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întrecerile au luat sfîrșit
Ieri seara a aivut loc pe po'ii-

Junioarele și juniorii sovietici conduc după prrma zF 
a meciului de atletism cu echipele R. P. L

gonul Tunari ultimul act al între
cerilor primului Campionat Eu
ropean de Tir masculin, feminin 

■și de juniori. După opt zile ■ide 
întreceri dirze, participam'!ii, arbi
trii și organizatorii s-au întâlnit în 

jSața poligonului central pentru a 
■sărbători închiderea acestei mari 
competiții în care a<u fost întrecute 
atitea recorduri mondiale, obțmîn- 

' du-se performanțe cum nu au fost 
realizate pînă acum în vreo compe
tiție in terna* iernată de tir.

După ce partid panți-i la campio
nat s-au aliniat în fața spectatcfri- 
lor care așteptau să-i vadă îm
preună pe toți cei care au cucerit 
medalii de aw, argint și bronz, ca 
și pe toți ceilalți participant la 
întrecerea pentru desemnarea ce
lor mai bumi trăgători europeni, 
idim partea Comisiei de organizare 
a Campionatelor Europene de Tir 
ALEXANDRU SIPERCO, preșe
dintele acestei comisii, a luminat 
fiecărui campion și campioane c te 
o cupă. Pentru rezultatele înalte 
obținute cu ocazia acestei întreceri 
au fost înmuiate de asemenea clipe 
din partea diferitelor secții de tir 
și federații.

In cuvintul său, președintele Co
misiei de organizare a primului 
campionat european de tir, ALE
XANDRU SIPERCO, a arătat fru
moasele succese obținute de parti
cipa,nții la campionat, subliniind 
atmosfera de caldă prietenie și 
sportivitate care a domnit în tot 
timpul întrecerilor, prietenie care 
contribuie la stringerea legăturilor 
dintre popoare, contribuie la cauza 
păcii în întreaga lume.

Din partea Uniunii internaițio- 
nale de Tir a luat cuv ntul CHAR
LES JAN, vicepreședinte al Uniu

nii, care a mulțumit sportivilor ro- 
mîni pentru felul excepțional în 
care au organizat întrecerile, a.ră- 
tind că Uniunea Internațională de 
Tir dă de exemplu felul în care au 
fost organizate campionatele de la 
București. _ Vicepreședintele U.LT. 
a arătat că aceste întreceri au a- 
dus o contribuție foarte impor- 
lantă la cunoașterea sportivilor din 
atitea țari ale Europei, ajutînd la 
întărirea păcii în lume.

Arbitrii au oferit apoi membri
lor juriului internațional și tuturor 

1 part-cipanților ia întreceri frumoa
se buchete de flori. Cu aceasta

Concursul internațional de călărie 
de la Belgrad

BELGRAD, 1J (prin telefon). 
Joi s-a disputat proba „pe doi cai“, 
dotată cu premiul „Lubliana". 
Timpul nefavorabil (a plouat a- 
proape continuu) a împiodicat buna 
desfășurare a acestei probe. Pri
mul loc a fost ocupat de călăre
țul francez Foni bal le, pe caii 
Doria și Cabalero, cu 3 greșeli La 
egalitate de greșeli, dar cu un 
timp mai slab, călăreții romini 
Gh. Ghițuran (cu Tosca și Arcuș), 
Mihaj Timu (cu Troica și Fildeș) 
și Gh. Antohi (cu Mindir și Odo- 
bești) au ocupat în ordine locu
rile 5, 7 și 8 în clasamentul pro
bei. Proba s-a desfășurat după ba- 
rema „C“ ceea ce a avantajat că
lăreții cu cai rapizi. A fost un 
nimerit prilej de a constata nece
sitatea măririi vitezei cailor lotu
lui nostru.

Sîmbătă a avut loc cea mai grea 
piobă a concursului, „Cupa Na
țiunilor", disputată în două manșe 

i pe un parcurs cu obstacole cu înăl
țime: 1.60 m. și lărgime maximă: 
4.40 m Singura echipă care a ter
minat ambele manșe, fără ca vreu- 

a luat sfîrșit prima ediție a Cam
pionatelor Europene de Tir mas
culii e. feminine și de juniori, cam
pionate care au însemnat un 
extraordinar succes al acestui 
sport. (Continuare în pag. lV-a)

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale, tov. Dr. Petru 
Groza, felicită echipa feminină a R.P.R., care clasîndu-se pe primul 
loc în proba de armă liberă, calibru redus, poziția genunchi, a cucerit 
titlul de campioană a Europei.

FEMEILE ȘI JUNIORII LA 
NIVELUL SENIORILOR I

Primul Campionat European de 
Tir pentru juniori și femei, pri
ma întrecere internațională a a- 
cestora, a confirmat în totul aș
teptările, a dovedit că femeile se 
pot număra printre cei mai de 
frunte maeștri ai armei și că ju
niorii se găsesc încă de la a- 
ceastă vîrstă fragedă, pe cele mai 
înalte trepte ale măiestriei spor
tive.

Cu nimic mai puțin interesantă 
și mai puțin valoroasă, decît în
trecerile masculine ale acestui 
grandios campionat, a fost lupta 
pentru supremație între femei și 
între juniori. Rezultatele lor au 
atins culmile ce’or mai valoroase 
performanțe masculine. Reprezen
tanta noastră Jacqueline Zvonev- 
schi si Anatoli Pehterev (U.R S.S.) 
au atins ieri „supremul" la pozi- 

nul din compotienții ei să fie eli
minat, a fost echipa noastră Da
torită însă unei căzături a calului 
M.ndir, echipa R. P. Romine nu a 
putut ocupa decît locul 4 după 
echipele Italiei (cîștigătoarea pro
bei), Franței și Turciei.

Duminică s-a disputat ultima 
probă a concursului international 
de călărie de la Belgrad : Premiul 
învingătorilor. Parcursul alcătuit 
din 18 obstacole cu înălțime : 1.50 
m și lărgime maximă: 4.30 m. a 
fost destul de dificil Cel mai bun 
rezultat l-a obținut, în această 
probă, călărețul turc Cok (pe ca
lul Basak) Dintre călăreții noștri, 
Mihai Timu a avut cea mai bună 
comportate ocupînd locul 8.

Concursul de la Belgrad a luat 
sfîrșit și putem spune că pentru 
fiecare dintre călăreții celor șap
te națiuni participante, el a însem
nat un prețios schimb de experien
ță și un prilej de întărire a le
găturilor de prietenie între spor
tivii acestor țări.

MIHAI TIMU 
maestru al sportului 

ția culcat, stabilind recordul mon
dial de juniori la nivelul celui 
mondial masculin : 400 din 40011; 
Elena Donskaia (U.R.S.S.), Ta-

Prima etapă a campionatului de mare fond al R.P.R 
a fost cîștigată de I. Vasile

Ieri dimineață, în piața Uni
versității a domnit o animație 
deosebită. De aci se dădea pleca
rea în cea de a V-a ediție a Cir
cuitului Ciclist al R.P.R. La ora 
10, tov. Ștefan Voicu președin
tele comisiei centrale de ciclism, 
a adresat celor 66 participant 
salutul tradițional, urîndu-le drum 
bun și succes în lunga și dificila 
întrecere în care pornesc Din par
tea concurenților răspunde ciclis
tul Nicolae Maxim, care declară 
că toți ccncurenții nu vor precupeți 
nici un efort pentru a face față cu 
cinste greului examen pe care îl 
au de trecut și a face din cam
pionatul de mare fond al R.P.R. 
o întrecere de un ridicat nivel 
tehnic. In aplauzele și uralele pu
blicului, în sunetul fanfarei, plu
tonul multicolor pornește compact 
strabătînd străzile orașului pînă 
la km. 8 pe șos. București — Ur- 
ziceni, unde la ora 11 se dă star
tul efectiv.

★
BRAILA, 18 (prin telefon). — 

Pînă dincolo de Urziceni plutonul 
merge compact și nu semnalăm 
decît un aspect mai deosebit : Că
lin Tudose suferă prima pană (km 
33). 3 km. mai încolo, Sebe și St 
Ionescu sparg și ei. Calin 
Tudose și Sebe, ajutați de 
trei coechipieri, reușesc însă 
să reintre în pluton. Dis
tanța de la București la Urziceni 
cicliștii au efectuat-o cu o medie 
orară de 38,500 km.

La km. 69 D. Munteanu (Loc.) 
suferă o căzătură. Foarte curajos, 
el continuă cursa cu genunchii și 
coatele julite. Plutonul începe să 
se agite și iată că încep să ră- 
mînă pe rînd din pluton o serie de 
cicliști : Chiru, Hermeziu, Gh. 
Șandru, Bercaru, D. Ionescu ș.a. 
Drumul devine din ce în ce mai 
greu. Șoseaua se prezintă înoro- 
iată și cu numeroase pietre tă
ioase. Din această cauză asistăm 
ia numeroase pane de cauciuc. Pe 
o distanță de numai 1 km. întîli

Ca să poți înțelege interesul pe 
care l-« stîrnit meciul interna 
țional de atletism dintre echipele 
de juniori și junioare ale R.P. 
Romîne și U.R.S.S., trebuie să fi 
înfruntat ploaia de sîmbătă după- 
amiază, stînd la poarta stadionu
lui Flacăra din Ploești, unde ur
ma să aibă loc desfășurarea între
cerilor

Ploaia care căzuse din abun
dență făcuse pista de concurs im
practicabilă, dar iubitorii atletis
mului apăreau totuși din toate 
direcțiile înaintea orei de înce
pere și mult după ea, atunci cînd 
ploaia încetase, în speranța că 
totuși probele vor avea loc. Dar 
lucrul acesta era de-acum imposi
bil deoarece pista se afla acope
rită de un strat gros de apă, 
așa că desfășurarea întrecerilor a 
fost amînată cu o zi.

Duminică, însă, vremea, deși ră
coroasă, a permis desfășurarea 
concursului pe care l-au urmărit 
peste 6 000 de spectatori. Pista 
s-a prezentat în condițiuni ne
așteptat de bune față de cum a- 
răta cu o zi înainte, însă totuși 
foarte moale. Cu toate acestea, 
dato-Jtă dîrzeniei cu care au lup
tat fiecare dintre tinerii atleți 
ai ce'or două țări, arbitrii con
cursului au avut prilejul să în
registreze o serie de rezultate ex
celente. Ne referim, în primul 
rînd, la cele două noi recorduri 
de juniori ale U R.S.S., stabilite 
în proba de aruncare a discului 
la fete și greutate la băieți

înainte de întreceri au luat cu- 
vîntul tov. Zoia Romanova, condu
cătoarea lotului atleților sovietici, 
și tov. Gh. Matei, președintele co
mitetului regional C.F.S Ploești, 
care a urat succes participanți'or.
DESFĂȘURAREA ÎNTRECERILOR

Prima probă, cursa de 110 m. 
garduri, s-a încheiat cu victoria 
așteptată a lui Snulin, deși la 
o diferență mai categorică decît 
prevăzusem. Rezultate: 1. Snu
lin (U.R.S.S.) 15,5; 2. Ursac
(R.P.R.) 16,0; 3. Tudose (R.P.R.) 
17,1 ; 4. Păunescu (R.P.R.) 17,5

Proba de săritură în înălțime a 
fost una dintre cele mai intere
sante. Spectatorii au putut urmări 
evoluția recordmar.’ui de juniori 
al U.R.S.S. Berhin, care este po
sesorul unui stil foarte frumos 
și eficace. Deși este mic de sta
tură, Berhin cu o detentă excep- 

nim cîte 2—3 sau chiar 5 alergă
tori reparînd cauciucurile. Pe a- 
ceasta parte au spart Moraru, Că
lin Tudose, Poreceanu, Molnar, 

Glodea, Vasilescu (de două ori), 
Șerban, Maxim, Naidin, Istrate, 
Moiceanu și mulți alții, în timp 
ce Sebe, suferind de stomac, este 
depășit de peste FC alergători.

La Buzău se ajunge după trei 
ort de rulaj. Primii trec C. Du
mitrescu. Constant inescu, P. Gane 
(una din revelațiile etapei) De la 
Buzău spre Brăila cicliștii au din 
nou asfalt și merg cu vîntul în 
spate, ceea ce face ca întrecerea 
să decurgă într-un ritm excepțio
nal de viu. Acum înregistrăm de-a 
lungul parcursului trei plutoane de 
cîte 15—17 alergători, aflate la 
cîte un minut — un minut jumă
tate unul de altul. Intre acestea se 
angajează o adevărată cursă de 
urmărire Primul pluton este con
dus de C. Dumitrescu și 1. Con 
stantinescu, plutonul 11 de V. 
Georgescu, Gherman și Emil Duțu, 
iar plutonul III de Vasilescu, care 
imprimă acestui din urmă pluton 
o cadență foarte puternică, hotă
rî* fiind să refacă terenul. I a 20 
km. de Brăila înregistrăm jonc
țiunea unei mari părți din cicliștii 
celor trei plutoane și astfel se for- EMIL IENCEC

Mii de oameni au salutat în Piața Universității plecarea cicliștilor

țională a reușit să treacă 1,93 rnx 
doborînd de puțin încercările pei 
care le-a făcut la 1,97, înălțime- 
care ar fi însemnat un nou record' 
unional de juniori. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : 2. Boboc 
(R.P.R.) 1,85; 3. Stănescu
(R.P.R.) 1,80; 4. Netrenko
(U.R.S.S.) 1,80.

In proba de aruncarea greutății' 
atletul sovietic Sablenko aruncîndl 
15,43 m. a stabilit un nou record! 
unional de juniori. In apropierea- 
vechiului record (15,26 m.) a a-- 
runcat si fostul recordman Rîba- 
cov: 15,24 m. Ion Vo.-ovenci a-, 
fost al treilea cu 14,23 m., în,- 
schimb, D. Stoian s-a comportat: 
sub așteptări artincînd 12,97 m.-l 
Cursa de 100 m. a prilejuit o- 
luptă sfrînsă între cei doi atlețîl 
sovietici Marin și Antadze care au. 
înregistrat 11,0 sec. și respectiv/ 
11,1 sec. Din păcate valoarea scă
zută a sprinterilor noștri nu ne-a-i 
permis să-i vedem în luptă di
rectă cu adversarii lor, ei termi-- 
nînd cursa la o diferență aprecia
bilă. Tănăsescu (12,0) și Mănesctt 
(12,3). Rezultatele înregistrate în; 
proba de săritură în lungime au 
fost poate mai mult ca altele in-<- 
tliiențate de starea pistei. CîștîJ- 
gătorul Fedoseev — posesorul U- 
niii stil de săritură foarte fru
mos — a obținut 7,09 m. deși 
numai CJ -uțin timp în urmă el 
a sărit 7,36 m. Celelalte rezul
tate: 2. Szabo (R.P.R.) 6,49;

3 Efremov (U R.S.S.) 6,49; 4.
V. Duțu (R P.R ) 6,43; 5. Pău- 
n oscii (R.P.R.) 6,41.

400 m. plat a fosr o cursă in
teresantă care a prilejuit o luptă 
dîrză, mai ales pe ultima parte 
cînd luliu Karandi a avut o pu-r 
ternică revenire. Rezultate : 1-
Sumski (U.R.S.S.) 50,5 sec; 2. 
Karandi (R.P.R.) 50.8 sec. ; 3. Ra- 
dulian (R.P R) 51,5; 4. C. Con- 
stantinescu (R.P.R). 51.9; 5. Sus
lov (U.RS.S.) 54.7.

In clasica cursă de 800 m. at- 
leții noștri au realizat o frumoasă 
victorie ca i exultat al unei tac
tici bine alese. Danciu a dus tre
na în primul tur, apoi în turul 
al doilea Makarov a atacat pu
ternic trecînrl la conducere anroa- 
pe 300 m. ; dar la intrarea în li
nia dreaptă Zoltan Vamoș a fîă- 
sit serioase resurse să sprinteze 
și să obțină o meritată victorie.

(Continuare în pag. Il-a)

(C. C. A. I)
mează un pluton numeros, care se 
apropie de sfîrșitui etapei. După 
numeroase hîrțuieli, cicliștii ajung 
pe străzile Brăilei unde se dispu
tă sprintul final pe care-1 ciștigă, 
spre satisfacția brăilenilor, un con
cetățean al lor : I Vasile (C.C.A. 
1)

Iată acum clasamentul etapei: 
1 1. Vasile (C.C.A. I) a parcurs
210 km. în 5h 39 min. 26 sec. me
dia orară 37,132 km.; 2. C. Du
mitrescu (C.C.A. 1) 3. A. Faniciu 
(Met.) 4. P. Enache (Loc.) ace
lași timp; 5 1. Constan'inescu
(C.C.A. I) 5:39,52; 6. L. Zanone 
(Rec.) 5:40,01 ; 7. St. Băiănescu 
(Voința) 8. P. Munteanu (Loc), 
9. D. Dulu (Progr, II) 10. G. 
Moiceanu (Progr. I); 11. AL Ște- 
fănescu (Progr. I) ; 12. E. Golgoți 
(Rec.) ; 13. I. Angelescu (Progr. 
II) ; 14. N. Stepanian (C.C.A II); 
15. F. V/ittmann (C.C.A. II) 16. 
P. Gane (Constr.) toți același 
timp. Pe echipe etapa a fost cîș- 
tigată de C.C.A I cu 16:58.44 ur- 
mată de C.C.A. if 17:00.05; Meta-* 
Iul, Locomotiva, Recolta, Progre
sul II, Progresul 1, Constructorul, 
Voința, Flamura roșie, Dinamo II* 
Dinamo I și Flacăra



(Șa/h'ijdG'Mcte \A4iAMt(ia/hje, Junioarele și juniorii sovietici conduc după prima 
a meciului de atletism cu echipele R.P.R.

Handbal
CAMPIONATUL CAT. A 

(masculin)
C.C.A.-Știinfa I.C.F. 6—3 (4—2). 

Un joc de slabă factură tehnică, 
datorită în mare măsură terenului 
desfundat de ploaie. Jucătorii de 
la C.C.A au adoptat o tactică mai 
bună, ținînd puțin mingea și tră
gând mult la poartă, atît din apro
piere cît și de la distanță. Au în
scris : Telman (3), Sauer, Meitert 
și Io6t pentru C.O.A., Căliman, No- 
dea și Gernescu pentru I.O.F.

Dinamo 6-Flamura Roșie Cisnă- 
die 11—11 (7—3). Meciul a avut 
o desfășurare palpitantă. Dinamo- 
viștii conduceau la un mement dat 
cu 11—6, dar au trebuit să se 
mulțumească cu un rezultat de e- 
galitate. Punctele au fost înscrise 
de: Istrate (2), Tischler (4), Stă- 
nescu (3), Gemăt și Lupescu pen
tru Dinamo și Kapp (5), Schuster 
(2), Mantsch, Schehinger și Zank 
pentru Flamura Roșie.

Flamura Roșie Jimbolia-Metalul 
Timișoara 6—5 (4—2). Derbiul eta
pei a dat câștig de cauză echipei 
din Jimbolia. A fost, așa cum a- 
rată și scorul, un joc îndârjit, dis
putat din primul pînă în ultimul 
minut. Oonfirmînd forma bună, 
Flamura Roșie a cîștigat pe merit. 
Au marcat: Vraniar (3), Koch. 
Kremer și Zahari pentru Jimbolia 
și Bonfert (3) și Pușcaș (2) pen
tru Metalul.

Știința Timișoara-Dinamo Orașul 
Stalin 8—14 (3—7). Au înscris : 
Zahari (4), Martini (3), Streidt- 
fert (3), Schmitz Otto (2), Binder 
și Toma pentru Dinamo. Lache 
(2), Franck (2), Jude (2), Vișoiu 
și Mozer pentru Știința.

Voința Sibiu-Știința Iași 5—3 
(3—2). Au marcat: Bretz (2), 
Kremer Zikeli și Otto pentru Vo
ința, Tichi, Hurubeanu și Popa 
pentru Stanța.

Metalul Reșita-Flacăra Ploești
5—5.

CAMPIONATUL FEMININ
Știința I.C.F.-Progresui Orașul 

Stalin 8—1 (4—0). Cel mai im
portant joc al etapei a revenit la 
scor fruntașelor clasamentului. 
Rezultatul oglindește superioritatea 
echipei bucureștene, superioritate 
care pe teren s-a tradus printr-un 
joc mai organizat, prin aruncări 
puternice și precise la poartă.

Echipa din Orașul Stalin n-a fă
cut lin joc pe măsura posibilități
lor. Au înscris: Jianu (4), Pădu- 
reanu (2), Coroiu și Iliescu pentru
I.C.F.  și Scheip pentru Progresul.

Flamura Roșie Sibiu-Știinta Mîn. 
înv. 3—2 (2—1).

Avîntul Codlea-Știinta Timișoara 
2-0 (2-0).

Progresul Tg. Mureș-FI. Roșie 
Constanța 11—0 (4—0).

Metalul Reșița-Fl. Roșie Buhuși
1—2.

CATEGORIA B MASCULIN
Intrecînd Progresul Arad, la A- 

rad, cu 7—5 (3—2), reprezentativa 
Făgărașului și-a consolidat poziția 
de lider. Iată celelalte rezultate: 
Știința Cluj-Recolta M.A.S. 11—9 
(5—4), Progresul Odorhei-Progre- 
sul Bacău 14—3 (5—0), Știința 
Galați-Flacăra Tîrgoviște ’ 5—8 
(3—4), Locomotiva București-Re- 
colta Varias 11—9 (6—5).

Volei
In cadrul primei etape a returu

lui campionatelor republicane mas
culine și feminine de volei s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 

FEMININ :
Progresul CPCS București—Pro

gresul Timișoara 3—0 (5, 12, 9) ;
Flamura roșie Iași—Locomotiva 

MCF București 0—3 (3, 7. 13) ;
Dinamo București — Progresul 

Clui 0—3! (13. 10, 13) :
Voința Orașul Stalin—Voința Si

biu 0—3 (12, 13, 5) ;
Constructorul București—Stiirrța 

1CF București 0—3 (6. II. 14) .
CLASAMENTUL

1. Prog. Buc. 10 9 1 28 : 6 19
2. Șt. I.C.F. 10 9 1 28 : 8 19
3. Loc. Buc. 10 7 3 24 : 11 17
4. Voința Sibiu 10 6 4 24 : 20 16

. 5. Constr. Buc. 10 8 4 21 : 20 16
6. Prog. Cluj 10 5 5 21 : 19 15
7. Dinamo Buc. 10 5 5 18 : 21 158. Voința O. Stalin 10 2 8 12 : 27 12
9. Fl. roșie Iași 10 1 9 9 : 28 1110. Prop. Tim. 10 0 10 5 : 30 10

Înotătorii asociației Progresul București învingători în R. P. Bulgaria
SOFIA 18 (prin telefon de la 

corespondentul nostru) Sîmbătă și 
duminică, la bazinul de natație din 
localitatea Banki s-a desfășurat în. 
tîlnirea de natație dintre echipele 
Progresul (București) și Cerveno 
Zname (Sofia). Victoria a revenit 
sportivilor romîni cu scorul de 
113—70. Băieți: Progresul — Cer
veno Zname 53—45 . fete : Progre. 
sul — Cerveno Zname 60—25. Iată 
primii clasați la fiecare probă : 200 
an. bras (F) : Roseti (P) 3:08,2,

MASCULIN :
Dinamo I București—Dinamo IX 

București 3—0 (8, 11, 12) ;
CCA—Flamura roșie Tg. Mureș 

3-0 (8, 11, 5) ;
Metalul Orașul Stalin—Locomo

tiva București 2—3 (15—13; 6—15; 
15—5; 8—15; 9—15) :

Progresul Cluj—Progresul ITB
București 2—3 (7—15; 15—10;
15—13; 13—15; 15—17) ;

Știința Timișoara—Știința Arad
2—3 (15—9; 10—15; 15—12; 12— 
15: 14—16).

CLASAMENTUL
1. Loc. Buc. 10 10 0 30 : 7 20
2. Dinamo Buc. 10 8 2 26 : 13 18
3. Prog. Buc. 10 8 2 26 : 16 18
4. C.C.A. 10 6 4 23 : 14 16
5. Met. Or. Stalin 10 5 5 21 : 21 15
6. Știința Arad 10 5 5 20 : 22 15
7. Prog. Cluj 10 4 6 22 : 22 14
8. Știința Tim. 10 2 8 11 : 27 12
9. Dinamo 9 Buc. 10 1 9 13 : 28 11

10. Fl. roșie Tg. Mureș
10 1 9 7 : 29 11

Tenis
Ieri au continuat meciurile din 'ca-

drul finalelor campionatului de te
nis. In majoritatea jocurilor nivelul 
tehnic a fost scăzut, mai ales la 
categoria I. Iată rezultatele tehnice 
înregistrate :

Simplu bărbați categoria Il-a : 
Georgescu ■— Rado 6—1, 2—6,
6— 3 ; Bosch — D. Viziru 6—0,
7— 5; Kiselef — Faur 6—1, 3—6, 
6—4; Crucianu — Martin' 6—1, 
6—4; simplu femei cat II: Bauer
— Cobzuc 6—2, 6—2 ; Lecca — 
Resu 5—7, 2—6; simplu bărbați 
cat. I. : Caralulis — Albert 6—1, 
6—0, 6—0; M. Viziru — M. Sorin 
6—4, 8—6, 6—3 ; Anghelescu — 
Kiselef 6—4, 6—2, 10—8; Chivaru
— Georgescu 7—5, 6—3,
6—4 ; Bardan — Schmidt 3—6. 
1—6, 6—1, 6—0, 6—4; Pusztai — 
Dancea 3—6, 6—3, 9—7, 6—3 ; 
Zacopceanu — Sereszter 6—4, 6—2, 
6—2 ; Cristea — I. Ilie 6—3, 6—3, 
6—4 ; Slapciu — T. Ivan 2—6, 
6—0, 6—2. 6—1 ; Cobzuc — Raco- 
viță 7—5, 6—3, 6—2; Năstase — 
Marinescu 6—2, 6—3, 6—0; Va- 
silescu — Mita 3—6, 6—3, 6—3,
8— 6; Dublu bărbați cat. I. Marin 
Viziru — Cobzuc = Wolf
— Lorinczi 6—1, 6—2, 6—3; 
Grunwald — Benedek = Caralu
lis — Anghelescu 4—6, 5—7, 6—2, 
6—3, 6—0; Cristea — Sereszter 
= Slapciu —-, Dancea 6—4, 6—4,
9— 7; Bardan — Rakosi = Năs
tase — Sopa 9—7, 6—3, 7—5 ; 
Pusztai — Chivaru = Pinuindeanu
— D. Viziru 6—1, 6—1, 6—0.

Meciurile continuă astăzi pe te
renul centrului de antrenament Nr.
2. Dintre partidele programate su
bliniem întîinirile Bardan — Grun
wald, Cobzuc — Cristea, Bădin — 
Chivaru, Zacopceanu — Năstase 
și Marin Viziru — Slapciu

Tenis de masă
întîinirile de ieri din cadrul cam

pionatului republican de tenis de 
masă au luat sfîrșit, în general, 
cu rezultatele scontate. La Bucu
rești, în cadrul întrecerilor fe
minine, Progresul Cluj a susținut 
două întîlniri. Sîmbătă a pierdut 
cu 0—3 la Progresul București, 
Rezultatele înregistrate sînt: Ella 
Zeller (B) — Maria Gavrilescu
(C) 3—0 (17, 14, 14) ; Anita Ba-
bichian (B) — Marta Tompa (C)
3—0 (12, 13, 20) ; Ella Zeller,
Anita Babichian (B) — Marta
Tompa, Maria Gavrilescu (C) 
3—2 (8, — 18, — 19, 9, 15). Du
minică dimineața Progresul Cluj 
a întîlnit echipa Dinamo IX. Vic
toria a revenit clujenceilor după 4 
ore de joc efectiv, cu scorul de 
3—2. Rezultatele înregistrate : 
Tira Catrinel (D) — Marta Tom
pa (C) 3—2 (—19, 13, 8, - 13,
19) : Renate Schultz (D) — Ma
ria Gavrilescu (C) 0—3 (15, 15, 
7) ; Tira Catrinel. Renate Schultz
(D) — Marta Tompa, Maria Ga
vrilescu (C) 1—3 (— 16, 12,
8, 11); Tira Catrinel (D) — Maria 
Gavrilescu (C) 3—1 (—21, 17, 17, 
18) ; Renate Schultz (D) — Mar
ta Tompa (C) 0—3 (18, 15, 16). 
La Constanța, Știința București

200 m. bras (B) Mitrofan (P) 
2:51,1.. 100 m. spate (F) : Orosz 
(P) 1:22,9.. 100 m. spate (B) :
Racev (C.Z.) 1:15,5. . 400 m. liber 
(F) : Bock (P) 6:15,3.. 400 m. liber 
(B) : Meder (P) 5:17,7.. ștafeta 
4 x 100 m. mixt (F) : Progresul 
5:41,2 (nou record al R.P.R.). șta
feta 4 x 100 m. mixt (B) : Progre
sul 4:47,4. 100 m. liber (F): Orosz 
(P) 1:16. 100 m. liber (B) : Si- 
mion (P) 1:02,2. 1500 ni. liber: 
Meder (P) 21:30,5. 100 m. fluture

a întrecut Flamura roșie cu 3—0; 
rezultatele înregistrate : Felicia
Grigore (FI. r.) — Mariana Ba- 
rasch (S) O—3 (6, 5, 7) ; Gabriela 
Papadopol (FI. r.) — Aida Sil- 
berman (S) 0—3 (9, 14, 15) ; G. 
Papadopol, F. Grigore (FI. roșie)
— M. Barasch, Irma Magyari- 
(S) 0—3 (prin neprezentare). La 
Timișoara, Constructorul Buc. a 
întrecut echipa locală Progresul 
cu 3—0. Rezultatele înregistrate 
sînt următoarele: Marcovici (T)
— Sari Szasz (C) 0—3 (7, 13, 
12); Dita Merkler (T)—Geta Stru- 
garu (C) 0—3 (2, 6, 6) ; Merkler, 
Munteanu (T) — Szasz, Strugaru 
(C) 0—3 (11, 15, 15).

In întrecerile masculine s-au 
înregistrat rezultatele: Dinamo IX 
(Buc.) — Constructorul Buc. 0—5. 
Dinamoviștii au prezentat o e- 
chipă tînără care nu a putut face 
față adversarilor care s-au pre
zentat bine pregătiți. Rezultatele 
înregistrate: Șirlincan (D) —
Pesch (C) 0—3 (24, 12, 17) ;
Ploscaru (D) — Otto Botner (C) 
0—3 (12, 15, 15) ; Arsen Gara- 
bedian (D) — Mircea Popescu
(C) 0—3 (13, 11, 13); Șirlincan
(D) — Otto Botner (C) 0—3 
(17, 17, 14) ; Arsen Garabedian 
(D) — Pesch (C) 0—3 (15, 17, 
14). La Cluj, Voința Arad, pre- 
zentîndu-se în formație completă 
și bine pregătită, a întrecut echi
pa locală Progresul cu 5—2. Tre
buie remarcată în special victo
ria tînărului Andronache (V) care 
a întrecut pe Paneth (P) cu 3—0 
(16, 13, 13). Iată celelalte rezul
tate : Fleicher (P) — Covaci (V) 
0—3 (10. 15, 19) ; Gavrilescu (P)
— Pop Marius (V) 3—0 (8, 20,
19) ; Paneth (P) — Covaci (V) 
3—1 (— 18, 17, 14, 9) ; Gavri
lescu (P) — Andronache (V)
0—3 (19, 9, 13) ; Fleischer (P)
— Pop Marius (V) 0—-3 (12,
17, 15) ; Gavrilșscu (P)—Covaci 
(V) 2—3 (22, lb, — 17, — 19, 
19). La Timișoara, Progresul Buc. 
a întrecut cu 5—0 echipa locală 
FI. roșie.

Sporturi nautice
CONSTANȚA 18 (prin telefon).— 

Ieri a avut loc la M’amaia des
chiderea festivă a campionatului, 
repub'lcan de vele clasa star. 
Campionatul este organizat de 
A.V.S.A.P. și se dispută pe lacul 
Siutghiol. La întreceri participă 
22 echipaje, repartizate astfel : 
Constructorul — 4, Metalul — 5, 
Știința — 4, Progresul — 3, 
Casa Ofițerilor Constanța — 2, 
A.V.S.A.P. — 2, Dinamo — 1, 
Flamura roșie — 1.

întrecerile proprru-z'se în
cep astăzi cu sferturile de finală 
care vor dura pînă la 24 septem
brie. Intre 24—27 septembrie se 
vor disputa semifinalele iar fina
lele între 28 septembrie — 1 oc
tombrie.

(P. Enache, corespondent)
RUGBI

Ieri a fost reluat campionatul re
publican de rugbi, categoria B. In 
Capitală a avut loc un singur Joc : 
Minerul București — Locomotiva 
Buzău. Buzoienij au prestat un 
rugbi submediocru și au pierdut la 
o diferență apreciabilă: 16-3 (6-0). 
Rugbiștii de la Minerul au folosit o 
tactică potrivită, jocul cu linia de 
trei sferturi, cîștigînd pe merit. 
In seria I~ au mai fost înregis
trate următoarele rezultate: la 
Constanța, în deplasare, Metalul 
București a întrecut confortabil pe 
Constructorul din localitate cu 19-0 
(11-0), iar la Iași. Știința a termi
nat învingătoare în fața Progresu
lui Tecuci : 5-3 (5-3).

In cea de a doua serie, Știința 
Cluj a terminat la egalitate, pe te
ren propriu, cu Tîmăveinii, 0-0.

Progresul Sibiu — Flacăra Plo
ești : 0-3 (0-3); Locomotiva Timi
șoara — Locomotiva Cluj: 3-11 
(0-11). Meciul de la Orașul Stalin, 
dintre Flamura roșie și Știința 
Arad a fost amînat.

(F) : Radu (P) 1:29. 100 m. fluture 
(B): Olaru (P) 1:10,4. ștafetă
4 x 100 m. liber (F) : Progresul 
(B) 5:32,1. ștafeta 4x100 m. liber 
(B) : Cerveno Zname (S) 4:20,4. 
Progresul (B) 4:25,2.

Intîlnirea de polo desfășurată 
sîmbătă, a luat sfîrșit cu victoria 
echipei Cerveno Zname cu scorul 
de 4—3 (3—2). In al doilea meci, 
sportivii echipei Progresul au ter
minat victorioși cu scorul de 5—2 
(4—2).

TOMA HRISTOV

(Urmare din pag. l-a)

Rezultate: 1. Vamoș (R.P.R.) 
1:54,7; 2. Makarov (U.R.S.S.) 
1:55,5; 3. Kudriașov (U.R.S.S.)
1:56,0; 4. Danciu (R.P.R.) 2:03,3. 
In proba de aruncarea ciocanului 
reprezentantul țării noastre Vili 
Iacoveanu a înregistrat un rezul
tat excelent cu 54,18 m. cu care 
a ocupat primul loc. Pe locurile 
următoare s-au clasat Tatarințev 
(U.R.S.S.) 53,17 și V. Manolescu 
(R.P.R.) 45,90. In proba de șta
fetă 4x100 victoria a revenit e- 
chipei R.P.R. (Mănescu, Tănă- 
sescu. Karandi. Szabo) cu 45,4 
sec. în urma descalificării partene
rului pentru depășirea spațiului de 
schimb.

Cele patru probe feminine des
fășurate în prima zi a concursu
lui au arătat excepționala valoare 
a tinerelor atlete sovietice care 
s-au clasat pe primele locuri ob- 
ținînd în același timp rezultate 
foarte bune. La 100 m. Deconskaia 
s-a clasat prima cu 12,4 sec. îna
intea coechipierei sale Eliseeva 
(12,5), a Ioanei Luță (12,6), și 
Dorei Copîndeanu (13,0). Un re
zultat foarte bun a înregistrat at
leta Bogun la aruncarea suliței

Campionatele republicane individuale de box
0 nouă reuniune cu victorii înainte de limită și decizii eronate

Ploaia care a căzut, cu rare in
termitențe, în tot cursul zilei de 
sîmbătă, a dus la aminarea cu 
cîteva ore a penultimei reuniuni 
din cadrul campionatelor republi
cane individuale de box. Dumini
că dimineață, vremea senină, dar 
mai ales numele „tari" care figu
rau pe afișul reuniunii, au atras 
un mare număr de spectatori în 
„potcoava" Stadionului Republicii. 
In ciuda previziunilor optimiste 
ale amatorilor de box, care aveau 
tot dreptul să se aștepte la o se
rie de întîlniri spectaculoase, în
trecerile au fost și de astă dată 
de o slabă calitate. Puținele mo
mente de box adevărat la care 
ne-a fost dat să asistăm sînt de
parte de a justifica pretențiile de 
semi-finale ale campionatelor re
publicane.

Singura întîlnire care a îndrep
tățit așteptările a fost cea dintre 
Toma Constantin și Nicolae Mîn- 
dreanu. Lupta s.a purtat cu o dîr- 
zenie extraordinară de la uriniul 
pînă la ultimul sunet de gong, lat 
fazele clare și dinamice au abun
dat. Din păca'e, și la această în- 
tîlmre decizia juriului a venit în 
contradicție cu cele întîmplate 
în ring. Spre surprinderea genera
lă, juriul i-a acordat victoria lui 
Toma Constantin, trecînd în mod 
inexplicabil cu vederea avantajul 
— foarte mic, dar oricum... avan
taj — avut de Mîndreanu în re
prizele II și 111. in orice caz, 
lăsînd la o parte această decizie 
eronată, învingătorul, ca și în
vinsul, merită o subliniere deose
bită pentru boxul prestat și pentru 
hotărîrea cu care și-au apărat șan
sele

O altă decizie în vădită contra
dicție cu cele petrecute în ring 
s-a pronunțat la meciul Ghețu Ve- 
licu — Petre Deca. După trei re
prize, în care Deca a punctat mai 
mult, dovedind o indiscutabilă su
perioritate tehnică, iar Ghețu Ve- 
licu. beneficiar al unei xictorii gra
tuite și în meciul anterior n-a fă
cut altceva decît să recurgă la 
obișnuitele sale lovituri „în forță", 
acesta din urmă s-a văzut decla
rat cîștigător la puncte.

Două victorii rapide au înregis
trat ieri Vasile Tiță și „bătrînul" 
Albert Blank. La începutul repri
zei a doua a meciului său cu re
dutabilul Simion Gheorghe, Vasi
le Tiță și-a pus în funcțiune ex
cepționalele lovituri de dreapta și, 
în urma unui puternic croșeu Ia 
carotidă. Simicn Gheorghe s-a 
odihnit la podea pentru zece se
cunde, pierzînd astfel prin K.O.

Informații PRONOSPORT
Așa arată un buletin Pronosport 

cu 12 rezultate exact», la concursul 
Nr. 37 etapa din 18 septembrie 
1955.

I R.P.R. (A)—R.D.G. (A) 2
II R.D.G. (B)—R.P.R. (B) 1
III R.P.R. (juniori)—R.D.G. (ju

niori 1
IV Locomotiva T. Severin—Dinamo 

VI Buc. 1
V Metalul C. Turzii—Metalul Re

șița x
VI Metalul St. roșu Or. Stalin— 

Flacăra Moreni 1
VII Progresul S. Mare—Flacăra Me

diaș x

(46,31 m.). Celelalte locuri
clasamentului probei au fost 
cupate de: Maria Diți (R.P.l 
38,40; Gabriela Stoica (R.P.l 
35,65 și Maria Iordan (R.P.l 
33,02. La aruncarea discului c 
trei atlete sovietice participai 
au ocupat primele locuri cu rez 
tate' superioare. Cel mai bun 
zultaf a fost obținut de T. 
Press cu ,44,29 m. — nou reco 
unional de junioare. Pe locul 
s-a clasat Vlasova cu 40,46 i 
pe locul (II Doinikova cu 38,90 
Reprezentantele noastre Parase) 
va Gali și Anelise Kraus au 
runcat 37,78 și respectiv 35,95 
Proba de. ștafetă 4x100 m. s 
încheiat cu victoria categorică 
echipei sovietice (Deconskaia, Ma 
lovskaia, Eliseeva, Karacevskai 
cu timpul de 47,9. Echipa noast 
(Knobloch, Marks, Luță, Copî 

deanu) a înregistrat timpul ( 
49,5. In urma acestor rezulta 
atieții sovietici conduc cu 20— 
puncte: iar atletele sovietice co 
duc de asemenea cu 15—5 p. Intr 
cerile din cadrul zilei a Il-a 
vor desfășura azi după-amiază l 
începere de la ora 16.45.

ROMEO VILARA 
EMANUEL VALERIU

O impresie deosebită a produs vii 
toria înainte de limită a lui Blan 
El a început meciul cu Bogda 
Papovici în stilul său caracteril 
tic. Datorită eschivelor lui Blanl 
aproape nici una din loviturile li 
Popovici nu și-a ~ atins ținta. 1 
primul minut al reprizei a 11-a 
Blank trimite o „serie" în plir 
care îl zdruncină vădit pe Po 
poviici. După comanda de „break' 
reintrînd în lupta de aproape 
Blank expediază o stîngă form: 
dabilă care îl lovește în plină băr 
bie pe boxerul timișorean. Acest 
cade la podea și nu mai poate re 
lua lupta în timpul reglementai 

„Ușorul" Constantin Dumitres 
cu a servit ieri o adevărată lecți 
de joc de picioare. Deplasării 
sale derutante, însoțite de un „tir 
necruțător din plină mișcare, ai 
anihilat acțiunile — și așa destu 
de timide — ale lui Gh. Tomesci 
adueîndu-i victoria la puncte. In 
tî'nirea diintre Luca .Romano ș 
Mihai Trancă a fost extrem de în‘ 
verșunată și cu multe lovitur 
foarte puternice. O decizie a fos 
foarte greu de dat în acest mec 
sensibil egal. In cele din urmă • 
piobabil pentru avantajul acumu 
lat în prima repriză, victoria a re 
venit lui Luca Romano. După ur 
meci încîlcit, lipsit de spectaculo
zitate, Ilie Dragnea a dispus la 
puncte de Dumitru Rizea, iar Tomă 
Ilie, fără a da întreaga măsură a 
posibilităților sale, l-a întrecut la 
puncte ps Ștefan Dumitrache. Pe
tre Popescu, rănit la arcadă din 
Intîlnirea precedentă, n-a putut 
urca treptele ringului, astfel că 
Gh. Moise s-a calificat în finala 
competiției,

MARIUS GODEANU
ASTA SEARĂ AU LOC FINALELE

Astă seară, cu începere de la 
ora 19,30, se dispută întîinirile fi
nale ale tamponatelor republicane 
individua'e de box. Prugiamul este 
următorul: Categoria muscă : Mir
cea Dobresctt — Toma Ilie; cate
goria cocoș: Victor Șchiopu — 
Toma Constantin ; categoria pană : 
Ștefan Bogdan — Emil Cișmaș ; 
categoria semi-ușoară: Luca Ro
mano — Eustațiu Mărgări1; cate
goria ușoară: Constantin Dumi
trescu — Emil Popa ; categoria 
semi-mijlocie : Mihai Stoian —Ilie 
Dragnea; categoria mijlocie-ușoa-‘ 
ră : Vasile Tiță — Gheorghe Moi
se ; categoria mijlocie : Ghețu Ve- 
licu — Albert Blank; categoria 
semi-grea: Gheorghe Negrea — 
Petre Zaharia; categoria grea: : 
Dumitru Ciobotaru — Vasile Ma- 
riuțan.

VIII Flacăra Cîmpina—Dinamo Ba
cău anulat

IX Dinamo Bîrlad—Progresul FOc- 
șani 1

X Avîntul Fălticeni—Fl. roșie Ba
cău 1

XI Locomotiva Galați—Dinamo Ga
lați anulat

XII Flacăra 1 Mai—Locomotiva Iași 
anulat

A Metalul B. Mare—Metalul 108 x
B Locomotiva Craiova—Fl. roșie Sf. 

Gh. 2
C Locomotiva Cluj—Locomotiva A- 

rad 2



In tramvaiele care-i 
ieri pe spectatori de la 
„23 August' discuțiile 
nime în a recunoaște că 
derea" a oferit 
mari decît jocul „vedetă". Și asta, 
subliniau comentatorii ocazionali, 
nu pentru că în această partidă 
am obținut victoria, ci fiindcă ju
niorii, speranțele fotbalului nos
tru, au prestat un joc de o va
loare superioară care a mulțumit

Observația de mai sus este per
fect reală : reprezentativele de ju
niori — și în special echipa R.P. 
Romîne — au realizat o între
cere fotbalistică de calitate, spec
taculoasă, care a vădit calitățile 

. și pregătirea celor 25 jucători 
utilizați în întrecere. Victoria re
prezentanților noștri, este urmarea 
superiorității arătată de ea sub toate 
aspectele, poate mai puțin sub acela 
al pregătirii fizice. Juniorii noștri 
au „legat" foarte bine jocul în 
cîmp, deși mijlocașii și interii nu 
au jucat la valoarea celorlalți 
coechipieri, și au atacat decis, pe 
poartă, de cite ori au avut ocazia. 
Apărarea echipei germane a fost 
„în alarmă" cînd mingea se gă
sea la Biikossy — foarte pericu
los și precis în șut, la Anghel — 
care a făcut în repriza a doua 
curse de mare spectaculozitate pe 
extremă, — sau la Virgil — că
ruia i-au reușit multe execuții de 
finețe. Apărarea a avut în Stan- 
cu omul de bază, stoperul nostru 
a intervenit cu succes și sigu
ranță de cîte ori a fost nevoie. 
Gref și Buzeșan l-au secondat cu 
succes.

Arătam mai sus câ echipa și-a 
depășit net adversarul sub as
pect tehnic și tactic, dar că a 
fost în „deficit" în ceea ce prive
ște pregătirea fizică. In adevăr, 
în a doua parte a reprizei se
cunde, juniorii noștri au dat sem
ne vădite de oboseală, permițînd 
oaspeților să preia oarecum iniția
tiva. Nu uităm că terenul a fost 
destul de greu și a pretins efor
turi deosebite pentru controlul ba-

aduceau 
stadionul 

erau una- 
„deschi- 

satisfacții mai

Ionului și alergare, dar făcînd 
comparația cu tinerii fotbaliști 
germani, trebuie să accentuăm că 
reprezentativa noastră are dato
ria, să acorde toată atenția pre
gătirii fizice, fără a neglija cîtuși 
de puțin pregătirea tehnică și tac
tică.

Reprezentativa de juniori a R.D. 
Germane este o formație cu mari 
posibilități fizice. Pe acest punct 
„forte" al pregătirii ei și-a bazat 

- de altfel jocul, folosind foarte 
mult jocul cu corpul și deschide
rile lungi pe aripi. Echipa oaspe 
a făcut un joc de apărare în re
priza a doua cînd a retras în a- 
jutorul compartimentului defensiv 
și pe cei doi interi și a uzat une
ori chiar de un joc prea dur. O 
impresie bună au lăsat înainta
șul centru Kbhler, fundașul Dor- 
ner, mijlocașul Otto și portarul 
din repriza secundă, Sommer.

Cele cinci gcluri ale echipei 
noastre au fost marcate de Bu- 
kossy (min. 10, 15, 85), Anghel 
(min. 36) și Rcnich (min. 79). De 
notat că toate cele trei goluri — 
opera centrului atacant al repre
zentativei noastre — au fost rea
lizate prin șuturi plasate și puter
nice PE JOS, adică așa cum 
prea trag de regulă și
ar trebui totuși să șuteze, mal 
des, înaintașii noștri, inclusiv cei 
ai formației A. Pentru oaspeți au 
înscris Kohler (min. 68) și Herz 
(min. 90).

Arbitrul Dorogi (R.P. Ungară), 
ajutat de D. Schulder și S. Se
gal, a condus corect și compe
tent următoarele formații:

R.P. ROMÎNĂ: Cîmpeanu-Bu- 
zeșan, Slancu, Gref-Ienei, Mihăi- 
lescu-Anghel, Dumitrescu (din 
min. 63, Melente), Biikossy, Re- 
nich, Virgil.

R.D. GERMANA: Fritsche (din 
min. 46, Sommer)-Dorner, Senftle- 
ben, Oelze-Kirst, Otto-Muller, 
Lehrmann, Biichner, Kohler, Herz 
(din min. 46, Gablick, apoi, din 
min. 74, din nou Herz).

EFTIMIE IONESCU

nu 
cum

R. P. ROMÎNĂ A-R. D. GERMANĂ>A 2-3 (2-1)
Echipa noastră reprezentativă 

de fotbal a făcut ieri, pe stadionul 
„23 August", un joc care a nemul
țumit profund pe cei aproape 
100.000 de spectatori. A pierdut cu 
2—3 (2—1} în fața echipei R. D. 
Germane, într-un meci în care n-a 
corespuns din nici un punct de 
vedere încrederii și așteptărilor.

Reprezentanții noștri au fost iert 
de nerecunoscut. De foarte puține 
ori de-a lungul celor 90 de mi
nute de joc ei s-au situat la ni
velul valorii lor reale. Echipa noa
stră a deziluzionat; a fost lipsită 
de combativitate și însuflețire, a 
jucat fără vlagă, fără orizont, la 
un nivel inadmisibil pentru o echipă 
națională care are la activ o serie 
de rezultate valoroase recente șî 
care avea de apărat un prestigiu 
cucerit cu multe strădanii, de-a 
lungul ultimilor ani. Desigur că la 
această comportare slabă a jucători
lor noștri în meciul de ieri a contri
buit în mare măsură și o nejus
tificată subapreciere a adversari
lor. E greu de închipuit cum ju
cători cu multă experiență ca 
Petschowskî, Ozon, Călinoiu, Pe- 
reț, Zavoda etc. pot cădea într-o 
asemenea greșeală elementară în 
fotbal : aceea de a socoti un meci 
cîștigat dinainte. Intrînd pe teren 
cu o astfel de stare de spirit, este 
suficient ca jocul să nu „meargă" 
un timp pentru ca întreaga echi
pă să nu-și regăsească cadența 
pînă la sfîrșitul meciului. Ceea ce 
s-a întîmplat ieri.

Explicațiile insuccesului de ieri 
nu se rezumă însă, la acest ele
ment psihologic. Echipa noastră 
a jucat — oricum — slab și sub 
raport tehnic și sub raport tai- 
tic, iar din punct de vedere fizic 
a fost depășită în majoritatea ca
zurilor de fotbaliștii din 
Germană. Jucătorii noștri 
special înaintașii au comis 
roase greșeli de execuție:
greșit pasele, au controlat șî con
dus defectuos mingea, au șutat 
prost la poartă. Acțiunile lor au 
fost lente, lipsite de viteză de exe
cuție și pătrundere, prea mult des
fășurate 
porțiuni 
ușor de 
viguroșii
mult decît atît, jucătorii noștri au 
uitat un principiu de bază al fot
balului modern : jocul în mișcare, 
înaintașii au jucat prea mult 
gați" de postul lor, nu au 
nici o variație acțiunilor 
schimburi de locuri derutante, 
ne-au dovedit în 
știu să facă. Și 
a ușurat sarcina 
pețî. După cum,
apărării echipei R. D. Germane a 
fost și faptul că jucătorii noștri — 
mijlocașii și înaintașii — au oprit 
fiecare minge primită, au contro
lat-o și condus-o un timp și abia 
după aceea au pasat sau au cău
tat un 
Tocmai 
permis 
rapidă
au fost respinse multe acțiuni ale 
echipei noastre. Numeroase gre
șeli au fost comise și- de apără
tori, (îndeosebi Zavoda II), gre-

R. D. 
și în 

nume- 
ei au

MAGDEBURG 18 (prin telefon). 
— In prezența a 50.000 de spec
tatori echipa secundă a R.D. Ger
mane a întrecut R. P. Romînă B 
cu 3—0 (3—0). Victoria local
nicilor este meritată. Echipele au 
intrat pe teren în următoarele 
formații:

R.D.G.: Marquardt — Frank, 
Schon, Franke W. — Neubauer, 
Bauer — Weise, Lindner, Franz, 
Franke H., Kaiser.

R.P.R.: Coman — Pahonțu, A- 
polzan, Neamțu — Hidișan, Ma
ior — Suciu, Roman, Ene, Nicu
șor, Bădeanțu.

In min. 1, Lindner înscrie pri
mul gol cu un șut ce putea fi a- 
părat de Coman și în urma u- 
nei neînțelegeri între Maior și 
Apolzan. Urmează 3—4 minute de 
derută în echipa noastră, ceea 
Ce face ca germanii să aibă ini
țiativa, după care jucătorii echi
pei R.P.R. domină fără a fi însă 
periculoși la poartă. Echipa R.D.G. 
se apără. Aceasta a fost de alt
fel tactica de bază a echipei ger
mane : apărare și contraatacuri 
care s-au dovedit periculoase, în 
special pe aripi. Echipa noastră 
continuă să aibă =-=“-*=— -= --
domine dar deși 
Suciu combină 
lor nu aduc nici 
min. 24 Bădeanțu, singur în fața 
porții, este neatent și pierde o 
ocazie rară. In min. 26 Horst 
Franke cu un șut de la 35 m. 
înscrie al doilea gol pentru echipa 
sa : mingea s-a lovit mai întîi 
de bară și a ricoșat în plasă. Mai 
atent, Coman ar fi putut reține 
și acest șut. In acest minut, Cosma 
îi ia locul lui Coman, în poartă. 
Echipa R.P.R. continuă să aibă 
inițiativa și din nou Bădeanțu 
pierde o ocazie clară, trăgînd slab 
de la 5 m. Spre sfîrșitul repri
zei echipa R.D.G. își revine, îna
intașii săi acționează periculos și 
ratează 2—3 ocazii. In min. 41, 
la o centrare a Iui Kaiser, Cosma 
ezită să iasă și Lindner înscrie 
cu capul de la 6 m. : 3—0.

Repriza secundă are în general 
același aspect ca și primele 45 
minute.
echipa R.P.R. se impune și do
mină cu autoritate, dar fără nici 
un rezultat. Jocul nostru a fost 
însă steril din cauza paselor scur
te și laterale și bîlbîielilor din 
fața porții. Echipa R.P.R. a a-

inițiativa și să 
Ene, Nicușor și 
frumos, șuturi be 

un rezultat. In

încă din primul minut

P. ROMINA B 3-0 (3-0)
vut 5 cornere — nefructificate — 
și 5 lovituri de la 16 m. — exe
cutate greșit. In min. 65 se fac 
unele schimbări în formație:■ Su- 
ciu îi ia locul lui Ene în centrul 
liniei de atac, pe extremă trece 
Călin, iar Roman este înlocuit cu 
Rădulescu. Aceste modificări aduc 
un reviriment. Suciu, împreună 
cu Nicușor, construiesc situații 
bune de șut, dar ele nu sînt fruc
tificate. In min. 88 Suciu ratează 
o ocazie trăgînd de la 6 m. peste 
bară.

Echipa noastră deși a dominat 
și s-a menținut în terenul adver
sarului peste 75 minute, nu a reu
șit să înscrie nici un gol din 
cauza ineficacității liniei de a- 
tac șf a șuturilor care de puține 
ori au nimerit pe poartă. Des
pre echipa secundă a R.D.G. se 
poate spune că a fost o adevărată 
revelație. A jucat simplu, bărbă
tesc, în viteză, cu o deosebită 
voință de a învinge și a arătat o 
bună orientare tactică făcînd față 
calităților tehnice ale romînilor. 
Raport de cornere: 8—3 pentru 
R.P.R.

Intîlnirea a fost condusă de ar
bitrul danez Jorgenssen.

lateral și înghesuite pe 
reduse de teren, foarte 

controlat pentru rapizii și 
apărători germani. Mai

„le- 
dat 

prin 
cum

alte ocazii că 
această greșeală 
apărătorilor oas- 
tot în avantajul

om căruia să î-o paseze, 
această înfîrziere în joc a 
adversarilor o regrupare 

în apărare. In felul acesta

șeii care au dus chiar la mar
carea a două din cele trei go
luri. Plasamentul greșit al funda
șilor, imprecizia și mtîrzierea în 
intervenții, serviciul defectuos — 
iată cîteva din aceste erori. Este 
drept însă că și comportarea cu 
mult mai slabă a înaintării a con
tribuit la căderea apărării și mai 
ales a mijlocașilor. Responsabili 
pentru această slabă comportare 
tehnică și tactică a echipei, pentru 
lipsa de pregătire fizică sînt în 
primul rînd antrenorii Gh. Popescu, 
A. Niculescu, E. Vogi, Covaci.

Meciul de ieri, comportarea 
chipei noastre sub diferitele 
aspecte, trebuie să constituie • 
biectul unei profunde analize. Di 
recția Jocurilor Sportive d:r 
C.C.F.S., Comisia centrală de fot
bal și colegiul central de antre
nori, care au răspunderea selecțio
nării și pregătirii echipelor repre
zentative, trebuie să analizeze cu 
toată atenția problemele care pot 
influența pregătirea și comporta
rea loturilor reprezentative : între
ruperea campionatului, criteriile de 
selecționare a jucătorilor, durata 
perioadei de pregătire a loturilor, 
programul de antrenament, jocu
rile de verificare etc. și să ia mă
surile necesare, mai ales că în scurt 
timp urmează meciul cu puternica 
echipă națională a Belgiei.

★
Trebuie să arătăm că, în con

trast cu echipa noastră, reprezen. 
tativa R. D. Germane poate con
stitui un exemplu. Fotbaliștii oas
peți au arătat o pregătire fizică 
șî o combativitate excepțională, 
prezentîndu-se în același timp și 
într-un remarcabil progres tehnic 
șl tactic ca și în concepție de joc. 
Ei joacă iute, direct, simplu, cău- 
tînd tot timpul drumul cel mai 
scurt spre poartă. Au luptat cu o 
ardoare deosebită pentru fiecare 
minge, au 
mișcare, și 
lej pentru 
Iul în care 
tul la victorie. Dintre oaspeți o 
impresie foarte bună ne-au lăsat 
stoperul Muller, mijlocașul K. Wolf 
și înaintașii Troger, Wirth și As- 
smy.

In prima repriză, care în gene
ral a aparținut echipei noastre 
au înscris: Georgescu (min. 7), 
Wirth (min. 15) și Suru (min. 28). 
După pauză, după o scurtă domi
nare a echipei R.P.R., oaspeții au 
fost mai buni, mai ales în ultimul 
sfert de oră, au egalat prin Troger 
(min. 80) și au înscris punctul vic
toriei prin același Troger în min. 

90.
Arbitrul Harangozo (R. P. U.), 

ajutat de Green (R.D.G.) șî Fî- 
ran (R.P.R.), a condus bine ur
mătoarele formații:

R.P.R.: Voinescu — Zavoda II, 
Androvici, Szoko — Călinoiu, Pe- 
reț — Birău (Mihai), Petschowskî, 
Ozon, Georgescu, Suru.

R.D.G.: Sgjckenagel — Schal
ler, Muller, Marotzke — K. Wolf, 
S. Wolf — Assmy, Schroter, Tro
ger, Lemanczyk (62’ Fritsche), 
Wirth.

e- 
ei 
o- 
'i- 

din

creat acțiuni clare în 
au folosit primul pri- 

a trage la poartă. Fe- 
au jucat le-a dat drep-

PETRE GAȚU 
RADU URZICEANU

SERIA l-a
Locomotiva Craiova—Flamura roșie 

Sf. Gheorghe 0—1 (0—1) ;
Locomotiva Tr. Severin—Dinamo 6 

București 2—1 ;
Știința București—Știința Craiova 

3—1 (0—1) ;
Metalul Steagul Roșu Orașul Stalin— 

Flacăra Moreni 1—0 (1—0).
CLASAMENTUL

o
5

CATEGORIA
SERIA li-a
Bala Mare—Metalul 108 1—1

Arad—Minerul Lupeni 0—1

Oradea—Flamura roșie

1. Loc. Buc.
2. Șt. Buc.
3. Metalul Uz. Ti 
Or. Stalin

4. Dinamo 6 Buc.
5. Prog. Sibiu
6. Loc. Tr. Sev.
7. FI. Moreni
8. Prog. Buc.
9. FI. roșie Sf. 
Gheorghe

10. Șt. Craiova
11. Loc. Craiova
12. Met. Buc.
13. Metal St. roșu

Or. Stalin 15

16
17
16
16
17
14

17
16
16
16

6
5
5
5

2
3
3
2

4 3 8

43 : 11
23 : 22

24 : 18
24 : 19
20 :
20 :
20 :
25 :

25
19

18
18

Metalul
(0-1) ;

Metalul
(0—0) ;

Progresul
„Ianoș Herbak*' Cluj 2—0 (2—0) ;

Locomotiva Cluj—Locomotiva Arad 
0—1 (0—0) ;

Progresul Satu Mare—Flacăra Me
diaș 1—1 (0—1) ;

Metalul Cîmpia Turzii—Metalul Re
șița 2—2(1—1) ;

Metalul Hunedoara—Metalul Oradea 
8—0 (4—0).

SERIA Wl-a
Dinamo Bîrlad—Progresul Focșani 

9-1 (2—1) ;
Avîntul Fălticeni—Flamura roșie

Bacău 2—0 (1—0) ;
Știința Iași—FI. roșie Burdujeni 1—1 

(1—1) ;
Flacăra Cîmpina—Dlnamo Bacău

amînat ;
Flacăra 1 Mai Ploești—Locomotiva 

lași se joacă miercuri 21 septembrie ;
Locomotiva Galați—Dinamo Galați : 

amînat datorită terenului impracti
cabil.

CLASAMENTUL
1. Dlnamo Bacău

14
17
11
19

12

ETAPA VIITOARE 
(25 SEPTEMBRIE)

Flacăra Moreni—Progresul Bucu
rești, Flamura roșie Sf. Gheorghe— 
Locomotiva București. Știința Craio
va—Progresul Sibiu, Locomotiva Tr. 
Severin—Locomotiva Craiova, Metalul 
București—Metalul Steagul roșu Ora
șul Stalin, Stiinta București—Dinamo 
6 București, Metalul Uzinele de 
Tractoare Orașul Stalin, stă.

CLASAMENTUL
16 18 1. Prog. Oradea 18 12 3 3 36 : 14 27 15 12 2 1 40 : 14 26
22 16 2. Met. Reșița 18 14) 4 4 27 :17 24 2. Loc. Iași 16 8 3 5 18 : 13 19
24 15 3. Met. C. Turzii 18 9 5 4 34 : 14 23 3. FI. Cîmpina 16 8 3 5 25 : 23 19
26 14 4. FI. Mediaș 18 9 5 4 26 9 17 23 4. Fl. 1 Mai PI. 16 8 2 6 38 : 27 18

5. Met. Huned. 18 6 8 4 27 : 18 20 5. FI. r. Burduj. 17 6 5 6 25 : 27 17
20 14 6. Loc. Arad 18 7 5 6 26 : 18 19 6. Dinamo Bîrlad 17 7 3 7 24 : 26 17
22 13 7. Loc. Cluj 18 8 3 7 30 : 25 19 7. Șt. Iași 17 7 3 7 22 : 23 17
25 13 8. Prog. S. M. 18 5 7 6 21 : 36 17 8. Prog. Focșani 17 6 3 8 15 : 21 15
31 12 9. Miner. Lup. 18 5 6 7 21 : 26 16 9. Av. Fălticeni 17 5 4 8 16 : 22 14

10. Met. Arad 18 5 6 7 17 : 27 16 10. FI. r. Bacău 16 4 5 7 23 : 28 13
16 11 11. Met. B. Mare 18 3 8 7 14 : 23 14 11. FI. r. Buhuși 16 6 1 9 24 : 31 13

12. FI. r. Cluj 18 3 6 9 10 : 26 12 12. Dinamo Gl. 15 5 1 9 21 : 26 11
13. Met. Oradea 18 4 4 10 24 : 37 12 13. Loc. Galați 15 4 3 8 10 : 20 11
14. Met. K»8 18 3 4 11 22 : 37 10

ETAPA VIITOARE ETAPA VIITOARE
(25 SEPTEMBRIE)

Flamura roșie „Ianoș Herbak“ Cluj— 
Metalul Arad, Metalul Cîmpia Turzii— 
Propresul Oradea, Progresul Satu 
Mare—Metalul Baia Mare, Metalul 
Oradea—Minerul Lupeni, Metalul 
108—Locomotiva Cluj, Locomotiva A- 
rad—Metalul Reșița, Flacăra Mediaș— 
Metalul Hunedoara.

(25 SEPTEMBRIE)

Fălticeni : Avîntul—Dinamo Galați; 
Ploești : Flacăra 1 Mai—Progresul 
Focșani : Galați : Locomotiva—Dina
mo Bacău ; Iași : Locomotiva—Dina
mo Bîrlad ; Bacău : Flamura roșie— 
știința Iași ; Cîmpina : Flacăra—FI. 
roșie Buhuși.

Viadimir Kut (U.R.S.S.) 
a stabilit un nou record 

mondial la proba de 5000 m.
BELGRAD 18 (prin telefon) Dumi

nică a început Ia Belgrad un mare 
concurs Internațional de atletism la 
care participă numeroși atlețl frun
tași din U.R.S.S., S.U.A., R, P. Un
gară, R. p. Polonă, R.P.R., R. p. F. 
Iugoslavia și alte țări. In prima si a 
concursului, cunoscutul atlet sovietic 
Vladimir Kuț a stabilit un nou re
cord mondial la proba de 5(99 m. 
reallztnd timpul de 13: «,S. Proba 
de săritură In Înălțime a revenit at
letului romln Ion Soter care a reali
zat o performanță de 1,95 m. Iată 
rezultatele tehnice Înregistrate: im 
m. : Richards (SUA) 10,3 ; Barteniev 
(URSS) 18,6 ; Lorger (I) 19,9 ; 400 m. : 
Ignatiev (URSS) 41,6 ; Maiocco (SUA) 
49,2 ; 1500 m. ; Vugoșa (I> 3 :48,4; Ta- 
nay (RPU) 3:49,6; Lewandowski 

(RPP) 3 : 49,8 ; 5900 m. : Kuț (URSS) 
13 : 46,8 ; Berta (RPU) 14 :19,5 ; Strl- 
tof (I) 14 :21,0 ; Inățime : Soter (RPR) 
1,95 m. ; Marianovic (I) 1,90 m.; lun
gime : Grabowski (RPP) 7,43 ; 80 m. 
garduri : Babovic (I) 113 ; larmolenko 
(URSS) 11,5 j disc : Krlvotaplc (I) 
49,14 ; greutate : Skrblnic (I) 15,65.

LAUSANNE 17 — (prin radio). — 
In fața a 50.000 de spectatori s-a dis
putat sîmbătă la Lausanne. întîlni- 
rea dintre reprezentativele de fot
bal ale R. P. Ungare șl Elveției. 
După o partidă pasionantă, victo
ria a revenit echipei maghiare cu 
scorul de 5—1 (3—2). ~ ~
fost înscrise în ordine____ _________
II (min. 14), Machos (min 20 și 
22), Kocsis (min. 38), Volahthen I 
(min. 43), Puskas (min. 54), Antenen 
(min. 69 șl ti). Cu 6 minute înainte 
de sfîrșitul meciului, cînd scorul 
era 4—4, fundașul elvețian Kernen 
a comis un henț în careu. Lovitura 
de la 11 m. a fost transformată de 
Puskas.

Echipa maghiară a corespuns nu
mai în parte. Excelent au jucat îna
intașii cu excepția lui Raduly, care 
de altfel a șl fost înlocuit cu Tichi, 
în schimb apărarea a făcut multe 
greșeli. Cei trei jucători tineri, in
troduși In formație, (Fazekas, Kar- 
pati și Varhidi) nu au dat randa
mentul scontat.

Echipa elvețiană a Jucat surprin
zător de bine, atlt in atac eît șl 
In apărare.

Arbitrul francez Vincent a condus 
excelent următoarele formații:

R. P. UNGARA: Fazekas — Bu- 
zanszki, Karpati, Varhidi — Boszik, 
Szojka — Raduly (Tichi), Kocsis, 
Machos, Puskas, Hldegkuti.

ELVEȚIA : Parumian — Kernen, 
Dutoy, Nickhauser — Volanthen I, 
Rosch — Antenen, Meier, Volanthen 
H. Ballamann, NPauron.

-------------------- -- -------------------  -

Intilnirile sportivilor bulgari
SOFIA 18 (prin telefon). La Plovdiv 

s-a desfășurat Intîlnirea de box din
tre reprezentativele orașelor Plovdiv 
și Varșovia. Mal bine pregătiți, 
boxerii polonezi au ciștigat aceasta 
întîlnire cu scorul dc 12—8. Mîine, 
sportivii polonezi vor evolua la So
fia unde vor întîlni selecționata o- 
rașului.

★
Echipa de fotbal Lokomotiv Plov

div a înttlnlt de curind echipa ma
ghiară Dosza Pec. Meciul a luat 

sftrșlt cu un rezultat de egalitate: 
1—1.

Golurile au 
de Volanthen

• In runda 19-a a turneului inter
zonal de șah de la GSteborg marele 
maestrul sovietic Tigran Petrosian, 
jucînd cu negrele, a ciștigat o fru
moasă partidă de atac la Sllwa. 
Szabo l-a învins pe Donner după 
ce prin manevre abile a adus regele 
acestuia Intr-o rețea de mat.

In partida cu Ptinlk, iugoslavul 
Rabar și-a creat o poziție superioară 
dar, depășind timpul de gtndlre. a 
pierdut partida. Cu un rezultat ne- 
decis s-au terminat partidele Fllip — 
G heller, Guimard — Bronștein și Fu
rierei — Ilivițki.
• La 16 septembrie echipa repre

zentativă de fotbal a indiei, care se 
află în turneu în Uniunea Sovietică, 
a susținut o întîlnire amicală pe 
stadionul Dinamo din Moscova eu 
selecționata U.R.S.S.

Meciul s-a terminat cu scorul de 
11—1 (4—1) în favoarea fotbaliștilor 
sovietici.
• Cunoscutul alergător cehoslovac 

Emil Zatopek a fost invitat de fede
rația japoneză de atletism să parti-: 
cipe la tradiționala cursă de mara
ton organizată în ziua de 11 decem
brie la Tokio.
• Organizatorii sezonului de atle

tism pe teren acoperit din S.U.A. 
au anunțat că vor trimite invitații 
de participare atleților Vladimir Kuț 
(U.R.S.S.), Jerzy Chromlk (R. P. Po
lonă), Sandor Iharos și Laszio Ta- 
bori (R. P. Ungară). Ei au propus 
de asemenea să fie invitați în S.U.A. 
recordmanul mondial al probei de 
808 m. belgianul RogeT Moens, Brian 
Hewson și Chris Chattaway (Anglia).

(Agerpres)
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mara Stoeva (R.P.B.), Maj Lind
quist (Suedia), eu 399 p. la armă 
liberă calibru redus, poziția cul
cat, au situat performantele fe
minine la nivelul celor masculine; 
trădătoarea sovietică Tamara Lo
mova s-a dovedit tot atît de bună 
ca și vestitul campion european 
Ole Jensen, egalînd ca și el -— 
cu 396 puncte la „genunchi", re
cordul mondial; juniorul sovietic 
O. Scerba cu 397 p. la această 
poziție, a depășit recordul mon
dial masculin și a cucerit titlul 
de campion junior al Europei.

Aceeași excepțională Tamara 
Lomova — trăgătoarea cea mai 
completă a campionatelor euro
pene feminine, a întrecut cu 1169 
p. pe trei poziții — performanța 
cu care campionul mondial Ana- 
tolii Bogdanov a ocupat locul V 
în proba seniorilor.

Performanțele stabilite sîmbătă 
și duminică nu sînt rezultatul u- 
nor elemente izolate, ci urmarea 
unei munci intense, a unei lupte 
soortive, între numeroși trăgători 
valoroși care, întrecîndu-se pe ei, 
au ținut încordată atmosfera de 
pe poligon.

ECHIPA R.P.R. PE PODIUMUL 
CAMPIONILOR EUROPENI

Odată campioane europene la 
echipe, de trei ori pe tocul doi 
în cele patru întreceri ale echipe
lor feminine, odată pe locul doi 
individual și odată pe locul trei 
individual, aceasta este lăudabila 
comportare cu care și-au încheiat 
bilanțul reprezentantele noastre în 
campionatul european feminin.

Felicia Iovănescu, Marieta Ju- 
verdeanu, hidith Moscu și Paras- 
chiva Elekes și-au demonstrat 
înalta ior valoare, au confirmat 
așteptările) au dovedit nivelul su
perior al tirului romînesc feminin, 
cucerind titlul de campioane și 
recordmane ale Europei la armă 
liberă calibru redus, poziția ge
nunchi. Supremația trăgătoarelor 
sovietice în probele feminine a 
fost întreruptă numai de excepțio
nala comportare a reprezentante
lor noastre la proba „în genunchi". 
Cu Felicia Iovănescu, capabilă să 
obțină cel mai bun rezultat al 
său la această poziție, cu Mari
eta Juverdeanu și Iudith Moscu 
la valoarea lor unanim recunos
cută și cu Paraschiva Elekes în- 
tr-o lormă excepțională, echipa 
țării noastre a reușit să întreacă 
formidabila omogenitate și va
loare a trăgătoarelor sovietice. 
Aceste patru maestre ale sportu
lui ne-au făcut cinste prin compor
tarea și rezultatul lor, aducînd 
țării noastre primul titlu de cam
pioane ale Europei.

Felicia Iovănescu a fost extra
ordinară. Tocmai într-o întrecere 
de o asemenea importanță ea a 
reușit să-și pună în valoare înalta 
ei măiestrie și astfel — alături de 
contribuția dată în marele succes 
al echipei — a ocupat un bine-' 
meritat loc II individual — la 
poziția „în genunchi" — după Ta
mara Lomova, înaintea excepțio
nalelor Zenaida Kormuskina și 
Elena Donskaia.

Anca Ciortea a fost la un pas 
de titlul de campioană a Europei 
la poziția ,Jn picioare". De- 
punînd o muncă fantastică la fie
care foc (primul cartuș l-a de
clanșat după 45 minute de con
centrare), Anca Cfortea a păstrat 
pînă la ultimele focuri cete mai 
mari șanse de a deveni campioa
nă. Aici însă, intrată în „criză de 
timp" (mai avea opt minute pen
tru 10 focuri), ea a fost obligată 
să declanșeze cartuș după cartuș, 
fără timp suficient de ochire și 
odihnă și din această cauză a 
pierdut pe ultimele focuri preți
oase puncte. Cu toate acestea ea 
a terminat pe locul HI la numai 
un punct de campioana Europei, 
realizînd totodată un valoros re
cord al țării noastre — 374 pctl

Aceeași Tamara Lomova care 
a învins-o pe Felicia Iovănescu a 
cucerit și titlul de campioană la 
poziția „în picioare". Ea a tota
lizat 375 pct. cu 9 muște, în timp 
ce a doua clasată, tot o trăgă
toare sovietică Galina Novotfe- 
rova a realizat tot 375 pct. ca 6 
muște.

Cu excepțH titlului de campioa
nă cucerit de echipa noastră la 

poziția „ân genunchi", toate celelal
te titluri au revenit reprezentâmpe
lor lotului sovietic. Pentru locuri
le III, IV, V și VI. echipele R. P. 
Ungari, R. P. Bulgaria, R. P. Po
lona și R. P. F. Jugoslavia au 
fost tatr-un permanent „duel oare 
a dku la stabilirea unor însemnate 
recorduri naționale.

Iată rezultatele tehnice în ,ar(«J 
nea clasamentului : armă liberă 
calibru redus, culcat, individual, 
senioare: 1. E. Donskaia (U.R.S.S.) 
399 p- (27 mufște) — campioana 
și recr<comană europeană; 2. T. 
Stoeva (R.P.B.) 399 p. (26 muș
te)- 3. M. Lindquist (Suedia)
399 p. (24 muște); 4. T. Lomova 
(U.R.S.S.) 398 p.; 5. I. Veress 
(R.P.U.) 398 p.; 6. L. Kisgyorgy
R. P. U.) 398 p. 7. W. Salwicka 

(R. P. P.) 398 p.; 8. I. Moscu
(R. P. R.) 397 p.; 9. R. Grozea
(R. P. R.) 397 p.; 10 O. Novoide- 
rova (U.R.S.S.) 396 p.; 11. R. Va
sileva (R.P.B.) 396 p.; 12. L- Sir- 
bu (R.P.R.) 396 p. Juniori: 1- 
Jacqueline Zvonevschi (R. P. R.)
400 p. (26 muște) — campioană
și recordmană europeană; 2. A. 
Pehterev (U.R.S.S.) 400 p. (21 
muște); 3. V. Belocurov (U.R.S.S) 
399 p. (24 muște); 4. T. Ciutu 
(R.P.R.) 399 țx (22 muște); 5. 
R. Sigi (R. F. Germană) 398 p.;
6. R. Edling (Suediia) 398 p.; 7- 
N. Glazov (U.R.S.S.) 398 p.; 8. V. 
Basic (R.P.F. Jugoslavia) 398 p.; 
9. N. Jozîc (R.P.F. Jugoslavia) 
397 p.; 10. C. Soerha (U.R.S.S ) 
397 p.; 11. B. Jez (R.P.F. Jugo
slavia) 397 p.; 12. I. Cuk (R.P.F. 
Jugoslavia) 397 p. Echipe senioare: 
1. U.R.S.S. (E. Donskaia 399 p.; 
Z. Konnwskina 395, T. Lomova 398, 
Z. Lortîjenskaia 394) 1586 p. —
campioană și rțcowimană europea
nă ; 2. R. P. Rom nă 1580 p — 
no« record R.P.R.; 3- R. P. Bul
garia 1579 p.; 4. R. P. Ungară
1572 p.; 5. R.P.F. Jugoslavia 1555 
p.; 6. R. P. Polonă 1549 p. Juniori: 
1. U.R.S.S. (Pehterev 400, Belocu- 
rov 399, Glazov 398, Scerba 397) 
1594 p. — campioană și record
mană europeană; 2. R.P.R. 1588 — 
non record R.P.R.; 3. R.P.F Jugo
slavia 1584 p.: 4. R. P. Ungară
1573 p-; 5. R. F. Germană 1564;
6. R. P. Polonă 1537 p. Genunchi 
individual senioare: 1. T. Lomova 
(U.R.S.S.) 396 p. — campioană și 
recordmană europeană; 2- F. Io- 
vănescu (R.P.R.) 393 p.; 3. Z. 
Kormuskina (U.R.S.S.) 392 p.; 4. 
I. Donskaia (U.R.S.S.) 391 p.; 5. 
M. Juverdeanu (R.P.R.) 391 o.; 6. 
G. Gorlinskaia (U.R.S.S.) 390 p.;
7 I. Moscu (R.P.R.) 390 p.; 8. P. 
Elekes (R.P.R.) 389 p.; 9. A. Cior
tea (R.P.R.) 388 p.; 10. G. Novo- 
derova (U.R.S.S.) 386 p.; 11. A. 
Dubaș (R.P.R.) 386 n. Juniori: I. 
Scerba (U.R.S.S.) 397 p. — cam
pion și recordman european; 2. A. 
Pehterev (U.R.S S.) 396 p.; 3. V. 
I.uchianciuc (U.R.S.S.) 395 p.; 4. 
I. Văcaru (R.P.R.) 393 — nou re
cord R. P. R.; 5. V. Belocurov
(U.R.S.S.) 392 p. Echipe senioare: 
1. R. P. Romînă (Iovănescu 393. 
Juverdeanu 391, Moscu 393. Elekeș 
389) 1563 p. — campioană și re
cordmană europeană; 2. U. P. S. S. 
1560 p.; 3. R. P. Ungară 1526 p. 
Juniori: 1. U.R.S.S. (Scerba 397, 
Luchianciuc 395. Pehterev 396. 
Belocurov 392) 158J p. campioană 
și recordmană europeană; 2. R.P. 
Romînă 1551 p. — nou record; X 
R.P.F. Jugoslavia 1540 p. Picioare 
individual senioare: 1. T. Lomova 
(U.R.S.S.) 375 p. (9 muște); 2. 
G. Navcdterova (U.R.S.S.) 375 p. 
(6 muște); 3. A. Ciortea (R.P.R.) 
374 p.; 4. I. Savova (R.P.B.) 371 
p.; 5. E. Donskaia (U.R.S.S.) 370 
p.; 6. S. Lodîjenskaia (U.R.S.S.) 
370 p.; 7. L. Kisgyorgy (R. P. U.) 
370 p. Juniori: f. Cttk (R. P. F. 
Jugoslavia) 376 p. — campion și 
tecordman european; 2. V. Luchian- 
ciuc (U.R.S.S.) 375 p.; 3. Berenv 
(R. P. U.) 374 p.; 4. P. Sandor
(R.P.R.) 374 p.; 5. V. Belocurov 
(U.R.S.S.) 373 p.; 6. N. Glazov 
(U.R.S.S.) 373 p. Echipe senioare: 
1. U.R.S.S (Lomova 375, Novode- 
rova 375, Donskaia 370, Kormus
kina 369) 1489 p. — campioană 
și recordmană europeană; 2 R.P. 
Romînă 1449 p. — nou record;

Ungară 1433 p. Juniori: 
1. U.R.S.S. (Luchianciuc 375 Be
locurov 373, Pehterev 371, Evdochi- 
nov 362) 1481 p. — campioană și 
recordmană europeană; 2. RPF 
Jugoslavia 1473 p.; 3. R. P. Un
gară 1467 p. 3x40 individual seni
oare: 1. T. Lomova (U.R.S.S.) 1169 
p. campioană și recordmană eu
ropeană; 2. E. Donskaia (U.R.S.S.) 
1160 p.; 3. Novoderova (U.R.S.S.) 
1157 p.; 4. Kormuskina (U.R.S.S.) 
1156 p.; 5. L. Kisgyorgy (R.P.U.)

PE PODIUMUL ÎNVINGĂTORILOR...
In grupul numeros de spectatori 

care se strinseseră in spatele pa
tului pe care trăgea JACQUELI
NE ZVONEVSCHI din echipa de 
junioare a R.P.R. și priveau uimiți 

' cum, după fiecare foc „omul de la 
țintă" semnaliza „decar", se afla 
și ERNST ZIMMERMANN, con
ducătorul lotului german, în tre
cui unul din cei mai buni tragă- 

, tari ai lumii.
Și dacă Ernst Zimmermann a 

putut exclama (pe jumătate In 
glumă, pe jumătate în serios) în 
clipa cînd pe foaia de concurs era 
marcat al 40-lea decar al JAC- 
QUELINEI ZVONEVSCHI, că 
„noi bărbații nu mai avem ce cău
ta pe poligon", înseamnă că acea
stă fată, care a făcut parte din 
echipa masculină de juniori a ță
rii noastre, a realizat cu adevărat 
cea mai mare și cea mai senza
țională performanță a campiona
telor.

In sportu' tiru'uț „biografia" 
JACQUELINE! ZVONEVSCHI 
este foarte scurtă. Primul foc de 
armă ea l-a tras abia în mat 1953 
și... nici n-a nimerit ținta. Acea
sta se tniitnpla la un concurs or
ganizat de cercul Tlnărul Dinamo- 
visi. A fost meritul antrenorului 
V. PANȚURU. maestru al sportu
lui, de a fi întrezărit, totuși. în 
această fetiță un talent excepțio
nal. L-a impresionat calmul, atenția 
și ușurința cu care își însușea 
,Jaine!e“ tiiu'ui micuța Jacqueline. 
Ochiul antrenorului nu s-a înșelat. 

Si Intr-adevăr un an mai tîrziu 
JACQl ELINE ZVONEVSCHI cu
cerește titlul de campioană a țării, 
la armă sport poziția culcat, con- 
curînd în categoria senioare.

De necrezut, dar adevărat: ac
tuala campioană europeană a 
început să tragă cu arma liberă, 
abia în noiembrie anul trecut. 
Poate că nici un sportiv al lumii 
nu se poate mîndrl cu ascensiunea 
pe care a cunoscut-o această trăgă
toare. In scurt timp ea urcă pînă 
la 392 puncte la poziția culcat, 
389 la genunchi și 354 în picioare, 
carte dr vizită cu care s; prezintă 
la marile întreceri de pe poligonul 
Tunari.

Și iată că la 18 septembrie 1955,

1153 p.; 6. I Moscu (R.P.R.) 1153;
7. A. Ciortea (R.P.R ) 1152 p.
Juniori: 1. A. Pehterev (U.R.S.S.) 
1167 p.; campion și recordman mon
dial; 2. Luchianciuc (U.R.S.S.) 
1165 p.; 3. Belocurov (U.R.S.S.) 
1164 p.; 4. Glazov (U.R.S.S.) 1161 
p.; 5. I. Cuk (R.P.F. Jugoslavia) 
1159 p.; 6. Jacqueline Zvonevschi 
(R.P.R.) 1157 — nou record; 7. 
Scerba (U.R.S.S.) J156 p.; 8. P. 
Sandor (R.P.R.) 1155 p. Echipe 
senioare: 1. U.R.S S. (Donskaia
1160, Kormuskina 1156, Lomova 
1169, Lodîjenskaia 1147) 4632 p.
campioană și recordmană europea
nă; 2. R. P. Romînă 4568 — nou 
record; 3. R. P. Ungară 4531 p. 
Juniori: 1. U.R.S.S. (Luchianciuc 
1165. Pehterev 1167. Belocurov 
1164, Glazov 1161) 4657 p. — cam
pioană și recordmană europeană; 
2 R.P.F. Jugoslavia 4602; 3. R. P. 
Romînă 4578 — nou record.

Anatolii Bogdanov și Vasili Bori
sov au trecut peste un alt record 
mondial, primul înscriindu-și nu
mele de recordman al lumii și la 
armă liberă calibru mare 3x40: 
1139 p. Finlandezii, suedezii și 
elvețienii au luptat cu multă dlirze- 
nie pentru a întrerupe șirul victo
riilor sovietice. Dar. Bogdanov. 
Borisov, Golovin. Cr'.snevski și 
Itkis, s-au dovedit mult prea buni 
pentru a se împiedica de eforturile 
adversarilor lor. Echipa Uniunii 
Sovietice a eîștigat astfel primul 
loc detașat în această probă cu un 
record mondial ; 5636 p.

Constantin Antonescu s-a dove
dit și în această probă cel mai bun 
reprezentant al echipei noastre. Cu 
1107 puncte el a stabilit un nou 
record al țării. Cu 5413 puncte, 
echipa noastră s-a clasat după 
U.R.S.S., Finlanda, Elveția și Sue
dia la o diferență apreciabilă de 
puncte înaintea formațiilor R.P.F. 
Iugoslavia, Austria și R. P Un
gară. Iată primii clasați la armă li
beră calibru mare 3x40 individual: 
1. A. Bogdanov (U.R.S.S.) 1139 
p — campion și recordman euro
pean ; 2. V. Borisov (U.R.S.S.) 
1134 p.; 3 V. Ylonen (Finlanda) 

JACQUELINE ZVONEVSCHI, în 
vlrstă de 17 ani, egalează recordul 
mondial masculin și stabilește re
cordul european la juniori.

In viața de toate zilele JAC
QUELINE ZVONEVSCHI este 
operatoare de cinematograf. In a- 
ceastă activitate ea „a tras" multi 
metri de peliculă atît ca elevă cit 
șl ca pracliciartă. Ieri însă ea 
devenise „subiectul" spre care 
s-au îndreptat toate obiectivele 
aparatelor de filmat. Și pentru 
prima dată în activitatea sa cine

matografică, operatoarea JACQUE
LINE ZVONEVSCHI a cunoscut 
emoția care te încearcă atunci cînd 
reflectoarele te învăluie în lumina 
lor fierbinte și începi să auzi bîzîi- 
tul ca de bondar al aparatului de 
filmat.

La 17 ani, pe treapta cea mat

★
ir ir

Valoroasa noas
tră reprezentantă, 
Jacqueline Zvonevs
chi a reușit o ex
cepțională perfor
manță în cadrul 
primelor campio
nate europene pen
tru juniori: 400 de 
puncte la armă li
beră calibru redus, 
poziția culcat.

ir ★
★

de sus a podiumului învingători
lor, emoționată dar fericită, JAC
QUELINE ZVONEVSCHI a cu
les cele mai furtunoase aplauze. 
Le merită cu prisosință.

ir
Tind spre deosebire de fotbal, 

volei sau baschet, nu poate fi nu
mit chiar un sport de echipă. Și

1130 p.; 4. V. Golovin (U.R.S.S.) 
1127 p.; 5. A. Holenslein (Elve
ția), 1125 p. Echipe: 1. U.R.S.S. 
(Bogdanov 1139 p., Borisov 1134, 
Golovin 1127, Crîsnevschi 1121, 
Itkis 1115) 5636 p. — campioană 
și recordmană europeană; 2 Fin
landa 5579 p.; 3. Elveția 5566 p. 
YLONEN, ROHR Și HOLENSIEIN, 

CAMPIONI EUROPENI
După o noapte de repaus con- 

curenții la armă liberă calibru 
mare s-au întîlnit din r.ou. de a- 
ceastă dată pentru a-și disputa ti
tlurile individuale pe poziții — 
culcat, genunchi, picioare. Lupta 
a fost mai dîrză deci! la 120 
focuri. La culcat, finlandezul V. 
Ylonen a egalat recordul mondial 
(393) și a eîștigat titlul de cam
pion al Europei, dar performanța 
lui n-a întrecut decît cu un decar 
pe cea a lui Bogdanov și Vasiti 
Golovin (la această probă, în caz 
de egalitate de puncte, nu se nu
mără muștele ci „decarii", adică 
numărul focurilor în cercul 10). 
Astfel, Ylonen cu 393 p. și 34 de
cari s-a clasat primul. A. Bogda
nov cu 393 p și 33 decari s-a 
clasai al doilea iar V. Golovin cu 
393 p. și tot 33 decari a venit al 
treilea întrucît a avut ultimul foc 
mai depărtat de centrul țintei de- 
cîl cel al lui Bogdanov. Locurile 
următoare au fost împărțite tot 
între trăgătorii sovietici și cei fin. 
landezi care s-au dovedit a fi cei 
mai iscusiți pînă la locul 11, unde 
a intervenit Laurian Cristescu 
(R.P.R.) cu 388 pct. perîorm-nță 
ce-i face deosebită cinste acestui 
tînăr trăgător și care reprezintă un 
nou record.

La genunchi, Edwin Rohr (El
veția) în directă întrecere cu A. 
Bogdanov, V. Borisov și G Lu
zin (U.R.S.S.) a reușit să-î în- 
treacă pe aceștia, să cîștige cam
pionatul european și să întreacă 
recordul mondial cu 4 puncte. Tot 
peste record au scos îezuliate și 
Bogdanov, Borisov iar Luzin l-a 
egalat. Laurian Cristescu a fost 

totuși, spiritul de echipă a fost cel 
care a dus la victorie reprezenta
tiva noastră feminină în proba de 
genunchi a armei libere. Căci FE
LICIA IOVĂNESCU, MARIETA 
JUVERDEANU, Jl DITH MOSCU 
și PARASCHIVA ELEKES au 
luptat deopotrivă, cu aceeași ar
doare pentru fiecare punct .animate 
tot fimpul de dorința victoriei 
echipei..

La sftrșit, cînd foaie focurile 
fuseseră trase, cele patru prietene 
au avui bucuria nemărginită de a 
afla că țelul lor a fost atins, că 
patru medalii de campioane ale 
Europei vor fi decernate reprezen
tantelor R.P.R.
FELICIA IOVĂNESCU, IUDITH 

MOSCU și PARASCHIVA ELE
KES, asistente universitare, și stu- 

denia MARIETA JUVERDEANl, 
au reușit să adaoge noi lauri glo
riei sportive a patriei noastre. Ele 
au învins într-o întrecere deosebit 
de grea, întîlnind adversare de o 
valoare excepțională. Cu atît mai 
strălucită este această victorie, iar 
cele care au realizat-o merită un 
entuziast și călduros: bravo!

tot primul romîn clasat cu un re
zultat bun : 370 puncte.

Tot un elvețian, de această dată 
A. Hollemstein, a cucerit titlul in
dividual la poziția „picioare" cu 
371 puncte. Borisov a rămas din 
nou cu 1 punct în urma campio
nului iar Bogdanov a rămas în 
continuare în rîndul celor trei pre
miali

„CERBUL" ESTE O PROBA 
SPLENDIDA IAR SOVIETICII 
SINT MAEȘTRI DESĂVIRȘIȚI

Probele de cerb, focuri simple 
și focuri duble, au avut Ioc pen
tru prima oară în țara noastră. 
Interesul cu care numeroșii spec
tatori au urmărit zi de zi desfă
șurarea concursurilor de cerb, 
stau mărturie pentru frumusețea 
șt spectaculozitatea acestor pro
be. Atît individuale cît și pe echi
pe, victoria a revenit în mod stră
lucit reprezentanților sovietici. 
Trăgătorii noștri la primul lor 
concurs de acest gen și chiar mai 
mult la prima ior participare pe 
o instalație in funcțiune, au obți
nut un rezultat ohorabil. Clasa
mentele Individuale și pe echipe: 
I. Puzîri (U.R.S.S.) campion și 
recordman european 206; 2. Ro
manenko (U.R.S.S.) 205; X Boh- 
man (Suedia) 201; echipe: 1. 

U.R.S.S. (Puzîri 206, Romanenko 
205, Prozorovski 196, Bobrun 19t) 
798 p.

La închiderea ediției ne-au sosit 
următoarele rezultate: pistol cali
bru tnare individual : 1. M. Uma
rov (U.R.S.S.) 588 p. — campion 
și recordman european —- nou re
cord mondial; 2. V. Demin 
(U.R.S.S.) 584 p.; 3. L. Weinstein 
(U.R.S.S.) 580 p. Echipe: 1.
U.R.S.S. (Umarov 588, Demin 
584, Weinstein 580, Martazov 572 
p.) 2324 p. — campioană și re
cordmană europeană. Skeet : 150 
bucăți: 1. Durnev (U.R.S.S.) 1-18 
p.; 2. O. Andersson (Suedia) 146 
p.; 3. B. Antonov (U.R.S.S.) 146 
puncte.
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