminatorii (finaiă): I. Joja pe calul 
Azur 0 p. penalizare 35,4 sec.; obsta
cole înălțime maximă 1,40 m.: M. 
Timu (E.H.A.) pe calul Galon; dre
saj „C“: N. Mihalcea pe calul Mih- 
nea 177,33 p. din 228 posibile; ob
stacole „U“ (33 concurenți): I. Joja 
pe calul Azur 0 p. penalizare 32,7 
sec.; obstacole nenumerotată (man
șa I-a): P. Sîrbu (Din. Buc.) pe ca
lul Covrig 0 p. penalizare 1:23.7. 
Manșa Il-a: G. Ghițuran (E.H.A.) 
pe calul Arcuș 8 p. penalizare 
1:26,8; obstacole „grea" barema A.: 
Gh. Antohi (E H A.) pe ca>ul Odo- 
bești 8 p. penalizare L:20,9,

Flora (Oradea) 38,78; suliță: Popa 
(Oradea) 50,21; ciocan: Graia 
(Constanța) 32,39; FEMEI: 100 m.: 
Karoli (Oradea) 13,5; 200 m.: Ka- 
roli (Oradea) 27,8; 800 m.: M. Boc- 
șan (Oradea) 2:26,4; 80 m. g.: Vin- 
țan (Arad) 14,1; lungime: Bințin- 
țan (Hunedoara) 4,96; înălțime: 
Gavriluț (Roman) 1,35; greutate: 
C-heorghiade (Constanța) 11.10; 
disc : Paschner (Orașul Stalin) 
33,45; suliță: Zamatrache (Constan
ța) 31.13.'

In clasamentul general primul loc 
a fost ocupat de Șc. de tineret din 
Oradea cu 273,5 p. (bărbați 142 p.; 
femei 131,5 p.). Pe locurile urmă
toare s-au clasat: Constanța 267 p. 
(157+110); Arad 263 p. (157+106); 
Brăila 231 (132+99).

P. Oprea și C Grec eseu 
corespondenți

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
PROGRESUL SIBIU 4—0 (1—0)

Fruntașii clasafnerrtului au ob
ținut o victorie clară asupra celui 
de al doilea clasat, după un joc 
în care au avut inițiativa majori
tatea timpului, au construit atacuri 
mai legate și mai eficace, și-au 
creat numeroase ocazii de tras la 
poartă și de marcat, dar au con
cretizat numai patru din aceste 
situații, prin Filote (min. 32), Ro
man (min 49 și 79) și Călin (min. 
88). Echipa din Sibiu a jucat cu 
multă dîrzenie, dar linia ei de 
atac n-a constituit un pericol pen
tru poarta apărată de Dungu. In 
tot jocul a avut doar două situații 
de poartă In schimb, apărarea a 
jucat pînă la epuizare. S-au re
marcat : Roman, Olaru, Langa, 
Cristescu, Macri (Loc.), Bodo. To- 
derici, Stoica, Belașcu (Progr). A 
arbitrat Max Stern (Rădăuți) — 

(p. g-).

METALUL BUCUREȘTI — FLA
CĂRA MORENI 1-2 (0—2)

Se poate spune că ieri Flacăra 
Moreni a ratat o victorie la scor. 
Aceasta însă nu înseamnă că e- 
chipa a jucat bine. Dimpotrivă, 
jocul acesta a arătat că ea nu 
este bine pusă la punct cu pregă
tirea fizică și tehn’că. Metalul a 
făcut o partidă foarte slabă și a 
arătat aceleași lipsuri ca. și echipa 
din Moreni. Jocul a început prin 
numeroase a*acuri de o parte ți 
de alta a terenului, pentru ca, 
pînă la sfîrșitul primei reprize, 
formația din Moreni să ia jocul 
pe cont propriu și să domine. In 
această perioadă au fost înscrise 
cele două goluri nrin Tocan (min. 
12) și Vătan (min. 40). După 
pauză, asoectul jocului nu se 
sch’mbă. Metalul a înscris un 
punct prin Andreescu (min. 75), 
dar Flacăra a ratat 4—5 ocazii 
sigure de gol. Slab arbitrajul lui 
Mihai Vasiliu din Galați — (m.t).

METALUL UZINELE TRACTOA
RE OR4STJL STALIN — ȘTI

INȚA CRAIOVA 1—0 (1—0)
Jocul a fost foarte slab. Unicul 

gol a fost înscris în min. 14 de 
Crișan cu capul.
FL. ROSIE SF. GHEORGHE — 

DINĂMO VI BUCUREȘTI
1—2 (0—I)

Jocul a fost dîrz și a cîștigat 
echipa care și-a păstrat calmul. 
FI. roșie a dominat mult, dar Di
namo s-a apărat cu 6—7 jucători 
și a contraatacat periculos. FI. ro
șie a jucat nervos Golurile au 
fost înscrise de Balint (min. 25) 
și Firică (min. 62) pentru Dinamo 
și de Simka din 11 m. (min. 71) 
pentru FI. roșie.
LOCOMOTIVA CRAIOVA — ME

TALUL ST. ROȘU ORAȘUL 
STALIN 0—4 (0—3)

Rezultatul meciului constituie 
o surpriză. în special pentru pro
porțiile scorului. Victoria metalur- 
giștilor este însă meritată chiar 
la acest scor pentru că Locomo
tiva a prezentat o formație total 
schimbată, cu jucători mutați de 
pe un post pe altul, care nu a 
dat deloc satisfacție. Se poate 
spune că echipa din Craiova nu 
a luptat deloc și nu a depus nici 
un interes în acest joc. La în
scrierea a două goluri a contri
buit și portarul Mîrlici. Au mar
cat Raicu (min. 21) si Coiocaru 
(min. 29, 31 și 50). S->.u remar
cat Marinescu, Raicu și Coiocaru 
(Metalul).
LOCOMOTIVA TR. SEVERIN — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 4-0 

Victorie meritată a echipei din 
Tr. Severin

CLASAMENTUL

13. Metalul St. roșu Orașul S'alin
14 3 3 8 11:16 9

1. Locomot. Buc. 13 10 3 0 36: 8 23
2. Metalul U. T. Orașul Stalin

14 8 2 4 23:14 18
3. Prog. Sibiu 14 7 2 5 16:14 16
4. Știința București 13 6 3 4 17:17 15
5. Dinamo 6 Buc. 14 5 4 5 15:15 14
6. Progresul Buc. 14 6 2 6 25:26 14
7. Locomot. Craiova 14 5 3 6 11:19 13
fi. Loc. Tr. Severin 13 5 2 6 16:18 13
9. Metalul București 13 5 2 6 13:19 12

10. Știința Craiova 14 4 3 7 15:19 11
11. Flacăra Moreni 14 5 1 8 17:23 11
12. FI. r. Sf. Gheorghe

14 4 2 8 9:13 10

ETAPA VltTOftrtP
Știința Craiova — FL roșie Sf. 

Gheorghe ; Progresul București — 
Locomotiva București : Dinamo 6 
București — Locomo'iva Craiova; 
Progresul Sibiu — Metalul Bucu
rești ; Flacăra Moreni — Metal.il 
Uz. Tractoare Orașul Stalin ; Ști
ința București — Locomotiva Tr. 
Severin; Metalul St roșu Orașul 
Stalin, stă.

PROGRESUL ORADEA — FLA- 
CARA MEDIAȘ l—l (1 — 1)

Cel mai important meci al eta
pei, din această serie, nu s-a ri
dicat la înălțimea așteptărilor, în 
special din cauza slabei compor
tări a echipei Progresul care a 
deziluzionat pe cei peste 7.000 de 
spectatori prezenți la joc. Flacăra 
Mediaș a jucat ceva mai bine, 
mai ales în cîmp și a tras mai 
mult la poartă, însă la fel de im
precis ca și înaintașii Progresu
lui. Primul g61 a fost marcat de 
Binder (Flacăra) în min. 14. Un
sprezece minute mai tîrziu gaz
dele beneficiază de o lovitură de 
pedeapsă. Lovitura de la 11 m. 
este însă rătată de Vaczi. în 
min. 32 Progresul are o nouă lo
vitură de la II m. De data a- 
ceasta execută Țiriac care mar
chează, egalînd scorul.

în sepriia a Il-a sînt ratate 
numeroase ocazii de gol, astfel că 
pînă la sfîrșit rezultatul rămîne a- 
celași. S-au remarcat: Dumitran, 
Molnar I și ’Langa de la Flacăra, 
și Kiss de!la Progresul. A condus 
Aurel Man (Baia Mare).

a rt j

METALUL* 108 — METALUL 
HUNEDOARA 0—0

Peste 2.000 de spectatori au ur
mărit un meci frumos și intere
sant. Din păcate însă în acest 
meci nu a fost marcat nici un 
gol, deși au existat numeroase 
ocazii favorabile. A condus foarte 
bine Gh. fonescu (Orașul Stalin).

LOCOMOTIVA CLUJ — PRO
GRESUL SATU MARE 

5—1 (3—0)

Jucînd mai bine și dominînd 
cea mai nlare parte a timpului, 
echipa Locomotiva Cluj a reușit 
să obțină o victorie clară, la un 
scor concludent. Tn schimb Pro
gresul S. Mare s-a prezentat foar
te slab. Cele 6 puncte au fost 
înscrise de: Oprea (min. 14), Ra
dulescu (min. 23 și 43), Călbăjosu 
(min. 60) și Crecan (min. 74) 
pentru Locomotiva și Tudor (min. 
55) pentru Progresul. A condus 
slab St. lonescu (București). In 
min. 16 Ambruș (Progresul) și 
Frentz (Locomotiva) au fost eli
minați din joc.

METALUL REȘIȚA — METALUL 
ORADEA 1—0 (0—0)

Pe stadiofiul Metalul din loca
litate, recent construit și dat în 
folosință cu ocazia zilei de 23 
August, peste 4.000 de spectatori 
au asistat la meciul dintre Meta
lul Reșița și Metalul Oradea. U- 
nicul gol al partidei a fost în
scris de Mioc în min. 73. S-au 
remarcat: Chirilă (cel mai bun 
de pe teren), Potoceanu și Mioc 
de la reșițeni, Bucur, Pădureanu 
și Kiss de la orădeni. A arbitrat 
bine St. Geac (București).

METALUL B. MARE — FL. 
ROȘIE CLUJ 0—1 (0—0)

Singurul punct al meciului a 
fost înscris de Maior (min. 53).

LOCOMOTIVA ARAD — MINE
RUL LUPENI 1—0 (1—0)

METALUL C1MPIA TURZII — 
METALUL ARAD 5—0

CLASAMENTUL
1. Progresul Oradea 15 10 3 2 29:10 23
2. Metalul C. Turzii 15 8 4 3 29:10 20
3. Metalul Reșița 15 9 2 4 23:14 20
4. Flacăra M’cdiaș 15 7 4 4 19:16 18
5. Locomotiva Cluj 15 7 3 5 28:23 17
6. Met Hunedoara 15 4 7 4 14:15 15
7.Progresul S. Mare 15 5 5 5 19:29 15
8. Metalul Arad 15 5 5 5 14:22 15
9. Locomotiva Arad 15 4 5 6 17:16 13

10. Minerul Lupeni 15 3 6 6 17:19 12
11. Metalul B. Mare 15 3 6 6 12:19 12
12. FI. roșie Cluj 15 3 5 7 10:22 11
13. Metalul Oradea 15 3 4 8 15:25 10
14. M’etalul 108 15 3 3 9 20:26 9

etapa viitoare
Progresul S. Mare — Locomo

tiva Arad ; Flacăra Mediaș — Mi
nerul Lupeni ; Metalul B. Mare — 
Metalul Reșița ; Metalul Arad — 
Metalul Hunedoara ; Metalul 108 
— Metalul C. Turzii; Metalul O- 
rad»a — Progresul Oradea ; FI. 
roșie Cluj — Locomotiva Cluj.

FLACARA CIMPINA-AVINTUL 
FĂLTICENI 0-0

Echipa locală a dominat mai 
mult însă apărarea adversarilor a 
funcționat bine și a respins toate 
atacurile. ’ In min. 40, Sălcudeanu 
de la Flacăra a ratat o lovitură 
de la 11 m.

ȘTIINȚA IAȘI-DINAMO BÎRLAD
2-0  (0-0)

Partida a fost urmărită de peste 
5000 spectatori.

Ambele echipe, în vervă de joc, 
au reușit să furnizeze o partidă 
viu disputată. In prima repriză, 
cele două echipe au avut perioade 
egale de dominare; în repriza se
cundă gazdele au avut inițiativa 
majoritatea timpului. Scorul ar fi 
putut fi mai mare dacă Georgescu, 
Leșu și Border n-ar fi ratat situa
ții clare de gol. Punctele au fost 
înscrise de Georgescu (min. 67) șt 
Border (min. 76). S-au remarcat 
Labă, Bedivan și Sigheti de la în
vingători și Fekete, Iacob și Cio- 
boată de la învinși.

Fr. Baciu 
corespondent

FL. ROȘIE BUHUȘI-PROGRESUL 
FOCȘANI 1-0 (0-0) !’■

Inițiativa au avut-o în perma
nență gazdele: linia lor de atac a 
organizat numeroase acțiuni peri
culoase la poarta apărată de Brîn- 
zan (Progresul) care a reținut cî- 
teva mingi foarte grele. In min. 46 
localnicii reușesc să deschidă sco
rul prin Haralambie în urma unei 
acțiuni a întregii Viaintări S-au 
evidențiat Buculei (FI. r.) și Brîn- 
zan (Progr.).

A arbitrat, cu scăpări, Gh. Năs- 
tase (Buc.).

FL. ROȘIE BACAU-FL. ROȘIE 
BURDUJENI 1-2 (0-2)

Oaspeții au cîștigat pe merit, 
prin punctele marcate de Constan- 
tinescu (min. 24) și Zinculescu 
(min. 36). FI. roșie Bacău a Jucat 
foarte slab, nereușind să organize
ze nici o acțiune periculoasă la 
poarta adversă. Unicul gol al local
nicilor a fost înscris de Gram în 
min. 86, din II m

In min. 50. Constantinescu (Fi. 
roșie Burdujeni) a fost eliminat de 
pe teren pentru repetate proteste 
nejustificate, la deciziile arbitrului. 
S-au remarcat Gram și Duca de la 
FI. r. Bacău și Zinculescu, Husa 
și Crăciun de la FI. r. Burdujeni.

DINAMO GALATI-LOCOMOT1VA 
IAȘI 2-0 (2-0)

Au asistat 3.000 de spectatori. 
Jocul a fost viu disputat, însă a 
fost de o factură tehnică scăzută. 
Golurile au fost marcate de Dol- 
jonski (min. 7) și Bogheanu (min. 
11) la o învălmășeală.

A arbitrat Șt. Tașula (Buc.).

Gh. Ștefănescu și V- Paladescu 
coresoordeiniti

b Meciul dintre Flacăra 1 Mai 
Ploești și Dinam-o Bacău s-a .amîma<t 
pentru miercuri

CLASAM NTUi
1. Dinamo Bacău 12 10 2 0 33: 9 22
2. Știința Iași 14 725 20:17 16
3. Flacăra Cîmpina 14 725 23:22 16
4. Locomotiva Iași 14 635 14:12 15
5. Progr. Focșani 14 635 13:14 15
6. Flac. 1 Mai Ploești 13 6 2 5 29:23 14
7. Dinamo Bîrlad 14 536 17:21 13

8. FI. r. Burdujeni 14 536 20:25 13
9. FI. roșie Bacău 14 356 19:23 11

10. FI. roșie Buhuși 13 517 19:24 11
11. Avîntul Fălticeni 14 437 13:20 11
12. Locomot. Galați 13 427 10:17 10
13. Dinamo Galați 13 418 19:22 9

ETAPA WTOAR5
Dinamo Birlad-Fl. rație Buhuși;
Flacăra 1 Mai Ploeștl-Știința Iași; 
Locomotiva Galați-FIacăra Cîmplna; 
Avlntul Făltieeni-Fl. roșie Burdu

jeni;
Locomotiva lași-Progresul Focșani; 
Dinamo Bacău-Dinamo Galați;
FL roșie Bacău stă.

Metal.il


Dinamo București și-a consolidat poziția de fruntaș
al clasamentului categoriei A.

CLASAMENTUL
1. Dinamo -București (1)
2. Flacăra Ploești (3)
3. Progresul București (2)
4. Minerul Petroșani (4)
5. FI roșie Arad (7)
6. Știința Cluj (5)
7. C.C.A. București (6)
8. Dinamo Orașul Stalin (9)
9. Știința Timișoara (8)

10. Locomotiva Timișoara (10)
11. Locomotiva Tg. Mureș (11)
12. Locomotiva Constanța (12)
13. Avîntul Reghin (13)

In paranteze, locurile ocupate

Ști hi ta Timișoara—Flamura
TIMIȘOARA, 28 (prin telefon). 

Joc destul de frumos, mai ales 
în prima repriză, iar victoria me
ritată. Scorul însă, în raport cu 
desfășurarea jocului, este prea 
sever. In acest meci Știința a pre
zentat o formație fără Dinulescu 
și Zbîrcea. în prima repriză, Ști
ința are inițiativa și domină în 
primele 20 de minute, dar Cio- 
sescu ratează în min. 1 o ocazie 
mare, iar în min. 4 îi dă posibili
tate iui Faur să salveze în corner. 
Oaspeții contraatacă și în min. 16 
Petschowski execută o lovitură li
beră, trimițînd mingea în bara. 
Două minute mai tîrziu. la un nou 
atac al Științei, Ciurugă trage de 
la 5 m. alături de poarta goală 1 
Incet-încet, FI. roșie își revine si 
începe să atace periculos. în min. 
22 înscrie primul gol: Birău. tre
cut ne extrema dreaptă, îi pasează 
lui Capaș care de la 18 m. înscrie 
cu un șut puternic: 1-0. Acum,
echipa arădeană stăpînește jocul 
și atacă insistent. Știința răspun
de cu contraatacuri și în min. 30 
Ciosescu ratează din nou. în 
schimb, arădenii sînt mai eficaci 
și la nn alt atac urcă scorul la 
2—0 : Marcu degajează defectuos 
în picioarele lui Birău care de la 
20 m. marchează cu un șut pa- 
rabil.

La reluare, Știinta începe puter
nic și domină majoritatea timpu-

Locomotiva Constanta—locomotiva Timișoara 1 — 1 (1 — 1)
CONSTAN i'A 28 (prin telefon de 

la trimisul nostru), — Intîlnirea 
—urmărită de peste 15.000 specta
tori — a prilejuit o luptă specifică 
de campionat, susținută cu ardoare 
din primul pînă în ultimul minut 
de joc.

Locomotiva Constanța a dominat 
categoric cea mai mare parte din 
timp.

Pentru timișoreni acest rezultat 
este o adevărată performanță. ți- 
nînd seamă de împrejurările în 
care ei au cucerit totuși un punct. 
Oaspeții au jucat 58 de minute în 
10 oameni (Ad. Covaci, acciden
tat a părăsit terenul), reușind să 
facă față presiunii teritoriale a 
gazdelor și contraatacînd deose
bit de periculos prin Szekely, Bă- 
deanțu și Daraban.

Chiar din primul minut de joc, 
constănțenii atacă dezlănțuit și Is
pas, apoi Sever trag la poartă, dar 
Franciscovici și Corbuș resping. 
In min. 5 Daraban lansat de la 
centru de I. Covaci, face o cursă 
frumoasă, pătrunde în careu și 
centrează la I. Covaci care reia cu 
capul pe lîngă poartă. In min. 24 
Dărăban singur în careul de 6 m. 
se îmoiedică și Nebela respinge 
fără dificultate. In min. 28 Szekely

Campionatul republican de juniori
SERIA I SERIA IV-A

Progresul Focșani — Avîntul 
Fălticeni 1—2 (0—1) ; Dinamo 
Bacău — Fl. Roșie Bacău 2—4 
(0—2) ; FL roșie Buhuși — Loco
motiva Iași 4—2 (2—1) ; Fl. roșie 
Burdujeni — Voința Fălticeni 1—4 
(1-1).

SERIA M-A
Flacăra Cîmpina — Locomotiva 

Constanța 4—2 (I—1) ; Locomo
tiva Galați — Tin. din. II Bucu
rești 2—7 (1—2) ; Flacăra 1 Mai 
Ploești — Locomotiva București 
2—0 (1—0).

SfiRIA m-A

Metalul București — Locomotiva 
Tr. Severin 3—0, neprezentare; 
Flacăra Ploești — Progresul Bucu
rești 8—2 (5—1) ; Progresul
C.P.C.S. — C.C.A. 0—3 (0—2) ;
Tîn. din. Pitești — Tîn. din. I 
București 1—1 (1—1).

14 9 5 0 27 7 23
14 7 5 2 28 13 19 j
14 7 4 3 25 16 18 i
14 7 3 4 17 14 17 '
15 7 3 5 22 19 17 |
15 6 5 4 18 18 17 1
15 5 5 5 22 15 15
15 6 3 6 20 21 15 1
15 4 6 5 21 19 14 1
14 3 5 6 14 20 11
14 2 5 7 11 25 9
15 3 3 9 11 27 9
14 1 2 11 12 34 4 î

înaintea etapei de ieri.

roșc Arad 1—4 (0—2)
lui. FI. roși? își bazează jocul pe 
contraatacuri. In minutele 49, 50, 
67 și 75 C'osescu ratează situații 
favorabile. In min. 82 — după o 
serie de atacuri insistente — Be- 
gea pasează precis lui Lazăr, care 
reia cu capul; 2-1. Scorul este 
însă modificat după numai trei 
minute. Fl. rqșie contraatacă și 
Brînzei îl oprește neregulamentar 
pe Birău la 18 m. de poartă. Pet
schowski execută peste „zid" șî 
înscrie. Nu trec decît două mi
nute și Brînzei face un nou fault, 
de data aceasta asupra lui Mercea, 
la 18 m. Din nou execută Pet
schowski, care înscrie cel mai fru
mos gol a! partidei, stabilind sco
rul final. Cei maî buni dintre ju
cători ■ Petschowski, Capaș, Faur 
și Florescu. Corect arbitrajul lui 
M. Segal, căruia i s-au aliniat 
formațiile :

ȘTIINȚA: Uțu-Marcu, Brînzei, 
Florescu-Cojereanu, Nicolin-Begea 
(Gîrleanu), ț.azăr (Begea), Cio
sescu, Ciurugă,Gîrleanu (Lazăr).

FL. ROȘIE: Faur — Szucs, Du- 
șan, Farmati—Capaș’. Serfozo — 
Jurcă. Mercea, Birău, Petschowsid, 
Dumitrescu.

Au asistat peste 10.000 de spec
tatori.

La tineret: Știința—Fl. roșie A- 
rad 0-1 (0-1).

P. Arcan, corespondent 

îl deschide lung pe Dărăban care 
pătrunde în viteză și trage plasat, 
înscriind: 1—0. Egalarea survine 
după 10 minute: Franciscovici a- 
cordă corner, Cădariu reia cu 
capul ia Manole, cape printr-o spec
taculoasă foarfecă, peste cap, în
scrie.

La reluare acțiunile se desfă
șoară rapid de la o poartă la alta. 
Constănțenii sînt cei care atacă 
mai mult, dar apărarea timișore
nilor este la post Franciscovici 
respinge greu un șut al lui Ma
nole (min. 49), la nn contraatac 
Nebela salvează o situație pericu
loasă prinzînd de jos un șut al 
lui Szekely (min, 52). Eforturile 
ambelor echipe rămîn însă fără 
rezultat și jocul se termină fa ega
litate.

Arbitrul Gh. Dumitrescu (Bucu
rești) a condus bine formațiile:

LOCOMOTIVA CONSTANȚA; 
Nebela—Stăncescu, Dănulescu, Re
tezau—Lungu, Tatomir—Iacob, Is
pas, Cădariu, Manole, Sever.

LOC. TIMIȘOARA: Francisco
vici—Corbuș, Androvici, A. Co
vaci, (I. Covaci) — Andreescu, 
Bungescu—Dărăban, Szekely, I. 
Covaci, Țigăniuc, Bădeatnțu.

EF. 1ONESCU

Locomotiva Arad — Metalul A- 
rad 3—2 (2—0) ; Locomotiva Ti
mișoara — Metalul Reșița 4—0 
(1—0) ; Progresul Timișoara — 
Metalul Hunedoara 4—1 (3—0) ; 
Metalul 108 — Minerul Petroșani
3—0 (1—0); Știința Timișoara— 
Minerul Lupeni 6—0 (2—0).

SERIA V-A
Progresul Oradea — Metalul 

Baia Mare 1—0 (0—0) ; Fl. roșie 
Cluj — Metalul Oradea 3—2 
(3—0) ; Locomotiva Cluj — Pro
gresul S. Mare 4—1 (2—0).

SERIA VS-A
Progresul Sibiu — Metalul U.T. 

Orașul S'talin 4—0 (1—0) ; Meta
lul St. R. Orașul Stalin — FL ro
șie Sf. Gheorghe 3—2 (2—1) ; Lo
comotiva O. Stalin — Constructo
rul Tg. Mureș 3—0, neprezerata- 
re ; Dinamo O. Stalin — Avîntul 
Reghin 3—2 (2—1) ; Flacăra Me
diaș — Locomotiva Tg. Mureș 
2-1 (1-1).

Avîntul Reghin — Flacăra
REGHIN, 28 (prin telefon). A- 

vîntul Reghin a pierdut la limită 
un joc pe care trebuia să-l cîștige 
la scor. Aceasta pentru că linia 
sa de înaintare, deși s-a găsit de 
nenumărate ori în imediata apro
piere a porții, a ratat de fiecare 
dată, dovedind o ineficacitate to
tală în trasul la poartă. Flacăra 
Ploești, cu o linie de atac fără 
vlagă și lipsită de aportul unor 
jucători titulari (Drăgan și Bădu- 
lescu) a fost depășită în toate 
compartimentele și forțată să se 
apere în majoritatea timpu!ui. Din 
primul minut, localnicii iau ini
țiativa și prin Constantinescu au 
ocazia să înscrie dar mingea tre
ce pe lîngă poartă. După ce Hu
lea trage razant cu bara în mi; 
nutul 10, Mateon ratează cea mai 
mare ocazie de gol din tot meciul, 
trăgînd de la numai 3 metri peste 
poarta părăsită de Maroși. Asediul 
porții ploeștenilor continuă fără 
întrerupere pînă la sfîrșitul re
prizei. In min. 35 Hulea trage în 
bară.

După pauză, tot Avîntul domină 
insistent, însă ploeșțenii marchea
ză în minutul 55 : Ștefănescu pri
mește mingea în poziție de ofsaid.

Dinam Orașul Stalin—C.C.A. 2—1 (1—1)
ORAȘUL STALIN (prin telefon 

de la trimisul nostru).
Jocul a fost slab ca nivel tehnic. 

Dinamo a jucat însă cu mai multă 
însuflețire și a avut acțiuni mai 
decise; C.C.A. a jucat mai bine în 
cîmp, însă a combinat prea mult în 
careu și a pasat uneori lateral. Pri
ma repriză a aparținut dinamoviști- 
lor, pînă în momentul cînd C.C.A. 
a egalat, și jocul a devenit echili
brat. In repriza a Il-a, începutul 
aparține bucureștenilor. Urmează 
din nou o echilibrare a jocului și 
după ce Dinamo marchează golul 
victoriei, localnicii domină în conti
nuare.

In min. 5, Mihai trece de Zavoda 
și trage slab de aproape, Voinescu 
respingînd cu piciorul. In min. 10, 
Rădulescu ratează de aproape, iar 
7 minute mai tîrziu Munteanu tra
ge de la 18 metri în bară. In min. 
32, Csegezi are mingea, înaintează 
și deși jenat de Onisie trage și în
scrie: 1—0 pentru Dinamo. Un mi
nut mai tîrziu același jucător pă
trunde în careu și șutează puternic, 
dar în bară.

In min. 35, Caricaș primește ba
lonul. trece de Lazăr și în timp ce 
Stamate iese inoportun din poartă 
înscrie: 1—1. După egalare, C.C.A., 
are cîteva acțiuni viguroase.

In min. 48. Tătaru trimite o min
ge înaltă, Stamate o boxează. iar 
Onisie — la care ajunsese mingea 
— trage slab afară. Un minut mal

Progresul C.P.C.S. — Locomotiva Tg. Mureș 1 — 4 (1—0)
Experiența mureșenilor și-a spus 

cuvîntul în cele din urmă și astfel 
Locomotiva Tg Mureș a obținut o 
victorie pe care la pauză poate nu 
o mai spera și în orice caz nu o 
întrevedea la acest scor. Rezultatul 
final nu reflectă fidel aspectul jo
cului și nedreptățește pe bucureș- 
teni, care în cea mai mare parte din 
timp au avut o superioritate evi
dentă în jocul de cîmp. Rezultatul 
a fost decis în ultimul sfert de oră 
de joc, cînd apărarea Progresului 
a cedat.

In prima repriză jocul este destul 
de echilibrat, cu o ușoară dominare 
în cîmp a Progresului. Apărarea bu- 
cureșteană acordă însă, o serie de 
cornere, pe care mureșenii nu le pot 
fructifica. Linia de atac a Progre
sului construește atacuri spectacu
loase, dar abia în min. 30 poate 
duce la bun sfîrșit unul dintre aces
tea. La un asemenea atac, Virgil, 
șutează puternic în bara transver
sală, de unde balonul revine în te
ren fiind reluat direct în plasă de 
Anghel: 1—0 pentru Progresul.

In repriza a doua, bucureștenii 
asaltează poarta apărată de Lucaci 
și pe rînd Virgil, Ghibea și Ene ra
tează. In schimb Crișan profită de 
o greșeală a lui Stancu și de ieși
rea inoportună a lui Va>iida și înscrie 
peste acesta din urmă: 1—1 (min. 
50). Locomotiva trece prin momente 
grele în minutele 64 și 65, cînd 
Lucaci și Vakarcs II salvează de 
pe linia porții. Apoi, mureșenii ob
țin în ultimele 12 minute trei go

Ploești 0 — 1 (0 — 0)
arbitrul de margine Paiko (Cluj) 
semnalează, arbitrul de centru nu 
fluieră, iar Ștefănescu înscrie : 1-0
pentru Flacăra. După acest gol, 
jocul continuă cu durități de am
bele părți, manifestîndu-se în prin
cipal nervozitatea localnicilor. E- 
xistă o ocazie de egalare, însă 
mingea șutată puternic de la 30 
metri de Constantinescu întîlnește 
bara, revine în teren și Munteanu 
de la 5 metri reia slab permițînd 
portarului Maroși să rețină.

Arbitrul Vladimir Fieru (Bucu
rești) a condus bine pînă în mi
nutul 55, dar după acordarea gre
șită a golului a arbitrat în com
pensație, a trecut cu vederea o 
serie de ofsaiduri vizibile și a lă
sat nesancționate multe faulturi 
aie localnicilor.

AVÎNTUL : Cojocaru I-Balint 
Katona, Toniță-Veszi.Feher-Mateon, 
Munteanu, Cojocaru II, Constanti
nescu, Hulea.

FLACARA: Maroși-Pahonțu, Ma. 
rinescu, Topșa-Cosmoc, Rînceanu- 
Ștefănescu. Botescu, A. Teodores- 
cu, Pereț, Ghiță.

In meciul de tineret: Avîntul 
Reghin-Flacăra Ploești 2-4 (1-1).

P. Trufia, coresnodenft

tîrziu, o combinație Csegezi-Scor- 
țan-Rădulescu se termină printr-un 
șut afară. Apoi, Mihai ratează de 
aproape. In min. 55 C.C.A. are o 
mare ocazie de a înscrie: Victor 
Dumitrescu degajează lung, Lazăr 
luftează și Constantin — singur în 
fața porții—trage peste bară. Asis
tăm la cîteva faze periculoase la 
poarta lui Stamate, create de Tăta
ru și Constantin. In min. 83, mingea 
pleacă de Ia Cicerone, ajunge la 
Ristin și de la acesta la Rădulescu, 
care o introduce în poarta părăsită 
de Voinescu: 2—1 pentru dinamo- 
viști. In continuare, Dinamo atacă 
puternic și C.C.A. face fată cu greu 
situației.

Arbitrului Al. Toth (Oradea) î 
s-au aliniat următoarele formații:

DINAMO ORAȘUL STĂLIN: Sta
mate—Fruth, Lazăr, Moarcăș — 
Cicerone, Hidișan — Scorțan, Ră
dulescu, Ristin, Csegezi, Mihal.

C.C.A.: Voinescu — Zavoda, A- 
polzan, V. Dumitrescu — Onisie, 
Ivănescu — Munteanu, Alexandres- 
cu, Constantin, Tătaru, Caricaș.

S-au remarcat: Lazăr, Moarcăș, 
Cicerone, Rădulescu (Dinamo) și 
Apolzan, Onisie, Caricaș (C.C.A.).

In deschidere s-a desfășurat me
ciul de tineret dintre Dinamo Ora
șul Stalin și C-C.A. cîștigat de 
C.C.A. cu 1—0 (1—0). A înscris 
punctul victoriei, Demien. ‘

C. SEVEREANU

luri prin Crișan, Katona și Soos.
S-au remarcat Vakarcs II, Gier- 

ling, Busch, Anghel, Stancu, Ghi
bea. Arbitrul Chirițescu a condus 
formațiile :

PROGRESUL: Vaida —Neamțu, 
Stancu, Ștefănescu — Țîrcovnicu, 
Maior — Virgil. Ghibea, Ene, Ma- 
teianu, Anghel.

LOCOMOTIVA: Lucaci — Va
karcs II, Nagy, Vakarcs I — Busch, 
Gierling — Soos, Joszi, Crișan, 
Fullop, Katona.

I. ȘEINESCU

INFORMA TH
Iată cum arată un buletin 

sport cu 12 rezultate exacte 
cursul SPECIAL (etapa din 
gust 1955).

Prono- 
la con-
24 au-

roșie
2

I. Flacăra Ploești-Flamura
Arad (Categoria A)

II. Știința Cluj-Știința Timișoara
(Categoria A) . _ __

III. Locomotiva Tlmișoara-Progre- 
sul București (Categoria A)

IV. C.C.A Bueurești-Locomotlva 
Tg. Mureș (Categoria A)

V. Minerul Petroșani-locomotiva 
Constanța (Categoria A)

VI. Locomotiva București-Progre- 
sul Sibiu (Categoria B)

VIII. Flamura roșie Buhuși-Pro- 
eresul Focșani (Categoria B)

re. Locomotiva Cluj-Progresul 
Satu Mare (Categoria B)

X. Flacăra Ploești-Flamura ro
șie Arad (tineret)

XI. Știința Cluj-Știința Timișoa
ra (tineret)

XII. Minerul Petroșanl-Locomotl- 
va Constanța (tineret)

A. Flacăra Cîmpina-Avîntul 
tlceni (Categoria B)

X

I
X

1

1

1

1

X

1

1
Făl-

X

Meciul VII a Xoet anulat.

| Finalele camp’onate’or 
de junon ia moi, 

sărituri șî polo
CLUJ (prin teieiun de la trimi

sul nostru). Sîmbătă și duminică 
s au desfășurat ultimele întreceri 
din cadrul finalelor campionatului 
de juniori la înot, sărituri și polo. 
Sportivii de la C.C.A. au dovedit 
din nou câ sînt cei mai bine pre
gătiți realizînd două noi recor
duri : la 100 m. spate juniori cat. 
II-a prin H. Book .(1:15,9) și la 
4x100 mixt juniori cat. I (Lichiar- 
dopol, Schmaltzer, St. lonescu. H. 
Bock) 4:58,2.

Iată cîștigătorii probelor care au 
devenit totodată și campiani ai 
R.P.R. pe anul 1955 : JUNIORI: 
200 m. bras cat. I.a: A. Oanță 
(Tîn. Din.) 2:54,2; 4x100 mixt cat. 
Il-a: Voința București .2:37,7; 200 
m. fluture cat l-a : Al. Csiki (Lo
comotiva Cluj) 2:53,4; 800 tn. li
ber cat. II-a: Aurel Zahan (Tîn. 
Din.) 11:02,5; 100 m. bras cat.
H-a C. Țintea (Metalul Buc.) 
1:28,8; 4x100 m. liber cat. II-a:
Voința București 4:43,8. JUNIOA
RE: 400 m. liber cat. I-a ; Nico_ 
leta Ștefănescu (Șc. sportivă de 
tineret Buc.) 6:49,5; 200 m. bras 
cat. I-a : Maria Bratu (Prog. Bucu
rești) 3:19,8; 100 m. bras cat. II-a: 
Elisabeta Schmidt (Prqgr. Orașul 
Stalin) 1:35,4 , 4x100 liber cat.
11-a : Progresul Tg. Mureș 5:50,6 ; 
100 m. bras cat. I-a ; Maria Bratu 
(Progresul Buc.) 1:34,6; 100 m.
spate cat II-a: Maria Botz (Pro
gresul Tg. Mureș) 1:25,8; 4x100
in. cat. I.a: Progresul București 
6:00,2; 200 m. fluture cat. Il-a: 
Elisabeta Bratu (Progresul Buc.) 
3:35,5 ; 100 m. spate cat. I-a : Ma
ria Katovicz (Constr. Oradea) 
1:37,4; 4x100 mixt cat. II-a: Pro
gresul Tg. Mureș 6:07,4.

Sărituri de la trambulină : bă
ieți: 1. Gh. Banu (Constr. Sibiu) 
57,67 p.; 2. Radu Popescu (Prog. 
Buc.) 55,87 ; 3. A. Rothman (A- 
vîntul Buc.) 54,01; fete: 1. Vio
rica Kelemen (Constr. Oradea) 
47,25 p.; 2. Hanelore Gabany
(Constr. Sibiu) 39.66; sărituri de 
la turn: băieți: 1. Gh. Banu 
33.69 p.; 2. Francisc Deluca
(Constr. Sibiu) 27,97 p.; 3. A.
Rothman 27,93 p.; fete: 1. Vio
rica Kelemen 26,03 p.

Finala turneului de polo s-a dis
putat între echipele Progresul 
București și Voința Tg. Mureș. în
trecerea s-a terminat la egalitate 
1—1 chiar după disputarea prelun
girilor (4 reprize a 3 minute). In- 
tîlnirea se va rejuca azi. Pe locu
rile 3—4 s.au clasat echipele Fl. 
roșie Lugoj și Voința București, la 
egalitate de puncte.

GH. NieOLAESCt)

Campionatul republican de polo
CATEGORIA A

ȘTIINȚA CLUJ — C.C.A. 2—6 
(1—5). Au marcat Novac (4) Hos
podar, Marchițiu, pentru C.C.A. și 
Maxim și Szabo pentru Știința.

CONSTRUCTORUL ORADEA - 
C.C.A. 1—4 (0—3). Au marcat: 
Marchițiu (2), Novac și Iosim pen
tru C.C.A., Virag pentru Construc
torul Oradea.

METALUL CLUJ — TINARUL 
DINAMOVIST BUCUREȘTI 5—5 
(1—4). Au marcat: Popescu (2), 
Cociuban (2). Oanță pentru Tînă- 
rul Dinamovist și Ferenczi (2), 
Sarkadi, Tamas, Drotlef pentru Me
talul.

ȘTIINȚA CLUJ — TINARUL 
DINAMOVIST BUCUREȘTI 5—4 
(2-2).

METALUL CLUJ — DINAMO 
BUCUREȘTI 0—9 (0—6). Au mar
cat : Zahan (4), Hegîesy, Nașca 
Csordas, Kelemen, Lorincz.

PRONOSPORT
Iată cum arată un buletin Prono- 

sport cu 12 rezultate exacte la con
cursul nr. 24 (etapa din 28 august
1355).

I. Știința Cluj-Dinamo Bucu
rești (Categoria A) 3

II. Știința Tlmlșoara-Flamura ro
șie Arad (Categoria A) 3

IV. Dinamo Orașul Stalin-C.C.A.
București (Categoria A) 1

V. Locomotiva Constanța-Loeo-
motiva Timișoara (Categoria A) x

VI. Avîntul Reghin-Flacăra Plo
ești (Categoria A) 3

VII. Flamura roșie Sf. Gheor-
ghe-Dinamo 6 București (Catego
ria B) 3

Vin. Metalul 1M-Metalul Hune
doara (Categoria B) x

IX. Știința Iași-Dinamo Bîrlad 
(Categoria B) 1

x. Dinamo Galați - Locomotiva 
Iași (Categoria B) 1

XI. Flamura roșie Bacău-Flamura
roșie Burdujeni (Categoria B) 2

XII. Locomotiva Craiovâ-Met. St.
roșu Orașul Stalin (Categoria B) 3 

A. Metalul Baia Mare-Fiamura 
roșie Cluj (Categoria B) »

Meciul III a fost anulat. La acest 
concurs au fost depuse aproximativ) 
480.000 buletine.



Campionatul republican Se KanSbal lan Constantinescu și C.C.A.I. victorioși in prima etapă
Ieri s-a reluat campionatul repu

blican masculin (categoria A) la 
handbal. Este de semnalat faptul 
că lupta pentru cîștigarea titlului 
de campion și pentru evitarea re
trogradării devine din ce în ce mai 
strînsă.
C.C.A.—DINAMO VI BUCUREȘTI 

12—9 (8—1)
In prima repriză, echipa C.CA. 

— jucînd tot timpul în mișcare și 
cu un pronunțat caracter ofensiv — 
a reușit să-și depășească net ad
versarii. După pauză, campionii nu 
au mai forțat alura ceea ce a per
mis dinamoviștilor să se „miște" 
mai ușor și să înscrie de mai multe 
ori. Ca aspect general jocul, cu ex
cepția unor scurte perioade din re
priza întîia, nu a avut un ridicat 
nivel tehnic.

Punctele au fost înscrise de Jost 
(4), Lingner (2), Sauer (2), Tel
man (2), Meithert și Wagner pen
tru C.C.A. și de Tischler (4), Stă- 
nescu (2), Gruianu, Lupescu, Istra- 
te pentru Dinamo VI.

Rezultatele campionatului republican de canotaj juniori
Pe lacul Herăstrău s-au desfă

șurat sîmbătă după-amiază și du
minică dimineața întrecerile fi
nale ale campionatului republican 
de canotaj juniori. Iată rezulta
tele tehnice înregistrate:

Canoe 1 băeți : 1. Ion Grosu 
(Tînărul dinamovist) 2.55.6. 2. A- 
dalbert Ker (FI. roșie Arad) 3.36.0.

Caiac 2 fete: 1. Tînărul dina
movist (Mihaela Codrescu, Armida 
Fischmann) 2.49.3. 2. Loc. Timi- 
oara (Mita Calată, M. Milașe- 

vici) 3.04.3.
Caiac 1 fete: 1. Victoria Gheor

ghiu (Locomotiva Buc.) 2.49.2. 2. 
Elisabeta Martin (Constructorul 
Timișoara) 2.49.2.

Canoe 2 băeți: 1. Progresul Ti
mișoara (O. Radosav, H. Petcu) 
7 39.3. 2. Tînărul dinamovist (C. 
Florei, D. Teodorescu) 2.39.9. 3. 
Flamura roșie Arad (Pavel Aldea. 
Ștefan Ruja) 2.43.5.

Caiac 1 băeți: 1. Aurel Vernes- 
'■ti (Tînărul dinamovist) 2.13. 2. 
D Bărdaș (Locomotiva Tim.) 
2.14.2. 3. A. Kozanețchi (Progre
sul Arad) 2.22.7.

Caiac 2 băeți: 1. Tînărul dina
movist (I. Dinicu, Rădulescu) 
2.06.1. 2. Metalul Galați (M. Bo- 
nef, V. Donici) 2.08.5. 3. Avîntul 
Reghin (KIementzi, Sandorhazi)
2.13.6.

Caiac 4 băeți: 1. Tînărul dina
movist (C. Rotaru, E. Popescu, 
Timbulmaș, Pîslaru) 1.53.2. 2. Con
structorul Timișoara 1.55.4. 3. Vo
ința Galați 1.57.4.

Schif 4+1 rame fete: 1. Voința 
Arad (Angela Belco, Maria Vag
ner, Elisabeta Zahan, Ecaterina 
Stoian + P. La seu) 3.43. 2. Con
structorul Timișoara (Rothmuler, 
Ffizl, Iakobfi, Sima + Schonber- 
ger) 3.58.8.

Schit 1 fete: f. Maria Franc-

Campionatul motociclist de regularitate, 
rezistență și turism

ORAȘUL STALIN 28 (prin te
lefon de la trimisul nostru). — 
Astăzi s-a dat plecarea în prima 
etapă S finalei campionatului re
publican motocicliait die regulari
tate, rezistență și turism. La revizia 
tehnică de sîmbătă după-amiază, 
s-a procedat la sigilarea motoare
lor a 68 de „mașini", și, deci, în 
cursă au pornit să se întreacă 68 
concurenți.

Prima etapă, desfășurată pe ru
ta Orașul Stalin—Poiana Stalin— 
Rîșnov — Predeal —Gemăt— Stt. 
Gheorghe—Baraolt — Gomănești— 
Băile Homorod —Odorhei—Petreni 
—Veneția de Jos —Tohan—Orașul 
Stalin (398,600 km.) a fost o eta
pă deosebit de grea, deoarece pe 
multe drumuri de la o localitate la 
alta, parh’cipanții nu au străbătut 
drumuri oficiale, ci cărări lătural
nice, drumeaguri, poteci. Cea mai 
grea porțiune a fost aceea pe care 
au avut-o de trecut de la plecare, 
cînd alergătorii au urcat spre Po
iana Stalin chiar pe coama înăl
țimilor, coborînd apoi prin Cristian 
spre Rîșnov. Pe această porțiune 
de altfel s-au produs și cele mai 
multe răsturnări.

Pe Întreg traseu] numeroși oa
meni ai muncii au asistat la acea
stă întrecere, încurajînd pe concu- 
renți. La Băile Homorod, motooi- 
cliștîi au trecut peste un adevărat 
covor de flori presărate de micu
ții pionieri aflați la odihnă.

Primiri la fel de frumoase au 
fost făcute, și la Tușnad, Sft.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — FLACA- 
RA PLOEȘTI 16—9 (9—5)

Jocul a fost foarte frumos și viu 
disputat. Echipa ploeșteană nil a 
putut rezista pînă la sfîrșit ritmu
lui rapid impus de studenții timișo
reni. Au marcat: Vlad (4), Mozer 
(4), Lache (3), Gliga (2), Franck, 
Vișoiu și Silvestrovici1 pentru Știin
ța și Tiron (2), Stavarache (3), Ti
schler II (2), Cîmpeanu, Vulescu 
pentru Flacăra.
DINAMO ORAȘUL STALIN — 

ȘTIINȚA IAȘI 10-7 (4-4)
In special în prima repriză jocul 

a fost deosebit de echilibrat, am
bele echipe avînd perioade egale de 
dominare. După pauză dinamoviștii 
au atacat mai insistent și au reușit 
să obțină o meritată victorie. Au 
marcat: Pahan (3), Martini (3), 
Donca (2), Schmitz II, Streitferdt 
pentru Dinamo și Tipu (3), Linden- 
bach (3) și Navrotescu pentru Ști
ința Iași.

zisti (Metalul Arad) 4.04.5. 2.
Etna Mihăilescu (Progr. Tim.)
4.13.5. 3. Julieta Botcu (Met. Buc.)
4.20.4.

Schif 2 fete: 1. Progresul Ti
mișoara (Elena Becski, Dora La- 
catoș) 4.00. 2. Metalul Buc. (S. 
Sfîrlea, Maria Vîlceanu) 4.06.1. 3. 
Locomotiva Arad (Maria Kiss, 
Maria Veszi) 4.33.2.

Schif 4 + 1 vîsle fete: 1. Pro
gresul Timișoara (Laura Șuster, 
Gherghina lohada, Tulia Măgu- 
reanu. Ana Hlușcu + I. Baschran)
3.38.4. 2. Voința Arad 4.17.7.

Sclyf 1 băeți : 1. Adalbert Cseh 
(Voința Tim.) 3.31.4. 2. Mihai Ne- 
gulici (Progresul Buc.) 3.41. 3. 
Simșovici Robert (Metalul Arad) 
3.59.1.

Schif 2 băeți: 1. Voința Timi
șoara (Fr. Sipoș, V. Polarețchi) 
3.16. 2. Metalul Buc. (Filipski,
Scarlat) 3.21. 3. Locomotiva Arad 
(Ion Popescu, Virgil Mîrza) 3.35.

Schif 4+1 băeți: 1. Voința Buc. 
(Paul Nicolau, Romeo Cristescu, 
Ion Ionescu, Nicolau Ovidiu + V. 
Constantinescu) 3.02.1. 2. Progre
sul Timișoara (Hack, Cojocaru, 
Văcan, Bold + Fenyo) 3.07.6. 3. 
Voința Arad 3.11.

Schif 8+1 băeți: 1. Metalul Ti
mișoara (Furfaș, Borghida, Cor- 
btili, Vairaidli, Domondii, Fischler. 
Neiss, Schmidthauer + Popper)
2.42.6. 2. Școala de tineret Arad 
(Deleanu, Orban, Kiss, Milanco- 
vici, Iancura, Sebestien, Bondar, 
Orgovici + Marincaș) 2.44.5. 3. 
Metalul Buc. 2.54.2.

în clasamentul pe asociații, pe 
primul loc s-a clasat Tînărul di
namovist București cu 34 puncte 
și 5 victorii, urmat de Voința cu 
același număr de puncte, dar nu
mai cu 4 victorii. Pe locul 3 
Progresul, apoi Metalul.

Gheorghe și Odorhei, oraș în care 
motocicliștii au avut o pauză pen
tru masă.

fn general, despre comportarea 
alergătorilor nu se pot spune decît 
binemeritate cuvinte de laudă. Cu 
tot traseul extrem de dificil, din 
cei 47 concureți, care au sosit pînă 
la ora cînd telefonăm, 14 dintre 
ei — dtipă calculele noastre — 
au terminat întrecerea cu 0 pct. 
penalizare. înainte de a-i enumera, 
trebuie să arătăm că printre ei 
se află și două alergătoare: Ve
nera Vasilescu și Ilona Kedveș 
care, pur și simplu, au impresio
nat prin dîrzenie și au fost un 
exemplu pentru mulți alergători 
experimentați.

Iată lista celor nepenalizați (du
pă calculele noastre): M. Sără- 
țeanu, 1. Popa, C. Nedelcu, L. Szabo, 
M. Pop, T. Popa, Gh. Zdrinca, Ve
nera Vasilescu și Iiona Kedveș, 
(de la Dinamo). D. Dumitrache. 
Al. Kuhn și Gh. Ion, (de la 
G.C.A.), I Hațag (Flacăra Me
diaș) și Nicu Ștefan (Voința). 
Rezultatele oficiale vor fi calculate 
în cursul nopții, după sosirea arbi
trilor de pe traseu, cu fișele res
pective, urmînd să comunicăm a- 
ceste rezultate în numărul viitor.

Etapa a Il-a are același kilome
traj și se desfășoară mîine (n. r. 
astăzi) pe același traseu, dar cu 
plecare în direcție inversă.

GH. ȘTEFANESGU

METALUL REȘIȚA — ȘTIINȚA 
I.C.F. 11—4 (3—2)

Studenții bucureșten! nu au fost 
un adversar prea puternic pentru 
formația reșițeană, care se află în 
plină revenire de formă. Jucînd mai 
rapid șl mai ofensiv gazdele au ob
ținut o meritată victorie. Au mar
cat: Fazekaș (2), Kudlimai (2), 
Lablich (2), Fehrenschutz (2), 
Schutz (2) și Veselak pentru Me
talul și Fleischer, Cercel și Nodea 
(2), pentru Știința I.C.F.
VOINȚA SIBIU — METALUL TI

MIȘOARA 4—5 (2—4)
Jucînd foarte bine, echipa timi

șoreană a obținut o frumoasă vic
torie în deplasare, care îi consoli
dează poziția fruntașă în clasa
ment. Jocul a fost viu disputat. Au 
marcat: Luca, Muler, Brenner și 
Lazăr pentru Voința, iar pentru 
Metalul Walter (3), Ehrenreich 
(2).
FLAMURA ROȘIE CISNADIE — 

FLAMURA ROȘIE JIMBOLIA 
6_4 (4—1)

Asociația Progresul 
a cîștigat Spartachiada 

sindicală la volei
CONSTANȚA (prin telefon). 

Ultimele întreceri din cadrull fina
lelor Spartachiadei sindicale de 
volei au prilejuit meciuri deosebit 
de disputate și interesante, mai a- 
les că ele decideau situația în cla
samentele finale. Jocurile decisive 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : masculin: Locomotiva — 
Progresul 3—2 (7, —7, 15, —13 
13) ; feminin : Știința — Progre
sul 3—1 (—11, 13, 6, 6.) ; Loco
motiva — Constructorul 3—2 (—14 
13, 8, —7, 16). Celelalte rezultate 
înregistrate în ultimele două zile 
sînt :

MASCULIN : Minerul — Con
structorul 3—2; Flamura roșie — 
Metalul 3—2 (10. —2, 12, —11, 
7) ; Locomotiva — Avîntul 3—0; 
Progresul — Flacăra 3—0; Știin
ța — Recolta 3—0 ; Minerul — Re
colta 3—0; Flamura roșie — Fla
căra 3—0 ; Știința — Metalul 
3—2 (—12.—10, 11,5, 1); Construc
torul — Avîntul 3—0. FEMININ : 
Flacăra — Minerul 3—1 ; Flamura 
roșie — Metalul 3—1 ; Recolta — 
Avîntul 3—0 ; Metalul — Minerul 
3—2; Știința — Constructorul 
3—0 ; Progresul — Locomotiva 
3—1 (—14, 7, 14, 14). Acest meci 
a fost deosebit de disputat. Scorul 
la seturi este prea sever pentru e- 
chipa Locomotiva, care a făcut un 
joc foarte bun.

Titlul de campioană sindicală la 
volei pe anul 1955 a revenit la fete 
echipei Știința, iar la băieți echi
pei Locomotiva. Iată de altfel ordi
nea echipelor : MASCULIN : Lo
comotiva 18 pt., Progresul 16 pt., 
Metalul 15 pt.. Știința 15 pt., Fla
mura roșie 15 pt., Constructorul 13 
pt., Minerul 13 pt., Recolta 11 pt., 
Avîntuil 10 pt., Flacăra 9 pt.; FE
MININ : Știința 18 pt.. Progresul 
17 pt., Locomotiva 16 pt., Construc
torul 15 pt., Flamura roșie 14 pt., 
Metalul 12 pt.. Flacăra 12 pt., Re
colta 11 pt., Minerul 10 pt., Avîntul 
9 pt.

„Cupa C.C.S.", oferită echipei cu 
cele mai multe puncte obținute la 
băieți și fete a revenit asociației 
Progresul. In clasament urmează 
Locomotiva și Știința.

Puiu Enache, corespondent

La Dimitrovo

Minior — Minerul Petroșani 1 — 0 (0 — 0)
SOFIA 28 (prin teleion de «a 

corespondentul nostru). Pe „Stadio
nul Păcii" din Dimitrovo, în fața 
a 12.000 de spectatori, s-a desfășu
rat întîlnirea dintre echipele Mini
or din localitate și Minerul Petro
șani. întîlnirea s-a terminat cu vic
toria gazdelor la scorul de 1—0.

In prima repriză jocul a fost
echilibrat, cu faze spectaculoase
însă ambele înaintări au ratat nu
meroase ocazii de a înscrie, din
cauza impreciziei șuturilor la
poartă.

In partea a doua a jocului, gaz
dele au o perioadă de dominare în 
care atacurile se succed cu repezi
ciune la poarta apărată de Crîsnic. 
Apărarea echipei romîne se remarcă 
prin intervenții prompte. In min. 55, 
la un atac prin surprindere al echi
pei oaspe. Sima trage fulgerător 
însă mingea trece razant peste bara

din „Cursa Victoriei44
A zecea ediție a tradiționalei 

competiții „Cursa Victoriei" â înce
put sub cele mai bune auspicii pen
tru formațiile cicliste ale G.C-A. 
Intr-adevăr, primul loc în clasa
mentul pe echipe, cu un frumos 
avans, de peste 18 minute, față de 
echipa următoare, precum și pri
mele 6 locuri în clasamentul indi
vidual, constituie o performanță re
marcabilă, care deschide, de pe 
acum, largi perspective pentru o 
categorică dublă victorie finală.

Cursa nu a avut un istoric prea 
bogat. Primii kilometri parcurși 
în pluton — de cei 84 participant 
— cu 40 kilometri pe oră, datorită 
și unui vînt favorabil, lăsa impre
sia că vom asista la o cursă pru
dentă.

Dar iată că Tupa, Moraru, L. 
Dominic și Faniciu creează prima 
fază mai interesantă, desprinzîn- 
du-se din pluton cu cîteva sute 
de metri. Ei însă sînt ajunși și 
totul reintră în normal. Dar, nu
mai pentru scurt timp, căci Ion 
Hora, Gabriel Petrescu, Călin Tu- 
dose și G. Șerban plasează un atac 
reușit și fug din pkiton.

Hotărîrea cu care pedalează a- 
cești „fugari" face ca această „e- 
vadare” să fie decisivă. Și, în ade
văr, ei se distanțează necontenit, 
în timp ce plutonul rulează com
pact. Dar, iată că Șerban și, apoi, 
Călin Tudose sparg, astfel că în 
centrul orașului Alexandria primul 
ajunge G. Petrescu avînd în roată 
pe I. Hora. La înapoiere pînă la 
ieșirea din oraș acești doi cicliști 
sînt ajunși de alți patru, desprinși 
la rîndul lor din grosul plutonului: 
I. Constantinescu, S. Poreceanu, 
D. Tupa și G. Șerban.

După 90 km., cei 6 „fugari" au 
un avans de 2 minute față de plu
ton. Cîțiva kilometri mai departe,

Succesul luptătorilor romîni 
în R. P. F. Jugoslavia

Ultimul meci susținut la Pala 
(RPF Jugoslavia) de echipa de 
lupte Dinamo București a coincis 
cu o categorică victorie a luptă
torilor romîni. Aceștia au întrecut 
cu scorul de 8—0 formația suedeză 
Eslov, șase dintre victorii fiind 
obținute înainte de timpul regle
mentar de către I. Cernea, D. Pîr 
vulescu, D. Cuc, M. Belușica, L. 
Bujor și A. Șuii. Astfel, echipa 
romînă a terminat neînvinsă tur
ned', totailizînd 13 puncte din 14 
posibile. In urma sa s-au clasat: 
Partizan (R.P.F. Jug.) la 3 puncte 
diferență, Stutgart (RF Germ.), 
Miinchen (RF Germ.), R.P. Polonă, 
Austria, Proletar (RPF Jug.) și 
Eslov (Suedia).

In clasamentul individual au 
cucerit primul loc la categoriile 
respective următorii : 1. Cernea
(cat. 52 kg.), M. Schultz (cat. 

62 kg.), D. Cuc (cat. 67 kg.) și

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
■ Cu prilejul unul concurs de a- 

tletlsm desfășurat recent la Helsinki, 
atletul finlandez Landstrom a sta
bilit un nou record al Europei în 
proba de săritură cu prăjina, reali- 
zînd 4,50 m. Vechiul record i-a apar
ținut tot lui cu 4,47 m.

B Campionatul mondial de ciclism 
pe șosea pentru amatori, desfășurat 
sîmbătă pe circuitul Frascattl de 
lîngă Roma, s-a terminat cu victoria 
italianului S. Ranucci. Cîștigătorul 
cursei a parcurs 188,144 km în 5h 
86’09”, fiind urmat de coechipierii săi

transversală, ln min. Zo Karada- 
liev șutează puternic de la 18 m., 
Crîsnic nu poate reține și balonul 
intră în plasă. Din acest moment 
jucătorii romîni domină categoric, 
însă cu toate eforturile depuse nu 
pot egala.

Arbitrul Rumeanțev (Sofia) a 
condus următoarele formații: Mine
rul Petroșani: Crîsnic-Romoșan, Va- 
siu, Panait-Deleanu, Farkaș II-Pa- 
raschiva (Moldovan), Szoke (Ga
bor), Moldovan (Paraschiva), Tur- 
cuș, Sima. Minior Dimitrovo : Uiev- 
Evstafiev, Lozanov, Lișkov-Pușev, 
Arghirov-Dancev, Anghelov, Vladi
mirov, Karadaliev, Pavlov.

Miercuri, Minerul Petroșani va 
susține al doilea joc în localitatea 
Kîrjeli unde va întîlni o selecțio
nată locală.

TOMA HRISTOV 

pe un deal, 6 cicliști inițiază o 
evadare reușită: D. Munteanu, A. 
Șelani, R. Klein, Gabriel Dumi
trescu, Ion Vasile și C. Istrate. 
Acest grup își mărește și el avan
sul față de plutonul care continuă 
să ruleze compact. De primul plan, 
G. Petrescu rămîne și apoi sparge. 
De-a lungul kilometrilor au suferit 
defecțiuni mecanice sau căzături ur
mătorii: Blegul, Vasîi, Ioniță, Mili
tam, Clielcică, Glodea, Emil Duță, 
M. Zinz, D. Țone, Bălănescu, M. 
Voinescu și alții.

Clasamentul etapei: 1. I. Con
stantinescu (C.C.A.I.) a parcurs 
163 km. în 4 h 24,02 (timp cu bo
nificație: 4:23,32). Media orală: 
37,040 km.; 2. D. Tupa (C.C.A. I) 
4:24,02 (cu bonificație: 4:23,47): 3. 
G. Șerban (C.C-A. I) 4:24,02; 4.
Șt. Poreceanu (C.C.A. I) 4:24,02;
5. I. Hora (C.C.A. II) 4:24,02; 6.
I. Vasile (C.C.A. I) 4:28,05; 7. D. 
Munteanu (Locomotiva); 8. R. 
Klein (Dinamo Orașul Stalin); 9. 
A. Șelarii (Dinamo București), toți 
același timp; 10. C. Istrate (Pro
gresul 1) 4:28,10; 11. G. Dumi
trescu (Dinamo București) 4:28,13;

Clasamentul pe echipe: 1. C.C.A. 
I: 13:11,21; 2. Dinamo București: 
13:29,59; 3. C.C.A. II 13:31,24; 4. 
Dinamo Orașul Stalin 13:35,13; b. 
Locomotiva 13:35,27; 6. Progresul 
1 13:41,03: 7. Recolta; 8. Flamura 
roșie; 9. Metalul; 10. Progr. II; 11. 
Voința I; 12. Știința; 13. Construc
torul; 14. Voința II; 15. Minerul.

Astăzi se desfășoară etapa a Il-a, 
București—Giurgiu și retur, cu ple
cări separate pe echipe. Plecarea 
la ora 9 de la C.C.A. (Calea Vic
toriei), sosirea în jurul orei 12,30, 
în fața Muzeului Militar (Calea 
Șerban Vodă).

EMIL IENCEC

M .Belușica (cat. 73 kg.). L. Bu
jor s-a clasat pe locul 3 în ca
tegoria 79 kg.

Echipei Dinamo i s-a decernat 
cupa transmisibilă „Jadram" (A- 
driatica), precum și o altă cupă 
netransmisibilă. Tuturor componen. 
ților echipei romme li s-au decer
nat medalii și diplome, iar primi
lor în Clasamentul individual me
dalii speciale.

Frumoasa comportare a luptăto
rilor romîni le-a atras calda 
simpatie a publiciflui, caro a asistat 
la meciuri în număr foarte mare. 
Această simpatie s-a concretizat 
prin darul înmînat, în numefe spec
tatorilor, de către micul meseriaș 
Farkaș. Darul constă într-un tablou 
reprezentînd arena orașului Pola, 
în care s-a desfășurat turneul, 
arenă datînd de la începutul erei 
noastre.

Grassi și Bruni la 1” și respectiv 41”.
In cursa rezervată profesioniștilor 

pe distanța de 293 km. victoria a re
venit belgianului S. Ockers.

■ In campionatul maghiar de fot
bal, în meciurile restante din etana 
a doua a returului, Honved a învins 
cu 5-0 echipa Pecsi Dozsa iar Vasas 
Budapesta a întrecut cu 3-2 echipa 
Vasas Csegel. In clasament, Voros 
Lobogo și Honved au cîte 27 puncte. 
(Honved are golaveraj mai slab).
■ In cadrul „Cupei Campionilor Eu

ropei” la fotbal. Honved va întîlni 
la 7 septembrie la Budapesta cam
pioana Belgiei, echipa Anderlecht.

■ Săp’ămîna trecută s-a desfășurat 
la Stockholm, întîlnirea internațio
nală de tir dintre reprezentative’je 
Suediei și R.p. Ungare. Victoria a 
revenit reprezentativei Suediei cu 
32-22. Iată rezultatele înregistrate: 
Pistol calibru redus: Ullmann (S) 
560/60 Balogh (R.P.U.) 543, Schoot 
(S) 539, Kalmengard (S) 531. Preitz 
(S) 529, Takacs (R.P.U.) 527, dr. Bdrz- 
sdnyl (R.P.U.) 513. Pistol viteză: dr. 
Bdrzsonyi (R.P.U.) 5M, Dobsa (R.P.U.) 
580, Gydnyiiru (R.P.U.) 574, Takacs 
(R.P.U.) 570, Grewtn (S) 570, Quist 
(S) 568. Talere: Holmquist (S) 194/200 
O. Alwen (S) 193, K. Alwen 193, Szo- 
myas (R.P.U.) 180.

B In cadrul unui concurs de nata- 
țle, cunoscuta înotătoare olandeză 
Atio Voorbij a stabilit un nou re
cord mondial In proba' de 100 m. 
fluture cu timpul de 1’13”2/19. Ve
chiul record aparținea aceleiași spor
tive șl era de l’13”7/10.

B In cursul campionatelor de atle
tism ale armatei sovietice ce se des
fășoară la Lvov, renumitul fondist 
Vladimir Kuț, reintrat după o lungă 
absență a doborît recordul unional 
în proba de 10.000 m. realizînd tot
odată a doua performanță mondială 
cu timpul de 29’06”2/10.

Vechiul record unional aparținea 
lui Alexandr Anufriev 29T0”6/10 în 
timp ce recordul mondial continuă 
să' fie deținut de cehoslovacul Emil 
Zatopek cu 28’54”2/10. (Agerpres).
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