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Metalul Stafin și
performerele etapei Ia volei

HOI MAEȘTRI Al SPORTiLIII

Feminin
FLAMURA ROȘIE CLUJ — CON

STRUCTORUL BUCUREȘTI 
3—2 (11—15, 15—13, 9—15, 

15—11, 21—it»)
O partidă deosebit de edhîlibrată, 

în care s-a realizat un spectacol 
excelent. In special, în ultimul set 
a fost o luptă extraordinară. Bucu- 
reștencele au condus cu 14—â, dar 
pînă la urmă însuflețirea cu care 
au luptat CAijencete le-a adus a- 
cestora victoria. Se poale spune că 
a fost imul din cele mai pasionan
te meciuri de volei desfășurate la 
Cluj. S-au evidențiat Ana Susan, 
de la FI. roșie, M. Niculescu și 
Marcela Bărboi de la Constructo
rul.
ȘTIINȚA I.C.F. — LOCOMOTIVA 
BUCUREȘTI 3—2 (16—18, 15—9, 

5—15; 15—0!!!. 15—10)
Victoria studentelor de la I.C F. 

este pe deplin meritată, dar fluc
tuația de valoare de la set la set 
a ambelor echipe și în special a 
■Locomotivei trebuie să dea de gîn- 
dit antrenorilor, mai ales ca -este 
vorba de echipe fruntașe în vo
leiul nostru feminin. Meciul a fost 
de scăzută valoare tehnică, cu io
tul necorespunzătoare față de po
sibilitățile echipelor. Știința IlC.iF. 
merită laude pentru voința cu care 
a luptat și pentru faptul că nu s-a 
descurajat chiar cînd wa condusă. 
VOINȚA SIBIU — PROGRESUL 
CLUJ 3—2 15—2, 15—6,

15—17. 15—11)
MNAMO BUCUREȘTI VOINȚA 
ORAȘUL STALIN 3—1 (15—10, 

8-15, 15-8, 15—13)
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

DINAMO ARAD 3—0 (U, 10„3) 
Masculin

PROGRESUL I.T.B. — METALUL 
ORAȘUL STALIN 2—3 (15—3 
40—15, 15—7, 11—15, 13—15)
Echipa din Orașul Stalin s-a do

vedit bine pregătită în special în 
atac, a luptat cu deosebită însufle
țire și, fapt care a contribuit în 
mare măsură la realizarea victo
riei, a fost bine îndrumată, fn spe
cial. se cuvine să evidențiem jocul 
bun practicat în atac, tnaî ales că 
oaspeții au îr.tîlnit un blocaj pus 
la punct.

—------- a—-------

iA 
MOTIVA 
f5, »5—12, IO—15, 15—10, 5—15)

Studenții timișoreni au confirmat 
forma bună arătată 1n meciurile 
anterioare, precum și faptul că 
principala defecțiune a ‘echipei este 
insuficienta pregătire fizică. Loco
motiva a făcut un joc bun. In 
special în atac.
DINAMO CONSTANȚA — ȘTIIN
ȚA ARAD 2—3 (13—15, 5-15, 

15—9, 15—5, 16—18)
PROGRESUL I.M.F. CLUJ—DI
NAMO BUCUREȘTI l—k (iă— Jl, 

10—15, 10—15, *11—15)
PROGRESUL GALATI—QC A. . 

0—3 (6. tb, 9)

TIMIȘOARA — LOCO- 
BUCUREȘTI 8—3 (12—

in ajunul zilei de I Mai a .fost 
acordat unui grup de sportive și 
sportivi fruntași titlul de maestru 
al sportului. Decizia 305 din 29 a- 
prîlie ‘1956 a 'președintelui Comite
tul»: pentru Cultură Fizică și 
Sport-de pe lîngă Consiliul de Mi- 
rffștri arată că se acordă titlul de 
Maestru al Sportului, următorilor 
sportivi fruntași :

AUTOMOTO : Dumitru Dumi- 
trache; BOX : Constantin Dumitre
scu, Ilie Dragnea, Gheorghe Ne
grea ; CAIAC : Eremia Oprea, Mi
hai Batint; GANGE : Simion Is- 
mailciuc, Leon Rotrnan, Alexandru 
Agha, Ictăm Lipalit; CANOTAJ 
ACADEMIC : Niculae Radu, Flori- 
ca Brut ran u. Sonia Buhiginiu, Ghi-

Șshștii nivingMcri la Sofia
R. P. Romină—R
SOFIA (prin telefon de la co

respondentul nostru). — Meciul 
de șah dintre echipele Romîniei 
și Bulgariei a continuat sîmbătă 
după-amiază cu desfășurarea tu
rului II al întrecerii. Un număr 
mare de spettatori au ținut să 
asiste la partide, care anunțau o 
luptă extrem de dîrză mai ales că 
primul tur al meciului luase sfîr- 
șit cu un scor egal: 6—6.

In ambele formații au survenit 
schimbări. Astfel, în echipa R.P.R. 
Urseanu și Rădiilescu i-au înlo
cuit pe Voiculescu și G. Alexan- 
drescu, iar în echipa Bulgariei 
Nejkirch și Filcev au luat locul 
lui Kviatkovski și Hagipetrov.

Majoritatea partidelor 
loc unui joc extrem de 
astfel că după 5 ore de 
terminat doar 3 întîlniri, 
12. Ivanov și Soos au 
remiză la mutarea 27. Pogorevici 
cu negrele a întrecut-o pe Todo- 
rova, obținînd victoria la muta
rea 35 printr-un spectaculos sa
crificiu de turn. Un deznodămînt 
neașteptat a avut partida Mi- 
lev—Szabo. Fostul campion bul
gar n-a jucat precis în deschidere 
ajungînd într-o poziție foarte 
grea. Victoria lui Szabo părea i-

Sportivii romîni peste hotare
Jucătorii de tenis de masă din 

R.P.R. care întreprind un turneu 
în R.P. Chineză au evoluat la E6 
aprilie în orașul Șanhai, întîlnind 
o selecționată din localitate. A- 
proape 3.000 de spectatori au fost 
prezenți în sala gimnaziului pen
tru a urmări întrecerile. Sportivii 
romîni au cîștigat întîlnirea cu 
scorul de 6—2.

Ieri dimineață a părăsit Capi
tala lotul de scrimă al țării noas
tre care va lua parte la concur
sul internațional de la Karlowy 
Vary (R. Cehoslovacă). Intre 
cerile vor începe la 3 mai și vor 
ține pînă la 6 mai. Scrimerii ro
mîni nu vor participa decît la 
proba de floretă bărbați din ca
drul concursului. Au făcut depla 
sarea: maeștrii sportului Vasile 
Chelaru și Ștefan Tapalagă, pre
cum și trăgătorii fruntași Iosif 
Zilahy și Gheorghe Matei.

ConsfătuireII
i Ziarul nostru organizează
'vineri 4 mai a.c. ora 18, în 
^sa'a cinematografului „Maxim 
Gorki" din Cluj o consfătuire 
'cu sportivii, cititorii și cores
pondenții din acest oraș. Con
sfătuirea va fi urmată de un 
film.

l

zeia Resiaș, luiiaqa Togloet Rita 
Schob, Maria Laub, Ecaterina Er
dos, Emilia Rigard, Stela Steacta, 
Lucia Dumitrescu; CĂLĂRIE : Ni
colae Marcoci: CICLISM : Gabriel 
Moiceantt, Constantin Șandru; 
LUPTE : Victor Popescu, Constan
tin Popescu ; SCRIMA Elena Sam- 
sudeanu ; TIR : Constantin Antone
scu, Anca Cierfea, Florica fonescu, 
Jaqueline Zvonevschi, țvonne Gol
denberg . BASCHET: Alexandru 
Fodor, Mitiai Eordogh, Vâsle Ka- 
dar; FOTBAL: Iosif Szoko;
HANDB AL : Kurt Sauer, Otto Tell- 
man, Walter Meiterth, Alexandru 
Bota, Vasile Sidea, Cornel Antone
scu, Elena Naghy, Irina Naghy, 
Aurelia Sălăgeanu, Ion Căliman, 
Dumitru Lupescu, Elena Jianu, 
Aurora Bran Popescu, Lucia Dobre, 
Brunhiida Neurohr, Petre Streit- 
ferd; RUGBI: Alexandru Terfilo- 
vici, Viorel Monaru : POPICE : Au
relia Dona, Ion Micoroiu, Nicolae 
Zolyomi; ȘAH : luliu Szabo ; VO
LEI : Ion Crivăț, Horațiu Nicolau. 
Ion Ponova, Sonia Colceriu, Cor
nelia Timoșanu. Nicolae Rădnranu, 
Marcel Rusescu.

SOFIA. 29 (prin telefon). — 
Stadionul „Vasil Levski" a .găzduit 
sîmbătă și duminică Iniîtauiea ia- 
fetnațională de atletism între re^ 
prezentativele .asociațiilor Locomo
tiva din R.P.R. și R.P. Bulgaria. 
După o luptă frumoasă victoria a 
revenit echipei romine ,cu 158:148.

Iată cîteva rezultate : 100 au. te
mei : Ioana Luță (R.) .12,3; 80 m. 
g.: Elena Stneza (R..) 12,5; cio
can: Krumov (B.) 59,.1.6 nou re
cord; înălțime: Boboc /R.) 1,90; 
Dumitrescu (R.) 1,85; 400 xn. : L. 
Marks (R.) 49,9; clise femei : V. 
Mihailova (B.) 46,69 nou record 
disc: Todorov (B.) 52,45 nou re- 

(B.)’ 
1(R.) 
(B.) 
(R-j; 
15,9;

4:12.8; 
Todorov :(Bj) 15,7»;

r. Gojoearu (R.) 15:21 ;
~............. ) J>4,4 ;

...... - I iTSU.d ; 
înălțime femei: E. Mayer (R.) 1,45- 
200 m. : Colev (iB.) 22,2, Marks 
(R.) 22,4. 800 m.: Băruță (IR.) 
2:02,5; suliță; P. Demeter (iRi) 
60,83 ; .100 m.: CoJev (B.) il0,9.

cord ; 800 m. femei: Isaieva 
2:16,6 nou racord; Pasciuc 
2:18,1; suliță femei;: Arspva 
47,75 m. nou record; Mikloș 
43,71 ; 110 m. g. : Ursac (R.) 
1.500 m.: BărifțS ȚR.) 
greutate~ '
5.000 m.: Gr.
400 m. g,j Stanei
200 rn femei.: fLuți- (K.) ‘25,6

P. Bulgaria 13-11 
minerită. Dar jucătorul rwnin, 
tr-o acută criză de timp, pune 
turn în priză la mutarea 33 
imediat după aceea se recunoaște 
învins.

Celelalte partide s-au întrerupt 
șa *la reluare, duminică dimineața, 
au dat următoarele rezultate: 
Kolarov—Bălanei ’/a—’/i', 'Radu
lescu—Filcev 'I2—'‘A; Reicher — 
Peev l/t—*/»; Ciocîltea— Boboțov 
1—0 (a fost una dintre cele mai 
frumoase partide ale- meciului. 
Printr-un sacrificiu de nebun Cio- 
cîliea a declanșat un atac vio
lent pe flancul regelui care i-« 
adus victoria la mutarea 59); dr. 
Troianescu—Minev 1—0; Teodo- 
Tescu—Asenova ‘/s—Ve; Ghițescu 
—Țvetkov Vi—‘/i; Bobekov—iHa- 
lic 1—0; Nejkirch—Urseanu 0—1 
(a fost cea mai lungă partidă a 
meciului, durînd peste 9 ore de 
joc).

In felul acesta 
cîștigă meciul cu 
de 13—11 (turul I 
7—5).

Șahiștii romîni 
astă seară urmînd 
București în cursul dimineții de 
marți.

în- 
un

Și

Celebrul mtra irlandez O’Reilly va juca la bucurești 
in echipa londoneză de rugbi Jartepas”

După 
•mai va 
noastre 
engleză 
englezi, 
ziua de 6 mai. Ei vor susține pri
mul meci miercuri 9 mai cu selec
ționata tineretului. Cel de al .dni- 
lea joc va avea Ioc sîmbătă 12 
mai, cînd adversarul rugbiștîlor 
englezi va fi selecționata orașului 
București.

In ultimul număr al ziarului 
„L’Equipe" a apărut o știre foarte 
interesantă în legătură cu turneul 
echipei „Harlequins". Conducătorii 
.acestui club au anunțat că vor a- 
duce la București și pe renumitul 
centru irlandez O’Reilly. Acest

Echipa C.C.A. îfi continuă seria victoriilor

au dat 
încordat 
joc s-au 
din cele 
acceptat

echipa R.PjR. 
scorul general 
6—6; turul II

părăsesc Sofia 
să sosească la

TOMA HRISTOV

cum am anunțat la 9 ți 12 
evalua in Capitala țării 
renumita echipă de rugbi 

„Harlequins". Jucătorii 
vor sesî In București in

jucător este socot;t ca o mare ce
lebritate în Anglia și cu toate că 
are abia virsta de 20 de ani, a 
uimit pe specialiști în meciurile pe 
care reprezentativa engleză le-a 
susținut în Africa de Sud, ca și 
prin jocul prestat rn turneul cdlor 
cinci națiuni. O’Reilly a primit de 
curînd din partea trustoluî Arthur 
Rank, oferta de a deveni actor de 
cinema. El a refuzat, declartnd că 
vrea să continuie să practice jo
cul de 15.

Desele aplauze pe care le-au a- 
miile de spectatori echipei 
au subliniat și de data a- 
excelenta pregătire și for- 
liderului categoriei A. Ieri, 
poate că nu a mai lăsat a-

dresat 
C.C.A. 
ceasta 
mă a 
C.C.A. _ 

ceeași impresie din partida cu Di
namo București, mai ales în prima 
repriză cînd acțiunile sale au fost 
lente și fără finalitatea la care 
îi dădea dreptul situațiile favora
bile create. Dar nici adversarul nu 
i-a pretins un efort mai mare, nu 
a făcut-o să dea maximum de ran
dament. Fără nici o exagerare se 
poate afirma că ieri au fost nu
meroși jucători bucureșteni care 
au terminat jocul cu forțele a- 
proape intacte (Toma, Apolzan, 
Zavoda II). Totuși, acțiunile lor 
au dovedit aceeași orientare sănă
toasă spre un joc simplu, în a- 
dîncime și eficace. In felul acesta 
au jucat militarii mai ales- în re
priza a doua și spectaculozitatea 
schimburilor de pase ca și a nu
meroaselor acțiuni terminate cu 
șuturi puternice pe poartă (la unul 
din ele, portarul clujean a supor
tat foarte greu contactul cu min
gea trasă de Zavoda I...) a în- 
cîntat pe spectatori.

Cu un astfel de joc nici nu se 
putea ca echipa C.C.A să nu cîș- 
tige. Și a repurtat o victorie co
modă, la o diferență care însă 
nu exprimă total situația de pe te
ren și diferența dintre echipe. Ști
ința Cluj s-a prezentat în acest 

> cfl q vicii să

C.C.A. — ȘTIINȚA CLUJ 3—0 
(1—0)

Au marcat: Zavoda I (min. 7), 
Constantin (min. 55) și A-lexan- 
drescu (min. 62).

Stadion-ul „23 August", terenul 
bun; iarba însă, cam mare, a 
stînjenit oarecum jocul pe jos.

Spectatori: aproape 40.000.
Arbitru: S. Segal (București).
C.C.A.: Toma — Zavoda II, A- 

polzan, V. Dumitrescu — Onisie, 
Bone — Cacoveanu, Constantin, 
Alexandrescu, Zavoda I, Nertea.

ȘTIINȚA: Cătină — Szekely, dr. 
Luca, Isac — Roman, Georgescu— 
Nedelcu, Lutz, Suciu, Zeană, Dra
goman.

S-au remarcat: Bone — cel mai 
bun de pe teren — Apolzan, Za
voda I, Constantin, Zavoda II, 
Cătină și Georgescu.

piardă la o diferență cît mai mică.
In consecință, mijlocașii nu au 

făcut altceva de cît să dubleze 
pe fundași sau pe stoper (Roman 
pe Szekely, Georgescu pe Luca și 
Isac). Astfel că apărarea s-a rupt 
de atac, mai ales că nici interii 
nu au reușit să mențină o cît de 
mică legătură. Iar linia de înain
tare, cu mici excepții, nu a izbu
tit să construiască acțiuni pericu
loase. Atacanții nu au ținut min
gea, pasele au fost deseori greșite, 
multe driblinguri sau curse indi
viduale inutile, care s-au pierdut 
în fața apărării atente și prompte 
a echipei C.C.A. Așa cum a jucat 
ieri, Știința dovedește lipsă de 
pregătire. Comportarea slabă a clu- 

o cuuîe sa dea u» ^...„.1

conducerii secției de fotbal și an
trenorului. Echipa mai are multe 
meciuri grele de susținut și, cn 
un joc ca acela de ieri, nu prea 
vedem cum va putea obține rezul
tate favorabile. Mai ales că linia 
de atac nu „merge" de lec.

întîlnirea de ieri nu prea a avut 
istoric. După o repriză, în care ini» 
titani au fost superiori din toate 
punctele de vedere, dar echipa 
Științei a opus o rezistență mai 
mare, au urmat 45 minute de joc 
aproape la o singură poartă. 
Poarta lui Cătină a fost pur și 
simplu asaltată de atacanții bucu- 
Teșteni, care au supus-o unei mart 
presiuni. Apărarea „în cinci" a 
oaspeților a trebuit să cedeze și 
cu toate intervențiile curajoase și 
oportune ale portarului Cătină, 
mărirea scorului nu a putut fi e- 
vitată. Atacurile sporadice ale stu
denților nu au reușit să amenin
țe nici un moment poarta lui To
ma, căruia i s-a tras un singur 
șut pe poartă.

Arbitrajul lui S. Segal bun. A 
intervenit destul de rar în 
lăsîndu-i mai multă 
prin o mulțumitoare 
legii avantajului. Au 
unele greșite aprecieri
de ofsaid și la aceasta au greșit 
și arbitrii de tușe.

joc, 
continuitate 
aplicare a 
fost însă 

ale poziției

PETRE GAȚ'J

Concursul internațional 
de scrimă de la Budapesta
BUDAPESTA, 29 (prin telefon1): 

In prob^de spadă din cadrul con
cursului internațional de la Bu
dapesta au participat cei mai 
mulți concurenți: 49. Datorită a- 
cestui lucru, organizatorii au fost 
obligați să modifice sistemul de 
desfășurare al întrecerilor, intro 
ducînd și sferturi de finală între 
seriile eliminatorii și semifinale. 
In această probă țara noastră a 
prezentat doi trăgători: Mircea 
Baia și Oscar Thalmeiner. Baia, 
deși a intrat într-o serie ■eliminato
rie dificilă, cu mulți trăgători con- 
sacrați, a reușit să se califice pen
tru sferturi de finală. Iu aceeași 
serie cu el a participat și belgia
nul Dellanois — .cîștigător al pro
bei, — polonezul Prazedziscky, 
cîștigătorul probei de spadă din 
cadrul Festivalului de la Varșo
via, s. a. La Dellanois și !la Pra- 
zedziscky, Baia a condus cu 4—3 
însă, pînă la urmă, a pierdut cu 
4—5, fapt care l-a obligat 
să susțină un meci de baraj în 
trei pentru calificarea în semifinală, 
baraj în care Baia a pierdut. Os
car Thalmeiner a ieșit din com
petiție în seriile eliminatorii, tot 
după un baraj în care nu și-a 
putut apăra șansele întrucît su
ferise un accident la picior.

In etapa finală a concursului 
s-au calificat 5 maghiari, 2 tră
gători sovietici, un polonez și un 
belgian, obținîndu-se următorul 
clasament : 1. DELLANOIS (Bel
gia) 8 v., 2. Cirikidze (U.R.S.S.) 
5 v., 3. Rerich (R.P.U.) 5 v., 4. 
Zaisciuk (U.R.S.S.) 5 v., 5. Gabor 
(R. P. U.) 3 v., 6. Boerzony
(R.P.U.)'3 v., 7. Combay (R.P.U.) 
3 v., 8. Balthazar (R.P.U.) 2 v., 
9. Ridz (R.P.P.) 2 v.



Echipele timișorene Știința și Metalul
au trecut in fruntea clasamentului la handbal

CC A. — DINAMO 6 15—6 (8—2)
Diferența de scor din prima 

repriză ca și cele cîteva greșeli 
alp apărării dinamoviste (ca să 
nu mai vorbim despre cete de 
arbitrai) au permis echipei C.C.A. 
să obțină o victorie comodă. Au 
înscris: Wagner (4). Lingner (3), 
Meiter (3), Jost (2), Thelmann 
(2) și Sorescu pentru C.C-A., 
Graef (3). Olteanu (2) și Schnei
der pentru Dinamo 6. A arbitrat 
cu numeroase 6căpări I. Turîan 
(Sighișoara).

FLACARA PLOEȘTI—PROGRE
SUL ARAD 11—6 (5—3). Partida 
a fost la discreția echipei ploește- 
ne care ar fi putut realiza un 
scor mai mare dacă înaintașii săi 
ar fi fost mai insistent! în fazele 
de poartă. Au marcat: Cernat 
Șelaru (2), Velicu (2), Pană 
Stoenescu (Flacăra), Brischler 
Savu, Wolman (Progresul).

VOINȚA SIBIU—DINAMO _ 
RAȘUL STALIN 3-2 (1—1). Der
biul etapei a fost cîștigat pP me
rit de echipa sibiană. Partida a a- 
.vut un nivel tehnic foarte ridicat, 
evidențiindu-se în mod special a- 
părăriie ambelor echipa Este in
teresant de arătat felul în care a 

«corul: min. 4 — 1—0 i(Mdler); min. 11 — 1—1 (Mar
tini); mîn. 35 — 2—1 (Schoger); 
min. 54 — 2—2 (Stănescu); min. 
55 — 3—2 (Bretz). A arbitrat 
bine Constantin Gaudi (Timișoa
ra).

ȘTIINȚA IAȘI—ȘTIINȚA TI
MIȘOARA 8—8 (3—3). Un meci 
viu disputat. în care timișorenii

(4).
(2),
(4),

O-

au dovedit o bună pregătire IL 
zică. Este de remarcat faptul că 
în cadrul acestui meci s-au tras 
nu mai puțin de 68 de lovituri 
la poartă. Au înscris: Țipu (3), 
St. Hurubeanu (2), Lindenbach, 
Navrotescu, Szasz (Știința Iași); 
Vlad (4), Silvestrovici, Verner, La- 
che și Iacobovschi (Știința Ti
mișoara).

REPREZ. ORAȘULUI >FAGA- 
RAȘ—METALUL REȘIȚA 6—6 
(4—2). Reprezentativa orașului 
Făgăraș a „scăpat" din mină _ o 
victorie sigură. După ce în mm. 
45 conducea cu 5—2 formația din 
Făgăraș a trebuit să se mulțu
mească cu un rezultat de egalitate, 
datorită puternicii reveniri a me- 
talurgiștilor reșițeni în ultima 
parte a jocului. De altfel, golul 
egalizator a fost marcat în ulti
mul minut de joc din lovitură de 
la 13 m. Au înscris: Tischler I 
(2). Șelaru II (2). Gherbănescu, 
Schneider (Făgăraș), Ferenschutz 
(2), Johman (2). Szabo și Schutz 
(Metalul).

METALUL timișoara—fla
mura ROȘIE CISNADIE 12—9 

(4—2). Meciul nu a avut un ni
vel tehnic satisfăcător, ambele e- 
chipe ratînd numeroase ocazii de

gol. Au marcat: Reitz (3), Gunesch
(2) , Sipoș (2), Mihel (2), Ehren- 
reich (2). Oprea (Metalul),
(3) , Bota (2), Marcu (2). 
și Schppan (Flamura roșie).

In urma acestor rezultate 
men tul este următorul:
1. Știința Timișoara 6 4 11
2. Metalul Timișoara .6411
3. Din. Orașul Stalin 6 4 0 2
4. C.C.A. 6 3 2 1
5. Voința Sibiu 6 4 0 2

Zank 
Kapp

clasa-

CARKET ATLETIC

6. Flacăra Ploești
7. Rep. Or. Făgăraș 
». Știința Iași
9. Metalul Reșița 6 2 1 3 52:46 5

10. Flam, roșie cisnădie 6 2 1 3 40:43 5
11. Progresul Arad 6 1 0 5 41:77 2
12. Dinamo 6 6 0 0 6 31:63 0

• In categoria B, s-au înregis- 
trat următoarele rezultate: Știința 
l.C.F.—Metalul Tîrgoviște 19—5 
(8—2); Locomotiva G. N.—Recolta 
Jimbolia 5—6 (3—3); Dinamo Tg. 
Mureș—Știința Cluj 14—7 (6—3); 
Progresul Bacău—Metalul I.C.M. 
Reșița 11—8 (6—5); Știința Ga
lați—Constructorul Sibiu 11—7 
(6—2); Recolta Variaș—Progresul 
Odorhei 5—8 (1—3).

(Relatări telefonice primite de la 
corespondenții: Cornel Popa, D.
M-ungtu, R. Untu, C. Fltaru, M. Lu- 
puțlu, M. Bedrosian, C. Strimbu, A. 
Papalanopol, A. Fodor, V. Guriu, C. 
Duduc).

| Dumitru Dumitrache |

A murit unul din fruntașii motociclismului nostru, maestrul spor
tului Dumitru Dumitrache, multiplu campion și recordman al R.P.R., 
component al lotului republican, membru al secției de motociclism 
a Casei Centrate a Armatei.

Moartea sa a survenit in urma unui accident suferit in afara 
pistei de Întreceri. Vineri, intoreîndu-se pe șoseaua Ploești-Bucu- 
rești de la un antrenament de condiție fizică, făcut in compania 
colegilor săi de club, Dumitru Dumitrache a fost victima unui acci
dent banal. In timp ce își regia carburația, motocicleta sa a deviat 
intrind într-o piatră delimitatoare a șoselei. Dumitru Dumitrache 
s-a rănit grav. A doua zi el a încetat din viață.

Corpul neînsuflețit al sportivului a fost depus la cimitirul Ghen- 
cea, unde colegii săi de întreceri de la toate asociațiile au făcut de 
gardă. Inmormîntarea va avea loc azi la ora 15.

Modestia și rivna acestui valoros motociclist vor rămîne mereu 
in amintirea tuturor celor care l-au cunoscut

Rezultate din campionatul
Ieri s-au disputat în Capitală 

și în provincie meciuri din- cadrul 
etapei a IlI-a a campionatului ca
tegoriei B la rugbî.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI— 
FLACARA PLOEȘTI 22—0 (3-0)

In Capitală, pe stadionul Tine
retului, echipa studenților bucu- 
reșteni a repurtat o categorică vic
torie asupra echipei Flacăra Plo
ești pe care a întrecut-o cu scorul

Mihai Birâ dybfu învmgâtor 
m „Capa Voința"

r SINAIA, Cota 1.400, 29 (prin 
telefon de la trimisul nostru). — 
Traseul bine ales, zăpada de o ca
litate bună, vizibilitatea perfectă 
au contribuit la reușita probei de 
coborîre care s-a disputat astăzi 
dimineață In. r. ieri) pe firul Văii 
Carp. Maestrul sportului Miibai Bîră 
a dat dovadă de o măiestrie deo
sebită reușind să obțină o perfor
manță excelentă care ne arată că 
deține în această perioadă o formă 
foarte bună. De altfel trebuie să a- 
rătăm că .proba de coborîre seniori 
a fost cea mai spectaculoasă între
cere din cadrul cupei Voința. Pri
mul care ia startul este Gheorghe 
Cristolovear.u, timpul său fiind în
trecut numai de Mihai Bîră care a 
avut numărul de start 4. Clasa
mentul probei este următorul : 1. 
'M. Bîră (C.C.A.) 1:12,7; 2. Gh. 
Cristoloveanu (Dinamo) 1.13,8; 3. 
M. Enache (C.C.A.) 1:14,3; 4 N. 
Pandrea (C.C.A.) 1:14,5; 5. I. Let
că (Dinamo) 1:15,1; 6. D. Stilică 
XDinamo) 1:15,4; 7. I. Bîrsan (Di
namo) 1:15,9; 8. I. Matei (Di
namo) 1:17,4. Proba de coborîre 
juniori s-a disputat pe același tra
seu șl a revenit lui Radu Banu 
care a obținut o performanță mal 
bună decît al 8-lea clasat din pro
ba seniorilor. Performanța este cu 
atît mai meritorie cu cît pîrtia nu 
se mai prezenta în condiții tot atît 
ide bune Performanțele înregistra
te sînt: 1. R. Banu (As. Sport.
Sindicale) 1:17,0; 2. Petre Clinei 
i(As. Sport Sindicale) 1:18,6; 3.
Kurt Ghot (As. Sport. Sindicale) 
11:20,3.

Proba de coborîre senioare s-a» 
'disputat pe un traseu foarte scurt. 
Victoria a revenit Magdatenei Ma. 
Irotineanu (C.C.A.) cu 38,7 urmată 
de Sigrid Klein (Voința) 40,1, Hil- 
<fe Welther (As. Sport. Sindicate) 
'40,5. La junioare a cîștigat M. 
Ciucudeanu (Dinamo) 45,2 înain
tea Mihaelei Ghioarcă (Voința) 
'45,3 și Rodicăi Bucur (As. Sport. 
Sindicale) 46,4.

Proba de slalom special s-a dis
putat sîmbătă pe fața mare a Văii 
jCarp. Mihai Bîră a cîștigat în fața 
^acelorași doi adversari, Cristolo- 
veanu și Enache. Clasamentul pro
bei: 1. M. Bîră 47,5 + 45,7=93,2; 
’2 Cristoloveanu 48,94-45,8=94,7; 
3 Enache 49,2+46,6= 95,8; I. Bîrsan 
-97,8. 5—6. Albert și Coliban 98,2; 
(7. Sulică 98,6; 8. C. Bîrsan 98,9. 
,La senioare : 1. M. Marotineanu
'46,2+45,2=91,4; 2 Viorica Albert 
<i(C.C.A.) 106,1 ; 3. Ș. Weber (Vo
ința) 106,6. La juniorî: 1. Horst 
Hanisch (As. Sport. Sindicale) 
1410,8; 2. Radu Banu 114,8; 3. Mi- 
Lhai Szeker (As. Sport. Sindicale) 
1,115,7. Junioare: 1. Gabriela Ghi
oarcă 130,3; 2. H. Schtillerî 139,9.

Clasamentul „Cupei Voința" : 1. 
^Asociațiile Sportive Sindicale 

411.232,3; 2. Voința 10.983,2; 3.
.Dinamo 10.109,5; și C.C.A. 7.958,5^ 

~ EM. VALERIII

Pentru săptămîna aceasta au fost 
programate trei importante con
cursuri de atletism. Miercuri se va 
desfășura pe stadionul Locomoti
va din lași cea de a doua edi
ție a competiției dotată cu „Cupa 
Iașilor". La întreceri vor participa 
echipele reprezentative ale regiu
nilor din Moldova. In afară de 
concurs va lua parte un mare nu
măr de atleți fruntași din Capi
tală.

Stadionul Tineretului din Bucu
rești va adăposti miercuri toată 
ziua, întrecerile din cadrul con
cursului de primăvară, rezervat 
celor mai buni atleți juniori și 
junioare din întreaga tară. Con
cursul reprezintă un nimerit prilej 
de a se verifica gradul de pre
gătire al tinerilor noștri atleți îna
intea numeroaselor concursuri, in
terne și internaționale, la care ei 
vor participa în acest an.

La sfîrșitul acestei săptămtru 
stadionul Republicii din Capitală 
va găzdui prima etapă din 
drul celei de a treia ediții 
Campionatelor republicane de 
letism pe echipe pe anul 1956. 
acest piilei se vor desfășura 
București toate meciurile din
drul acestei etape Și anul acesta, 
ca de altfel și pînă acum, vor par
ticipa in lupta pentru desemnarea 
echipei campioane republicane la 
atletism nouă reprezentative de 
asociații, printre care: Dinamo
(campioană în 1954 și .1955), Ca
sa Centrală a Armatei. Știința.

ca- 
a 

at- 
Cu 
în 

ca-

Seria I

Etapa a IV-a a campionatului 
categoriei A la lupte

Cea de a patra etapă a campio
natului categoriei A la lupte s-a 
soldat cu rezultatele scontate. 
Fruntașele clasamentului Dinamo 
București și C.C.A. au fost și de 
data aceasta superioare în grupele 
respective, obținînd victorii rela
tiv ușoare. In grupa I-a, la Reșița, 
doar metalurgiștii locali au reușit 
să cîștige un meci în fața dinamo- 
viștilor bucureșteni. Celelalte e- 
chipe, Progresul București și Me
talul Hunedoara au pierdut 1 
scor (8—0). La Satu Mare, C.C.A. 
a avut adversari mai dificili In 
Constructorul Cluj și Dinamo Satu 
Mare.

Din grupa I-a, s-a remarcat, Me
talul Reșița, din grupa a Il-a Pro
gresul Lugoj, din grupa a IlI-a 
Locomotiva Timișoara și din gru
pa a IV-a Constructorul Cluj. Sub 
orice critică s-au prezentat echi
pele Constructorul S. M. Ploești 
și Flamura roșie Galați.

lată rezultatele tehnice:

BaiaGalați 6—2, cu Flacăra
Mare 7—1 și cu Voința Tg. Mu
reș 8—0. Flacăra Baia Mare cu 
Flamura roșie Galați 8—0, cu Vo
ința Tg. Mureș 6—2. Voința Tg. 
Mureș-Flamura roșie Galați 5—3.

Grupa a III-a (Timișoara) Lo
comotiva Timișoara cu Flamura 
roșie Cluj 7—1, cu Dinamo Ora
șul Stalin 5—3 și cu Constructo
rul S. M. Ploești 6—2. Dinamo 

la Orașul Stalin cu Flamura roșie 
Cluj 6—2, cu Constructorul Ploești 
- - - • pjoești-Flamu-5—3. Constructorul 
ra roși» Cluj 5—3.

(Satu Mare) 
roșie Arad

Grupa l-a (Reșița) Dinămo 
București cu Metalul Reșița 7—1, 
cu Progresul București 8—0 și cu 
Metalul Hunedoara 8—0. Metalul 
Reșița cu Metalul Hunedoara 7—1 
și cu Progresul București 4—4. 
Progresul București-Metalul Hune
doara 5—3.

Grupa a II-a (Baia Mare) Pro
gresul Lugoj cu Flamura roșie

Grupa a IV-a 
C.C.A. cu Flamura 
7—1, cu Dinamo Satu Mare 6—2, 
și cu Constructorul Cluj 4—4. 
Flamura roșie Arad cu Dinamo 
Satu Mare 5—3, și cu Construc
torul Cluj 5—3. Constructorul 
Cluj-Dinamo Satu Mare 5—3.

Trebuie semnalat faptul că ar
bitrajele au fost in parte nesatis
făcătoare. La Baia Mare, de pildă, 
au fost contestate mai multe me
ciuri arbitrate de Horvath (Lu
goj) și Rebigan (București). S-au 
semnalat de asemenea cazuri de 
indisciplină din partea luptători
lor Astfel, la Reșița, juriul a 'scos 
din concurs pentru atitudine ne
sportivă pe luptătorul Constanti- 
nescu de la Progresul București.

categoriei B la rugbi
de 22—0 (3—0). Rezultatul strîns 
din prima repriză, se datorește pe 
de o parte rezistenței dîrze opusă 
de oaspeți, iar pe dP alta unor 
execuții tehnice imprecise efectua
te de studenți. Au marcat: Reus 
(5), Cracea (3), Corșeli (3), 
Cristea (3), Harmati (3), Tocaci 
(3) și Graur (2).

PROGRESUL I BUCUREȘTI— 
LOCOMOTIVA TIMIȘOARA 

3-3 (3-0)
Progresul I București a realizat 

în compania Locomotivei Timișoa
ra o partidă de un slab nivel teh
nic. Bucureștenii ar fi putut ob
ține victoria, dacă ar fi , insis
tat mai mult după ce au deschis 
scorul. Au marcat cite o lovitură 
de pedeapsă Albert Cioran (Pro
gresul), și Gh. Celea (Locomo
tiva).

Iată și alte rezultate din ca
drul campionatului categoriei B: 
Flamura roșie Orașul Staljn— 
Șt’ința Iași 3—0 (3—0); Cons
tructorul Constanța—Locomotiva 
Buzău 0—3 (0—0); Știința Ga
lați—Progresul Tecuci 44—0 (19— 
0)1; Știința Timișoara—Locomotiva 
Cluj 24—3 (H—3); Progresul 
LA.T. Sibiu—Selecționata Tîrnă- 

veni 8—8 (0—8).
Intilnirea dintre Progresul FB. 

și Minerul București se va dispu
ta astăzi la ora 17 pe stadionul 
Progresul F.B.

„Cupa Primăverii” ia tenis
întrecerea fruntașilor tenisului 

nostru în cadrul competiției dotată 
cu „Cupa Primăverii", începe as
tăzi la Oradea.

Pentru o cît mai bună organi
zare a acestui concurs, care se va 
desfășura timp de șapte zile, comi
sia locală Oradea a luat din vre
me măsurile necesare, iar conii- 
sia centrală a trimis la Oradea pe 
unii djntrte cei mai corn pot en ți 
arbitri, precum și o serie de dele
gați cu muftă experiență orga
nizatorică.

Rezultatele din

de:

FLACARA MOINEȘTI — ȘTIINTA 
GALAȚI 0—1 (0—0)

A marcat: Peico (min. 58). 
DINAMO DOROHOI — LOCO
MOTIVA PAȘCANI 0—1 (0—1) 
A înscris: Ștefănescu (min. 35). 
VOINȚA TECUCI — PROGRE

SUL IAȘI 0—2 (0—0)
Golurile au fost marcate 

Broscățeanu și Tibrea.
DINAMO GALAȚI — AVINTUL 

FĂLTICENI 1—2 (0—1)
Au marcat: Darie (min. 7) și 

Onu (min. 75) pentru Avîntul și 
Petrescu (min. 71) pentru Di
namo.
AVINTUL PIATRA NEAMȚ — 

FLAMURA ROȘIE BUHUȘI
1—7 (0—3)

Golurile au fost înscrise de: 
Unguroiu (min. 1, 40 și 76), Dia- 
conescu (min. 30 și 87),. Cojocaru 
și Buculei pentru învingători și 
Niculescu (min. 81) pentru în
vinși.
PROGRESUL RĂDĂUȚI — VIC

TORIA TECUCI 1-1 (0-1)
Golurile au fost înscrise de: 

Limbu (min. 20) pentru Victoria 
Tecuci și Chirilă (min. 53) pen
tru Progresul.

Etapa viitoare
Avîntul Fălticeni — Avîntul 

Piatra Neamț; Flamura roșie Bu- 
huși — Voința Tecuci; Dînamo 

. Galati — Dinamo Dorohoi: Lo

comotiva Pașcani —Flacăra Moi- 
nești; Victoria Tecuci — Știința 
Galați; Progresul Iași — Progre
sul Rădăuți.

Seria a ll-a
METALUL 131 — METALUL

BUCUREȘTI 4-2 (2—1)
Au marcat: Babarada, Ștefă

nescu (autogolj, Greeru, Jecu, 
pentru gazde Mazilu și Buzatu 
pentru oaspeți.
METALUL SINAIA —METALUL 

BRĂILA 0—0.
METALUL CONSTANTA —CON

STRUCTORUL CONSTANTA 
3-1 (1-1)

Au marcat Beioglu și Oancea 
(2) pentru Metalul, Ernest pentru 
Constructorul.
LOCOMOTIVA M.C.F. — LOCO

MOTIVA GALAȚI 2—0 (0—0) 
Au marcat; Leahevici și Iose- 

fide.
FLAMURA ROȘIE GIURGIU — 
FLAMURA ROȘIE BERE RA

HOVA BUCUREȘTI 3—1 (1—0)
Au marcat: 

pentru gazde 
oaspeți.
PROGRESUL

NAMO PITEȘTI 6—0.
METALUL TÎRGOVIȘTE — PRO
GRESUL CORABIA 1—0 (0—0)

A înscris : Georgescu.
Etapa viitoare (6 mai)

Metalul Sinaia—Metalul Bucu
rești; Metalul Brăila — Lwqbio-

tiva M. C. F, București; Progre
sul Corabia — Constructorul Con
stanța; FI. roșie Bere Rahova 
Buc. — Progresul Călărași; FI. 
roșie Giurgiu — Locomotiva Ga
lați; Dinamo Pitești — Metalul 
Tîrgoviște; Metalul Constanța — 
Metalul 131.

Seria a lll-a

Crăciun, Medcas (2) 
și Varga pentru

CĂLĂRAȘI — DI-

FLAMURA R. SF. GHEORGHE 
— AVINTUL SIGHET 0-0

Echipa locală a desfășurat ur.' 
joc slab. Oaspeții s-au dovedit mai 
buni, dar au avut o înaintare 
ineficace.
CONSTRUCTORUL TLRDA —DD 
NAMO TG. MUREȘ 2—5 (0-3)

Au marcat Mesaroș (3), Torok 
și Beleuțescu pentru Dinamo, și 
Bartha și Mure.șan pentru Con
structorul.

RECOLTA SALONTA — FLA
CĂRĂ 7 5-1 (2-1)

Au marcat Ungvari (3) Biro și 
Szoke respectiv Palfi.
METALUL ORADEA—FLAMURA 

ROȘIE CLl'J 1—3 (0—1)
Au marcat Kirkosa, Csazar și 

Maior din 11 m. Pentru învinși a 
îr.scris Ladislau Pop.

RECOLTA CĂREI—MINERUL 
BAIA MARE 0—2

Meciul dintre Progresul Turda și 
Avînlul Toplița se dispută azi. luni.

Etapa viitoare (6 mai)
Minerul B. Mare — Constructo

rul Turda: FL Rosie Cluj — Pro-

greșul Turda; Flacăra 7 — FI. Ro
șie Sf. Gheorghe; Avintul S’ghet— 
Recolta Cărei; Recolta Salonta — 
Locomotiva Oradea; Avîntul To
plița — Dinamo Tg. Mureș.

Seria a IV-a
FLAMURA ROȘIE 7 NOIEMBRIE 

ARAD —PROGRESUL TIMI
ȘOARA 3-1 (1-0)

Au înscris Petz, Suhanek, Covaci 
pentru învingători și Zaharia pen
tru învinși.
CONSTRUCTORUL CRAIOVA — 
FLAMURA ROȘIE RM. VILCEA 

1—3 (0—1)
Punctele au fost înscrise de Po

pa (2) și Marin Apostol’ pentru Fi. 
roșie și Nicola pentru Constructo
rul.
FLACARA 14 — LOCOMOTIVA 

SIMERIA t —1 (0—0)
Au marcat Găman (Loc.) șl 

Găină (Flacăra).
METALUL 108 — LOCOMOTIVA 

CRAIOVA 5—1 (1-1)
Au înscris Cerinescu (4), Czako 

și respectiv Uray.
METALUL OȚELUL ROȘU — 

CONSTRUCTORUL ARAD 0—0
Meciul Metalul Arad — Știința 

Craiova se dispută astăzi.
Etapa viitoare (6 mai)
Locomotiva Simeria — Metalul 

Oțelul Roșu; Progresul Timișoara 
— Constructorul Craiova; Loco
motiva Craiova — Constructorul 
Arad ; Metalul 108 — FI. Roșie 7 
Noiembrie Arad; Fi. Roșie Rm, 
Vîlcea — Știința Craiova ; Meta
lul Arad —, Flacăra 14.



C.C.A.—lider in cate goria A cu 9 puncte și 11-1 golaveraj IERI IN CATEGORIA B

CLASAMENTUL
1. C.C.A. București
2. Flamura roșie Arad
3. Locomotiva Timișoara
4. Dinamo București
5. Locomotiva București
6 Minerul Petroșani
7. Știința Timișoara
8. Flacăra Ploești
9. Progresul București

10. Progresul Oradea
11. Știința Cluj
12. Dinamo Orașul Stalin
13. Dinamo Bacău

O RESTANȚA LA 3 MAI
La Cluj: Știința Cluj — Dinamo București

ETAPA VIITOARE (DUMINICA 6 MAI)
Progresul București — Flacăra Ploești
Progresul Oradea — Dinamo București
Știința Cluj — Flamura roșie Arad
Minerul Petroșani — Dinamo Orașul Stalin
Dinamo Bacău — C.C.A. București

Meciul Locomotiva București — Știința Timișoara se va disputa 
la o dată care se va fixa ulterior. Duminică, Locomotiva va juca 
la București cu Dinamo Sofia.

lin meci fără goluri, dar cu multe faze de poartă!
DINAMO BUCUREȘTI — MINE

RUL PETROȘANI 0—0
Stadion: „23 August" — terenul 

de loc bun.
Timp: bun.
Spectatori: aproximativ «0.000.
Arbitru: Mlhal ropa-București, 

corect.
DINAMO BUCUREȘTI: UțU — 

Tom», B&cuț H, SzOkO — F. An
ghel, B&cuț I — V. Anghel, Nl- 
cușor, Ene, Radu Tudor, Nițu- 
leecu.

MINERUL PETROȘANI: CrîsnlC 
— Romoșan, Vasiu, Panalt — De- 
leanu, Farkaș II — Paraschiva, 
Coldum, Munteanu, Gabor, Sima.

S-au remarcat: SzOkfl, Băcuț I, 
Băcuț n, V. Anghel, Crîsnic, Ro
moșan, Vasiu șl Gabor.

Raport de corner»: 7—3 (3—3)
pentru Dinamo București.

Dinamo a avut totuși o mai 
mare rezistență și a fost superior 
teritorial. A ținut mai mult ba
lonul și oricum, a arătat o mai 
apropiată orientare spre fotba
lul modern. Lipsa a trei oameni 
de bază (Căiinoiu, Neagu și Sum) 
a dăunat insă omogenității echipei, 
fiindcă înlocuitorii acestora n-au 
dat satisfacție. In special, Radu 
Tudor nu s-a integrat In jocul de 
ansamblu, fiind mereu pe „picior 
greșit" la majoritatea acțiunilor 
atacului. Minerul s-a apărat calm

Arădenii au obținut
FLAMURA ROȘIE ARAD — PRO

GRESUL ORADEA 2—« (1—0)
A marcat: Mateon (min. 15 

și 56).
Stadionul „30 Decembrie": bun. 
Timp: frumos.
Arbitru: Emil Kroner.
FLAMURA * ROȘIE ARAD: 

Faur — Sztlcs, Dușan, Farmatl — 
Capaș, Serfdzd — Jurcă, Mercea, 
Mateon, Petschowskl. Birău.

PROGRESUL ORADEA: Fejes— 
Tiriac, Caricaș, Kiss II — Bartha, 
Vlad — Kdszegy, Cuc, Vaczi, Flo- 
rea, Kis I.

ARAD 29 (prin telefon). —
Primul gol a fost înscris în 

minutul 15. cînd Birău îi pasea
ză lui Mateon care „ridică" min
gea peste portarul orădean, ieșit 
din poartă. Al doi'ea gol a fost 
înscris în minutul 55, cînd Birău

Dinamo Orașul Stalin a pierdut iarăși pe teren propriu
DINAM.O ORAȘUL STALIN — 

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA •—1

Stadionul Tineretului, teren 
bun.

Timp foarte frumos.
Spectatori: 7.000.
Arbitru: Șt. Ionescu (București)
DINAMO ORAȘUL STALIN: 

Bucur-Moarcăș, Lazăr, Sereș-Hi- 
dișan, Florescu-Ristin, Rădules- 
cu, Szakacs I., Csegezi, Mihai.

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA : 
Franciscovlci-Corbuș, Androvici 
Rodeanu-Gall, Ivanenco-Scorțan, 
Ad. Covaci, Szekely, Avaslli- 
chioaie, Țigăniuc.

S-au remarcat: Ad. Covaci, A- 
vasilichioaie, Androvici, Țigăniuc, 
Bucur, Moarcăș șl Hidișan.

A marcat: Avasilichoaie (min. 
M).

Jucând foarte bine în apărare (cu 
interii retrași), feroviarii timișo
reni au contraatacat mai periculos, 
iar acțiunile bine dirijate de Ad. 
Covaci și Avasilichioaiie, le-au adus 
în cele din urmă, o victorie pe de
plin meritată. Dinamoviștii nu au 
contat nici de data aceasta pe li
nia de atac, care s-a „poticnit" 
reguilait în careul advers. Meciud a 
început în nota de dominare a oas
peților car.e în min. 18 și 20 ratea

5 4 1 0 11: 1 9
5 3 2 0 6: 2 8
6 1 5 0 5: 4 7
5 3 1 1 6; 6 7
6 1 4 1 8: 7 6
4 1 3 0 4: 3 5
6 2 1 3 7: 7 5
5 1 2 2 6: 6 4
6 2 0 4 8:12 4
5 2 0 3 4: 8 4
4 1 1 2 3: 5 3
6 1 1 4 4: 7 3
5 1 1 3 3: 7 3

și organizat, iar atacurile sale 
sporadice au fost destul de peri
culoase. Spre sfîrșit echipa oaspe 
a cedat pasul, lăsînd impresia că 
luptă pentru un meci nul, pe care 
de altfel l-a și obținut.

Deși scorul a fost pină în cele 
dtn urmă alb, fazele de poartă, 
dintre care unele foarte palpitante, 
n-au lipsit. Dintre acestea men
ționăm următoarele : min. 15 : Ene 
trimite balonul la Radu Tudor, iar 
acesta, nestingherit, îl ridică peste 
poartă; min. 25 o minge dega
jată de Romoșan este preluată de 
Paraschîva care centrează Ia Ga
bor. Acesta trimite spre poartă, 
dar Uțu intervine în ultima clipă; 
min. 35 la o centrare excelentă a 
lui Ene — trecut pe aripa dreap
tă — Radu Tudor trage puternic 
în Crîsnic, mingea revine la Ni* 
cușor care de asemenea trage in 
portar, iar acesta reține. In repri
za secundă, după ce Minerul ra
tează două mari ocazii prin Sima 
și Gabor, Dinamo pierde prilejul 
de a Înscrie la o lovitură liberă 
foarte bine executată de Băcuț I 
și respinsă printr-un admirabil re
flex de Crîsnic

S. MASSLER

o victorie clară
execută o lovitură liberă de la 25 
m. ți Mateon reia mingea care, 
după ce depășește linia porții, este 
respinsă de Caricaș. Arbitrul acor
dă însă, în mod just, gol. Alte 
faze mai importante: min. 28 Vaczi 
execută o lovitură liberă do la 
25 m. peste poartă; min. 38: după 
o combinație Mercea—Birău, ul
timul pasează lui Mateon care șu- 
tează puternic, dar Fejes apără. 
In min. 63 și 65 Petschowski șu- 
tează puternic, dar peste poartă. 
In min. 82, după o combinație 
Jurcă-Mateon, ultimul trage pesU 
poartă. In ultimele minute jocul 
devine dur în special din cauza 
orădenilor. Astfel Caricaș îl lo
vește pe Mateon, iar Tiriac pe 
Petschowski.

Șt. Weinberger 
corespondent

ză două mari ocazii de gol: Ad. 
Covaci și respectiv Scorțam trag în 
bară. Apoi, la un nou atac, Scorțan 
trimite cu capul diin apropiere, pes
te bară. Localnicii pun stăpânire 
pe joc, dar Csegezj și Răiduiescu 
ratează și ei. Feroviarii se apără 
cu precizie și calm, iar acțiunile lor 
neașteptate de atac găsesc repede 
drumul liber spre poarta adversă. 
La reluare, dinamoviștii forțează 
ritmul, căutînd să înscrie. Ei în
grămădesc însă jocul pe centru, 
îngădu'nd astfel oaspeților să se 
apere mai ușor. Mihai, Ristin și 
Csegezi au bune ocazii de gol dar 
le ratează. In min. 61, la o bus
culadă în careul oaspeților, Cor- 
buș comite henț, dar arbitrul, aflat 
departe de fază, nu observă. Lo
comotiva atacă și Covaci și Țigă
nim: șutează puternic în min. 70 
și — respectiv — 73. La un con
traatac respins de apărarea dinamo- 
viștilor. în min. 84, Avasilichioae 
venit din urmă șutează în colțul 
de sus al porții, înscriind golul 
victoriei. Gazdele atacă insistent, 
dar feroviarii, apărîndu-se în opt 
oameni mențin rezultatul.

N. Dumitrescu, Cr. Porumbo'u, 
~ corespondenți

Știința Timișoara 
a ciștigat fără emoții

ȘTIINȚA TIMIȘOARA - PRO
GRESUL BUCUREȘTI 3-4 (1-8).

Au marcat: Boroș (min. 13), Co
jereanu (min. 57 din 11 m.) și 
Ciosescu (min. 71).

Stadionul „23 August”-terenul 
de Joc prost.

Spectatori peste 8.888.
Arbitru: P. Badea (Orașul 

Stalin) a condus bine.
ȘTIINȚA: Curcan - Zbircea, 

Brînzef, Florescu-Cojereanu, Nl- 
eolin-Lazăr, Tănase, ciosescu, Di- 
nulescu, Boroș.

PROGRESUL: Cozma-Dobrescu, 
C. Marinescu, Soare-Maior, Știr- 
bei-Cruțiu, Tircovnicu, Ozon, 
Banciu, P. Moldoveanu.

S-au remarcat: Tănase — cel 
mai bun de pe teren —, Lazăr, 
Cojereanu, Soare.

TIMIȘOARA. 29 (Prin telefon).
In prima repriză, cu excepția 

primelor 10 minute, care au fost 
ceva mai echilibrate, Știința a do
minat și a deschis scorul în min. 
19. Lazăr l-a deschis pe Ciosescu, 
trecut extrem dreapta. Ciosescu a 
făcut o scurtă cursă și a centrat 
tocmai pe partea stingă,unde Boroș 
— liber — a reluat nestingherit cu 
capul în plasă : 1—0. Pînă la 
sfîrșitul reprizei Știința a ratat 
o situație prin Dinulescu. La re
luare, jocul este mai animat, ac
țiunile sînt mai repezi; ale Știin
ței însă, sînt mai periculoase. Ști
ința urcă scorul în min. 57. Do- 
brescu face un fault în careu a- 
supra lui Boroș și Cojereanu 
transformă lovitura de 11 m. Ur
mează cîteva .acțiuni ale Progre
sului, dar Banciu ratează de două 
ori din situații favorabile (min. 
62 și 65). Peste șase minute, Ști
ința stabilește scorul final: Do- 
brescu greșește la o minge și în
treaga apărare se „bîlbîie". Cio
sescu intră în posesia balonului, 
trece peste trei adversari și în
scrie al treilea gol. Gazdele mai 
au o ocazie bună în min. 81, dar 
Dinulescu ratează din apropiere.

EF. IONESCU 
P VELȚAN

AL 4-LEA MECI NUL
AL LOCOMOTIVEI BUCUREȘTI

FLACARA PLOEȘTI-LOCOMO- 
TIVA BUCUREȘTI 1-1 (9-1).

Au marcat; Olaru (min. 31) pen
tru Locomotiva șl Zaharia (min. 
M) pentru Flacăra»

Stadion: Flacăra, bun
Arbitru: Lucian Păunescu

(Orașul Stalin).
FLACARA: Roman-Pahonțu,

Marinescu, Topșa-Neacțu, Peretz- 
Zaharia (Drăgan), Teodorescu, 
Drăgan (Zaharia), A. Mnnteanu, 
Ghiță.

LOCOMOTIVA: Dungu-Dodea- 
nu, Stancn, Macri-Neamțu, Lan- 
ga-Copil III, Seredai, Olaru, 
Georgescu, Fllote.

Raport de comere: 4-2 pentru 
Locomotiva. _ ,

S-au remarcat: Roman, Mari
nescu, Neacșu, Dungu, Stancu, 
Neamțu și Langa.

PLOEȘTI 29 (prin telefon). — 
Jocul dintre feroviari și loca’nici 
a stîrnit mare interes. Calitatea 
meciului nu a desmintit de altfel 
așteptările. In repriza 1. fazele 
spectaculoase au alternat. Acțiu
nile buciireștenilor se termină cu 
șuturi puternice pe poarta^ lui Ro
man, care, într-o zi bună, apără 
fără greșeală. în atacul ceferiști
lor excelează Oleru care, alături 
de Seredai și Georgescu, dă mujt 
de furcă apărării ploeștene. Flacă
ra echilibrează cu greu jocul. 
Surprinși de ritmul rapid în care 
au început feroviarii. localnicii 
contraatacă rar, prin Drăgap și 
Zaharia. In min. 2, o combinație 
Olaru—Georgescu aduce mingea 
în careul de 16 m. al ploeșteni- 
lor, ultimul trage puternic și-l o- 
bligă pe Roman să trimită în 
corner. Execută Pilote la Olaru, 
acesta trimite înapoi la Geor
gescu care șutează în bara trans
versală și mingea ricoșează afa
ră. Este rîndul lui Drăgan să ra
teze. Mai apoi, Copil ratează și 
el de la numai 6 m. Scorul este 
deschis abia în inin. 31: O’aru 
primește mingea pe partea stin
gă, schimbă cu Georgescu, repri
mește balonul, și de la 20 m. șu
tează sec. Mingea „șterge" bara 
interioară și, în ciuda intervenției 
iui Roman, intră în poartă.

După reluare, Locomotiva slă
bește ritmul. Flacăra joacă mai 
bine și reușește să egaleze în 
min. 60 prin Zaharia.

M. Bedrosian și I. Oprescu 
. coreipon^cnți

SERIA I
FLACARA MEDIAȘ — MINERUL

LUPENI 2—0 (1—0)
MEDIAȘ 29 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Jocul a fost de 
s'abă factură tehnică, datorită în 
special echipei Minerul care a ju
cat cu mult sub așteptări. Gazdele 
au avut totuși un joc închegat, 
dar înaintarea, care a fost bine 
sprijinită de mijlocași, putea în
scrie de mai multe ori. Minerul a 
greșit atunci cînd și-a concentrat 
toate acțiunile spre un singur ju
cător (Farcaș I), care de altfel s-a 
comportat slab. Primul gol a fosi 
înscris în min. 12: Vatani a execu
tat în bară o lovitură de la 17 m. 
și mingea, revenită în teren, a fost 
reluată de Binder în gol. Al doi
lea gol a fost marcat de lacob in 
proprie poartă (min. 55). A condus 
Radu Tudor tBistrița),

H. NAUM 
METALUL HUNEDOARA — ME

TALUL CÎMPIA TURZII
1—0 (0—0)

Jocul a prilejuit o întrecere dîr- 
ză, în care echipa gazdă a domi
nat mai mult, a avut numeroase 
atacuri periculoase, meritînd vic
toria. Unicul gol al meciului a fost 
marcat de Zapis în min. 80. A ar
bitrat D. Dimuiescu (București).

(M. Cur cu bâtă și /. Tătaru 
corespondenți).

LOCOMOTIVA CLUJ—LOCOMO
TIVA TR. SEVERIN 1—0 (0—0)

Peste 3.000 de spectatori au asis
tat la un joc de o slabă iactură 
tehnică. Go'ul a fost înscris în 
min. 51 de Rădulescu, care a re
luat o centrare a lui Dobay. A con
dus Andrei Bogdan (Satu Mare). 
PROGRESUL SIBIU -PROGRE
SUL SATU MARE 4—1 (1—0)

Intr-un joc de nivel tehnic bun, 
gazdele fiind mai eficace în fața 
porții au realizat o victorie meri
tată prin golurile marcate de: Mar- 
cu (min. 40 și 71) și Popescu 
(min. 56 și 76). Pentru oaspeți a 
înscris Molnar (min. 64).

(C. Mustafă și I. Dostan, cores
pondenți).
AVÎNTUL REGHIN—METALUL 

REȘIȚA 2—1 (2-0)
Ambele echipe s-au comportat 

mult sub valoarea lor, au practicat 
un joc lent, lipsit de faze specta
culoase. Au marcat: Constantines- 
cu (min. 1) și Munteanu (min. 36) 
pentru Avîntul și Seleș (min. 47) 
pentru Metalul

(P. Trufia, corespondent) 
LOCOMOTIVA ARAD—AVÎNTUL 
TG. MUREȘ (se va disputa astăzi 
la Arad).

CLASAMENTUL
4 2 1 1 5:3 5 

4 2 11 5:4 5 
4 2 11 8:19 5 

3 2 0 1 5:2 4
3 2 0 1 6:4 4
4 2 0 2 5:5 4 
4 2 0 2 3:3 4 
4 2 0 2 4:4 4
3 1 1 1 9:5 3
4 1 1 2 4:5 3 
3 1 « 2 3:2 2
3 1 0 2 2:7 2 
3 8 1 2 2:7 1 
mai)

C. Turzii 
Lupeni 

Mediaș 
Tg. Mureș 
Reșița

1. Metalul Hunedoara
2. Locomotiva Cluj
3. Avîntul Reghin
4. Progresul Sibiu
5. Locomotiva Arad
6. Metalul
7. Minerul
8. Flacăra
9. Avîntul

10. Metalul , .
11. Locomotiva Tr. Severin
12. Metalul

Uz. Tr. Or. Stelin
13. Progresul S. Mare

Etapa viitoare (6
Locomotiva Cluj— Metalul Hu

nedoara.
Locomotiva Tr. Severin—Avîntul 

Tg. Mureș.
Metalul Cîmpia Turzii—Metalul 

Uz. tr. Orașul Stalin.
Progresul Satu Mare — Locomo

tiva Arad.
Minerul Lupeni — Progresul 

Sibiu.
Avîntul Reghin — Flacăra Me

diaș.

Jocurile de baschet restante
ȘTIINȚA TIMIȘOARA— 

PROGRESUL ORAȘUL STALIN
81—45 (34—29)

Oaspeții au rezistat numai în 
prima repriză; în partea a doua 
a jocului studenții 
șit net adversarii.

Cei mai buni au
Dan Pușcașu de

și-au depă-

fost Mokos, 
la gazde și

Informații
lată cum arată un buletin Pro

nosport cu 12 rezultate exacte la 
concursul nr. 17 (etapa din 29 
aprilie 1956) :

I. R. P. Ungară (A)—R.P.F. 
Iugoslavia (A)

II. R. P. F.
R. P. Ungară

III. Flacăra 
tiva București ,

IV. C.C.A. București—Știința 
Cluj (cat. A)

V. Dir.amo Orașul Stalin—Lo
comotiva Timișoara (cat. A) 2

VI. Știința Timișoara—Pro-

X
Iugoslavia (B)— 
(B) 1
Ploești—Locomo- 
(cat. A) X

1

SERIA A ll-A
LULUmUIIVA IAȘI—/FILIALUL 

bltAUUL ROȘU ORAȘUL 
STALIN 1—2 (0—1)

Joc viu disputat, de bună fac
tură tehnică. Au marcat Proca 
(în min. 13), David (min. 80) 
pentru oaspeți și Raicu, min. 73 
(în proprie poartă) pentru gazde. 
A arbitrat St. Constantinescu, 
București.
DINAMO BÎRLAD — ȘTIINȚA 

BUCUREȘTI 3-1 (2-1)
Gazdele au fost mai bune do- 

minind în majoritatea timpului. 
Au înscris Chirilă (în min. 1), 
Foro (în min. 26), Slumschi (min. 
65) pentru Dinamo și Boloiu 
(min. 32) pentru Știința.
PROGRESUL FOCȘANI - FLA

MURA ROȘIE BACAU 
1-1 (1—1)

La căpătui unui joc mediocru 
cele două echipe au terminat la 
egalitate prin punctele înscrise de 
Cioboată (min. 18) din 11 m. și 
Soci (min. 45).
FLAMURA ROȘIE BURDUJENI 

— DINAMO 6 0—1 (0—1)
Deși au dominat categoric, gaz-' 

dele au părăsit învinse terenul de 
joc. Dinamoviștii au obținut vic
toria prki golul realizat de Ba- 
bone (min. 23). A arbitrat A. Cos- 
movici (Suceava).
FLACARA CÎMPINA—METALUL 

I MAI PLOEȘTI 2-2 (1—1) 
Deși au jucat acasă, cîmpinenii 

n-au reușit să obțină decît un 
punct în fața metalurgiștilor de 
la 1 Mai. *Âu marcat Minculescu 
(min. 41 și 51) pentru gazde. 
Popa (min. 7) și Ânatol (min. 
77) pentru oaspeți. A arbitrat 1. 
Chiritescu (București).
FLACARA MORENI—PROGRE

SUL C.P.C.S. 1—1 (0—0)
Joc dur. Au marcat Nica (min 

56) pentru gazde și Dumitrescu 
(m’n. 89) pentru oaspeți. Pentru 
lovire reciprocă, Tocan și loniță au 
fost eliminați de pe teren.
LOCOMOTIVA CONSTANȚA — 

ȘTIINȚA IAȘI 3—1 (0—0)
Acțiunile confuze și nervozitatea 

au caracterizat jocul celor două 
echipe. Au marcat Ispas (min. 61), 

■ Stăncescu (min. 75), Manole (min.
88) pentru gazde și Belzo (min. 
55) pentru oaspeți- A condus G. 
Obreja (București).

(După relatările telefonice trans
mise de corespondenții noștri E. 
Ursu, M. Faibiș, G. Corlățeanu, H. 
Cohn, V. Nicoriuc, C. Vîrjoghe, M. 
Stoian, P. Andrei și P. Enache).

CLASAMENTUL
4 4 0 8 8:2 8 
4310 5:1 7 
4 2 .1 1 10:3 S 
4 2 11 7:5 5 
4 1 3 0 8:6 5 
4 12 1 4:5 4 
4 2 0 2 5:9 4 
4 112 3:4 3 
4031 5:6 3 
4 0 3 1 3:4 3 
4031 4:6 3 
4 0 2 2 5:8 2 
4 0 2 2 2:5 2 
4022 3:8 3

Etapa viitoare (0 mai)
Dinamo Bîrlad — Locomotiva 

Iași.
Știința Iași — FI. roșie Bacău. 
Flacăra Cîmpina—Flacăra Mo-

reni.
Metalul St. roșu Orașul Stalin— 

FI. roșie Burdujeni.
Dinamo 6 București — Știința 

București.
Metalul 1 Mai Ploești — Pro

gresul Focșani.
Progresul C.P.C.S. București 

Locomotiva Constanta.

1. Met. St. r. Or. Sti-.m
2. Dinamo 6 București
3. Loc. Constanța
4. Met. 1 Mal Ploești
5. Flacăra Cîmpina
6. Știința Iași
7. Dinamo Bîrlad
8. FI. roșie Burdujeni
9. Progresul C.P.C.S.

10. Progresul Focșani
11. Flacăra Moreni
12. Flamura r. Bacău
13. Locomotiva Iași
14. Știința București

(

i

faDumitrescu, Mîzgăreanu de 
oaspeți.

PROGRESUL I MF. CLUJ 
PROGRESUL ARTA BUCUREȘTI

52—58 (20—30)
Un joc de slab nivel tehnic, in

fluențat de vînt și terenul moale. 
Jucătorii ambelor echipP au ratat 
multe aruncări din acțiune și 
bere

lfc’
• I

Pronosport
greșul București (cat. A)

VII. Flamura roșie Arad—Pro
gresul Oradea (cat. A)

VIII. Metalul Hunedoara—Me- 
talul C. Turzii (cat. B)

■»

I
1

a
i

I
IX. Locomotiva Iași—Metalul J 

St. roșu Orașul Stalin (cat. B)
X. Avîntul Reghin—Metalul

Reșița (cat. B)
XI. Flamura roșie Burdujeni— 

Dinamo 6 București (cat. B)
XII. Flacăra Cîmpina—Meta

lul 1 Mai Ploești (cat. B) X
2

La acest concurs au fost depuse 
aprpjyjjțatiy 1.030.000 buleține4 _J



PMMH CNfflOM BE CM ACABONC Al ANULUI Reprezentativa de baschet a orașului Sofia a cîștigat I

TlMiȘOARA, 29 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — In des
fășurarea campionatului republican 
de canotaj academic, fond, progra
mat inițial pentru sîar.bătă și du
minică. a intervenit un element cu 
totul neprevăzut, care a stricat 
complet calculele organizatorilor: 
o furtună puternică a făcut impo
sibilă normala desfășurare a pro
belor programate sîmbătă după a. 
miază, așa îneît și cele cîteva star, 
tun date totuși stmbătă au fost a- 
nulate, urmînd ca probele respec
tive să se desfășoare mîine (n. r. 
azi) dimineața.

Vremea frumoasă de duminică a 
permis în schimb, disputarea în 
bune condițiuni a curselor progra
mate pentru această zi.

Cu mult interes era așteptată în
trecerea dintre schiturile de 8+1 
BĂIEȚI, în care principalii prota
goniști erau C.C.A. șj Diniamo. 
Con: irmîndu-și victoria de anul tre
cut, Dinamo a învins dki nou, mul
țumită uniri plus de rezistență. 
Iată

1.
roș,
nea______ ___________
2. C.C.A. (Kapler, Ispas, Baram,

rezultate'e:
DINAMO (Petrov, Beâu, Bo- 
Șerban, Corfu, Butnaru, Be-
Boloni+Păunescu) 3fJ.50.02.

LA BOX: MWCfA DOBfflESCO 
ÎNVINS DE LUDOVIC AMBRUȘ
Cu toate că făgăduielile pe care 

le oferea programul, interesant în 
linii generale, reuniunea pugilis- 
tică de aseară n-a fost urmărită 
decît de cîteva sute de spectatori. 
Ora nepotrivită la care au înce
put meciurile (la numai o jumă
tate de oră după terminarea cu
plajului de fotbal de pe stadionul 
„23 August") a făcut ca tribunele 
sălii Floreasca să fie aseară foar
te puțin populate. Cei care au 
preferat să-și petreacă în alt fel 
seara nu au însă motive să re
grete această „absență". Intr-ade
văr, meciurile au fost — în ma
rea lor majoritate — de o slabă 
factură tehnică, preocupările de 
ordin tactic au fost și de data 
aceasta inexistente, iar abaterile 
i egulamentare au abundat din nou 
și în cantitate îngrijorătoare. As
pectele negative ale acestei reu
niuni trebuiesc întregite cu com
portarea total nesportivă ■ boxe
rului Ștefan Bogdan (Casa Cen
trală a Armatei) care, depășit net 
de Ion Militaru, n-a mai găsit 
altă ripostă decît să-și.„ muște 
adversarul 1 La fel, nu putem tre
ce cu vederea nici arbitrajul sub 
orice critică prestat la acest meci 
de arbitrul-judecător Grigore Ion.

Două lucruri sînt totuși de 
semnalat: victoria tînărului și ta
lentatului Ludovic Ambruș asupia 
maestrului sportului Mircea Do- 
brescu și victoria lui Ion Mili- 
*aru asupra finalistului campio
natelor republicane de anul tre 
rut. Ștefan Bogdan. In rest, com
portări mediocre pe toată linia.

lată rezultatele: muscă : L. 
Ambruș b. p. M. Dobrescu; co
coș : V. Schiopu b. p. Gh. La- 
che; Iulian Mihai b. K. O. t. rep. 
III A. Olteanu; I. Zlătaru b. p. 
D. Mîțu; pană: I. Militaru b. p. 
St. Bogdan; semiușoară: P. Rîn- 
jea b. p. C. Preda ; Gh. Octavian 
b. p. D. Niculescu; V. Czegeli 
b. p. I. Mușat; ușoară: D. A- 
dam nul cu I. Demeter; mijlocie- 
ușoară: I. Schwartz nul cu S. 
Trifan; Șerbu Neacșu b. p. V. 
Bogoi.

M. G.

Vitoovici, Baiti, Siaholca, Rotaru,
Sirta+Giurcăneanu) 37.20.02. 3. 
Știința 42.01. 4. Voința 42.56,9.

In proba de DUBLU BĂIEȚI, cu
plul I. Trăila, ~ 
de la C.C.A. 
de așteptat, 
te tehnice:

1. C.C.A.
46.20.3, 2.
Scairiat) 48.01.1. 
(Șișcă, Tîrlea) 
greșul 
49.33.9

„Marele Premiu al orașului Sofia”

Poțp Moldovan 
a cîștigat, cum era 

fără emoții. RezuWa-

(Trăită, Moldovan) 
Metalul

3
(Filipschi, 

Locomotiva 
iriea) 48.57,7. 4. Pro-
(Mihăilescu, lorgulesou) 

____  5. Știința (Miloș. Țăra- 
nuj 51.041).

O întrecere fără istoric a fost 
cea de SIMPLU BĂIEȚI, în care 
A FERENCZI (C.C.A.) cîștigat 
cu 46.56.8 față de 50.01.9, cît a 
raaliz*t T. Neacșu de la Metalul. 
Locul III: M. Nițescu (Locomoti
va).

Un start foarte populat s-a Înre
gistrat la SCHIF 2+1 băieți, pro
bă în care dinamoviștii au în
vins relativ ușor. Remarcabilă com
portarea echipei Constructorul. Re. 
zultate: 1. DINAMO (Barac. Ște
fan Niculae+Păunescu) 4947 2.
Constructorul (Ștretcovici, Puran + 
Duflza) 52.15. 3. Știința (Bîrsă- 
nescu, Mociani + Lupu) 53.02.2. 4.
Locomotiva (Măcinîc, Micloș+Lu- 
chin) 53.56.9. 5. Progresai! 56.26,3. 
6. Metalul 57.29.5.

Singura probă feminină a zilei, 
oea de SCHIF 4+1, a confirmat 
superioritatea în probele de fond 
a echipajului Locomotivei asu
pra celui al Flamurii roșii. (Este 
a doua victorie a feroviarelor bți- 
cureștene asupra echipajului texti- 
list arădean). Rezultatele tehnice: 
1. LOCOMOTIVA (Pildner, Alo- 
man, Georgescu, Dumitrescu + Pe
trescu) 27.31.1 2. Flamura roșie 
(Laub, Ochsenfeld, Erdos, Kor- 
mos+Novac) 28.47 8. 3. Construc
torul 30.58,8.

Mîine dimineață (nJ. azi) sînt 
programate probele de 4+1 băieți, 
și 4+1 vîsle. dublu și 8+1 fetei.

N. MARDAN

SOFIA, 29 (prin telefon de la 
trimisul special al revistei Sta
dion și al ziarului nostru).

înaintea desfășurării ultimelor 
meciuri din cadrul competiției 
„Marele Premiu al orașului So
fia" nici una din echipele partici
pante nu avea asigurat locul în 
clasament și fiecare partidă avea 
influență directă sau indirectă a- 
supra stabilirii ordinei finale a 
echipelor. De aceea, prezența celor 
peste 9.000 de spectatori la meciu
rile finale nu constituie o surpri
ză. In schimb, surprinzătoare au 
fost rezultatele. Ne referim la vic
toria primei .selecționate a orașului 
Sofia asupra reprezentativei Mos
covei, neînvinsă pînă la acest joc, 
ca și la înfrîngerea echipei orașu
lui Praga în fața reprezentanților 
orașului Budapesta, care doar în 
acest ultim meci și-au arătat a- 
devărata valoare. Competiția a 
fost cîștigată de reprezentativa 
orașului Sofia care în meciul de
cisiv a luptat excepțional.

Reprezentativa Bucureștiului a 
cîștigat la o diferență de cinci co
șuri meciul cu selecționata secun
dă a orașului Sofia, care făcuse 
jocuri bune în compania echipelor 
din fruntea clasamentului. Locul 
cinci ocupat în clasamentul final 
de echipa Bucureștiului este nor
mal față de valoarea participan
telor. Iată acum clasamentul final 
al competiției:

clasamentul final

1. Sofia 1 7 6 1 459-362 13
2. Moscova 7 6 1 456-339 13
8. Budapesta 752 399-364 12
4. Praga 752 445-410 12
5 București 734 361-337 10
6. Sofia II 725 373-385 9
7. Varșovia 7 1 6 349-402 8
8 Berlin 7 0 7 249-492 7

coșgeterilor pri- 
a fost ocupat cu 145 
de Pawlak (Varșovia) 
înscris în ultimul meci 

puncte), urmat de Rădu- 
100 puncte, Kruminș 87 

Stonkus 87 puncte și Mir- 
79 puncte.
acum cîteva cuvinte des-

In clasamentul 
mul loc 
puncte 
(care a 
49 (!!!) 
canu cu 
puncte, 
c.ev cu

lata

A luat sfîrșit concursul de pentatlon modern 
din București

Ieri a luat siîrșit concursul de 
pentatlon modern, care a reunit, 
în săptămîna trecută, pe cei mai 
buni pentatloniști din țara noastră

In proba de tir, cu excepția re
zultatului realizat de A. Stoenescu, 
ceilalți concurenți au obținut per
formanțe inferioare posibilităților 
lor. In această probă au fost în
registrate rezultatele: 1. A. Stoe
nescu — 980 p., 2. E. Kimakovics 
— 820 p., 3. V. Manciu — 760 
p., 4. C. Vena — 700 p., 5. V. 
Teodorescu — 640 p., 6. D. Țin
tea — 620.

Proba de natație a avut loc sîm- 
bătă după-amiază în bazinul Flo- 
reasca. De această dată, pentatlo- 
niștii — cu puține excepții — au 
terminat parcursul de 300 metri 
cu rezultate mai bune decît cele 
înregistrate în concursurile prece
dente. Primele locuri au fost 
ocupate astfel: 1. D. Ionescu — 
920 p., 2. D. Țintea — 895 p„ 3. 
A. Stoenescu — 892 p., 4. R. Ior- 
gulescu — 830 p., 5. W. Roman— 
815 p., 6. V. Manciu — 805 p., 
7. C. Vena — 765 p.

Ultima probă —- cros 4000 me
tri — a avut loc ieri pe un teren 
foarte anevoios din marginea co-

munei Roșu : 1. D. Popescu — 1015 
p., 2. V. Teodorescu — 997 p., 3. 
C. Vena — 910 p., 4. A. Bruja — 
904 p„ 5. P. Pufan — 880 p., 6. 
W. Roman — 841 p., 7. V. Man
ciu — 739 p., 8. D. Ionescu — 
697 p„ 9. D. Țintea — 652 p., 10 
A. Stoenescu — 646 p.

Iată clasamentul general: 1. A.
Stoenescu — 4320 p., 2. C. Vena 
— 4210 p., 3. D. Popescu — 4165 
p., 4. V. Teodorescu — 4109 p„ 5. 
V. Manciu — 3974 p., 6. W. Ro
man — 3972 p.

Keres învins în runda XVII-a 
a turneului de la Amsterdam
In runda 17-a, penultima, a 

turneului internațional de șah de 
la Amsterdam o singur partidă a 
fost decisă, constituind în același 
timp marea surpriză 
res a fost învins de 
celelalte partide s-au 
rezultatul de remiză, 
intea ultimei runde 
este următorul : Smîslov lO'/j punc
te, Keres și Gheller 9'/?, Spaskf, 
Petrosian și Bronștein 9, Szabo 
8‘/2, Panno și Filip 7‘/2, Pilnik 5.

a zilei: Ke- 
Fiiip. Toate 
terminat cu 
Astfel, îna- 
ciasamentul

pre 
fia

desfășurarea întîlnirilor: So- 
1-Moscova 60—53 (29—29). 

Scorul a fost foarte apropiat pînă 
la jumătatea reprizei secunde, cînd 
echipa Sofiei a realizat o diferen
ță de șapte puncte. De aci echipa 
Moscovei a mai refăcut două-trei 
puncte, dar în final jucătorii bul
gari au cîștigat clar.

Budapesta—Praga 79-73 (36-29).
— A fost unul din cele mai fru
moase meciuri ale turneului. Echi
pa Budapestei a făcut un joc ex
cepțional, arătînd pentru prima 
dată în acest turneu, adevărata 
sa valoare. Jucătorii maghiari au 
condus tot timpul, practicînd lin 
joc rapid, cu multe contraatacuri.

București—Sofia II54-44 (25-16).
— Practicînd un joc pozițional 
sigur, în care aruncările nu au 
fost executate decît din poziții fa
vorabile, reprezentativa Bucureștiu
lui a cîștigat destul de categoric 
în fața unei echipe care nu și-a 
putut face în nici un moment jo
cul convenabil (acțiuni în viteză, 
contraatacuri).

Varșovia—Berlin 72-37 (39-9). 
MAX BANUȘ

Spartac Sofia învingătoare la Bacău
BACAU 29 (prin telefon). — La 

jocul internațional de fotbal din
tre Dinamo Bacău și Spartak So
fia au asistat peste 5.000 de spec
tatori. Arbitrului Piki Kroner 
i s-au aliniat următoarele for
mat i*.

DiNAMO: Munteanu — Chirîță, 
Weber, Lupeș — Giosanu (Cicero
ne), Alexandru — Oaidă, (Gram), 
Cicerone (Lemnrău), Gram (Cre- 
fea), Crețea (Corneanu), Hulea.

SPArțak SOFIA: Socolov I — 
Vasilev, Hagieschi, Afanasiev (Kir
eev) — Ranchiev, Socolov II — 
Mincev, Traicov, Andonov, Igna
tov. Nicolov (Panorev),

Dinamoviștii au început tare. In 
primul minut, Gram ajunge sin
gur în fata porții dar de la 10 
m. trage foarte slab și portarul

oaspeților pr-nde. Tot Gram, în 
urma unei reușite combinații, tra
ge în min. 7 în bară, mingea re
vine în teren dar Oaidă neatent 
reia peste poartă. In această par
te a jocului gazdele au avanta
jul vîntului și reușesc să orga-' 
nizeze cîțeva acțiuni, spectaculoa
se. In plină dominare a gazdelor 
(min. 22) echipa bulgară deschi
de scorul: la un contraatac, Ni- 
colov centrează în fata porții, iar 
Andonov nemarcat înscrie cu ca
pul de la 4 m. Jocul devine e- 
chilibrat, oaspeții acționînd mal 
periculos, și astfel Mincev are oca
zia în min. 30 să ridice scorul, 
însă șutul lui trece pe lingă bara 
verticală.

In repriza secundă, echipa 
oaspe joacă niai frumos atrăgîn-

du-și aplauzele spectatorilor. In 
min. 49, Andonov este bine „ser
vit". în careul de 16 m„ trage ful
gerător însă Munteanu, printr-un 
reflex extraordinar, salvează în 
corner. Din nou, în min. 61 Mun
teanu lămurește o situație difici
lă, plonjînd la picioarele unui a- 
tacant bulgar. Oaspeții continuă 
să domine și în min. 75 extrema 
dreaptă Mincev driblează pe Chi- 
riță și înscrie plasat. Jocul 
mină cu scorul de 2—0 
oaspeți.

S-au remarcat: Weber și 
teanu de la Dinamo, 
Ignatov și Socolov I de la Spar
tak

se ter- 
pentru

Mun-
Andonov,

V. Mihăilă și Ilie lancu 
(corespondenți)

începe „Curta Picii”
VARȘOVIA 28, (Agerpres). — 

La 2 mai se va da startul din Var
șovia în cea de a 9-a ediție a 
marii competiții cicliste „Cursa 
Păcii" Varșovla-Beriin-Praga, or« 
ganizată de ziarele comuniste „Try« 
buna Ludu". „Neues Deutschland" 
și „Rude Pravo".

Iată ordinea de desfășurare a 
celor 12 etape care măsoară în to
tal 2.213 km. (cu 2 zile de re
paus la Wroclaw și Karl Marx 
stadt) : etapa l-a : înconjurul Var
șoviei (110 km.); etapa a 11-a 
Varșovia-Lodz (140 km.); etapa a . 
IlI-a: Lodz-Stalinogrod (215 km.); 
etapa a IV-a: Stalinogrod-Wro- 
claw (185 km.); etapa a 
Wroclaw-Gorlitz (190 km.);
a Vl-a : Gorlitz-Berlin (228 

etapa 
km); 
Marx 
IX-a : 
Vary 
Karlovy Vary-Tabor (207 km.); e- 
tapa a Xl-a Tabor-Brno (177 
km.); etapa a XH-a : Brno-Praga 
(224 km.).

V-a : 
etapa 
km.);

(206a VII-Beriin-Leipzig 
a VlII-a Leipzig-Karl 
(190 km ); etapa a 

Marx stadt-Karlovy 
km.); etapa a X-a:

etapa 
stadt 
Karl 
(141

FOTBAL PESTE HOTARE
R. P. Ungară—R. P. F.
BUDAPESTA 29 (prin teleton 

de la corespondentul nostru 
Subert Zoitan). — 100.000 de 
spectatori au fost prezenți pe „Nep
stadion" pentru a asista la cea de 
a 11-a intîlnire dintre reprezenta
tivele Ungariei și Iugoslaviei. 
Jocul a luat sfîrșit cu un rezul
tat just: 2—2 (1—1), după o mare 
luptă. Echipa oaspe a dovedit o 
admirabilă voință, îjl special cînd 
era condusă cu 2—1. In linii ge
nerale, întîlnirea nu s-a ridicat 
la un nivel tehnic superior, datorită 
nervozității jucătorilor ambelor 
echipe.

In prima repriză, oaspeții au des
fășurat un joc mai ofensiv, fiind 
superiori în cîmp echipei ma - 
ghiare și au avut numeroase oca
zii de a înscrie. Vukas, cel inai 
bun atacant iugoslav, a deschis 
scorul în min. 6 printr-un șut 
plasat, de la 10 m. (după ce-i 
driblase pe Matrai). Ungurii ripo
stează sporadic și nu reușesc să 
treacă de apărarea adversă, în 
care Horvath se remarcă în mod 
deosebit. Egalarea se produce abia 
In min. 43, după un schimb între 
Tichi—Budai—Fenyvesi, utiiwul
înscriind cu capul.

Rominia va intilni
in campionatul

LAUSANNE 28 (Agerpres). Co
mitetul de organizare al campio
natului mondial de fotbal al că
rui turneu final va avea loc 
în anul 1958 în Suedia s-a întru
nit la 26 și 27 aprilie la Laussar.e 
pentru a definitiva înscrierile echi
pelor participante și a procedat la 
alcătuirea grupelor eliminatorii.

Cea de a Vl-a ediție a acestei 
mari competiții sportive va 
cunoaște un adevărat record de 
participare: 53 de țări, dintre
care două : Suedia (țară organiza
toare) și R.F. Germană (cîștigă- 
toarea ultimului campionat mon
dial) se califică direct în finală. 
Printre cererile de înscriere pri
mite ulterior sînt cele ale Portu
galiei, Ciprului, Perului, Bolivîeî, 
Columbiei, Venezuelei, Egîntuluî 
și Turciei. Nu au fost acceptate 
înscrierile Coreei de Sud și Etio
piei.

lntîlnirile din cadrul eliminatori
ilor se vor desfășura tur și retur 
între 1 iunie 1956 și 31 decembrie 
1957. Echipa R.P.R. a fost reparti
zată în grupa 7-a alături de R.P.F. 
Iugoslavia și Grecia.

Grupele eliminatorii au fost sta
bilite după cum urmează :

Europa : grupa l-a : Danemarca, 
Anglia, Irlanda; grupa il-a: Bel
gia, Franța, Islanda ; grupa II S-a : 
R.P. Bulgaria, R.P. Ungară, Nor
vegia ; grupa IV-a: R.D. Ger
mană, R. Cehoslovacă, Țara Gali-.... ....

Iugoslavia 2-2 (1-1)
După pauză, echipa 

are o lungă perioadă 
nare și 
Bozsik (min. 55). 
minute jocul se echilibrează, 
min. 75 
liberă de la 20 in. (în urma unui 
fault comis de Buzanski asuiora' 
lui Vukas) balonul ajunge la Ve- 
selinovici, care înscrie pe lîngă 
Gheller, ieșit inoportun din poarta.

Arbitrul Van Nufel (Beigia) ț 
condus următoarele formații :

R.P. UNGARA : Gheller—Buzan
ski, Matrai (Karpati), Lantos — 
Bozsik, Berendi — Budai, Kocsis, 
Tichi (Machos), Puskas, Fenyvesi.

R.P.F. IUGOSLAVIA: Beara 
(Krivokucka din min. 62) — Belin, 
Horvath, Trnkovici — Kristici II, 
Boskov — Vcselinovici Milutî- 
novici (din min. 80 Ogtieanov), 
Zebec, Vukas, Herczeg (Mujici).

La Sarajevo: R.P.F. IUGOSLA
VIA B-R.P. UNGARA B. 3-0 
(1—0). Au marcat: Toplak și lo- 
sici (2).

La Budapesta, în deschidere pe 
Nepstadion: R.P, Ungară—R.P.F. 
Iugoslavia •—O (4—O) meci de 
juniori.

Iugoslavia și Grecia 
mondial de fotbal

maghiară 
de domi- 

reușește să înscrie prin 
In ultimele 

In 
Boskov execută o lovitura • — - .«

lor; grupa V-a: Olanda, Luxem
burg, Austria; grupa Vl-a: Fin
landia, R. P. Polonă, U.R.S.S. ; 
grupa Vll-a : Grecia, R.P.F. Iugo
slavia, R.P.R.; grupa VIH-a: Ita
lia, Irlanda de Nord, Portugalia •; 
grupa IX-a: Scoția, Elveția, Spa
nia.

America de Sud: grupa l-a : 
Brazilia, Peru, Venezuela ; grupa 
Il-a: Argentina, Chile, Bolivia ; 
grupa IlI-a: Columbia, Paraguai. 
Urtiguai.

Din fiecare grupă europeană și 
sud americană se va califica cîte o 
echipă; cîștigătoarea grupei res
pective

America Centrală și America de 
Nord : grupa l-a: Costa Rica, 
Curacao, Guatemala ; grupa >'I-a : 
Canada, Mexic, S.U.A, învingătorii 
acestor două grupe vor juca între 
ei pentru a se desemna echipa ce 
va participa la turneul final.

Asia—Africa : grupa l-a : Tai- 
van, Indonezia. învingătorul va 
întîlni echipa R.P. Chineze. Grupa 
Il-a: Israel, Turcia; grupa IlI-a: 
Egipt, Cinru; grupa IV-a: Siria, 
Sudan. Din această zonă se va 
califica o singură echipă. Cîștigă
toarea grupei a I-a va întîlni cîști
gătoarea grupei a II-a', învingă
torul grupei a IlI-a pe primul 
clasat din grupa a IV-a iar cîștl- 
gătorii acestor meciuri vor susține 
alte două îritîlniri pentru califica
rea în finală

La rugbi

Cehoslovacia—Italia 9-19 (3-8)
PRAGA 29 (prin telefon). In 

întîlnirea internațională de rugbi 
dintre reprezentativele Cehoslova
ciei și Italiei, victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 19—9.

Punctele 
realizate 
6, Luise 
de au 
Hrniciko 3.

învingătorilor au fost 
de Lanfranchi 8, Pesceto 

3, Berini 2. Pentru gaz- 
realizat: Vondracek 6 și
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