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Gh. Te dor eseu și D. Velicu învingători 
la concursul internațional de călărie de la Dresda
DRESDA, 6 (prin telefon de la 

maestrul sportului MIHAI TI MU). 
Pantfciptad pentru prima oară, în 
acest an, La un oanours in aer li
ber, călăreții romîni care au luat 
startul to primale întreceri din 
cadrul marelui concurs internațio
nal de ia Dresda, au reușit o. com
portare demnă de toată lauda. E- 
chipa noastră s-a impus nu numai 
prin aalitățUe individuale ale călă
reților ci și prin stilul uniform de 
sărituri, prin omogenitatea aa ca 
și prin dîrzenka cu oare a luptat 
pentru un toc cît mai bun în fie
care probă.

întrecerile au început stabătă.și 
au continuat duminică. Călăreți.dki 
R. D. Germană, R. F. Germană, R. 
Cehoslovacă, R. P. Ungară, R. P. 
Poiană și R. P. Rotntaă au prezen
tat formații din cele mal valoroase 
care au contribuit la desfășurarea 
întrecerilor la un înalt nivel teh
nic. Iată și unele amănunte despre 
primele probe disputate în aceste 
zile de întreceri :

PREMIUL COMITETULUI PEN
TRU SPORT ȘI TEHNICA (par
curs de vină toane mijlocie cu baraj 
pentru primul loc — 18 sărituri). 
In această probă, deosebit de difi

cilă (prin aranjarea parcursului) 
au luat pante 107 concurenți. Dta 
cel 9 cai Înscriși de către echipa 
noastră, patru au terminat par
cursul fără greșeală intrîndl în ba
rului cane avea să diecidă tavingă- 
tomuâ. Primiți loc a fost ocupat de 
concurentul maghiar Szatala Albert 
cu calul Aranjos, urmat de oom- 
patraotul său Somlay La jos pe ca
lul Fox Funter. O excepțională per
formanță a realizat călărețul ro- 
inin Dumitru Velicu (cu calul Fil
des) care a ocupat locul III. De alt
fel, și ceilalți călăreți rominl s-au 
afirmat în această probă ocupind 
următoarele locuri: IV: N. Niou- 
lescu (cu calul Nor) V: Gh. An- 
tohi (ou calul Dinar)

PREMIUL REGIUNII DRESDA 
(probă de dresaj categoria „B"). 
Este proba ta care Gh. Teodorescu 
(pe calul Palatin) a cîștigat primul

(Continuare în pag. 2-a)

Jocul va începe in curînd. Mai întîi însă încălzirea. (Aspect de la 
antrenamentul rugbiștilor bucureș teni).

Harlequins sosește
Astăzi stat aș.epiați să soseas

că jucătorii echipei londoneze de 
rugbi Harlequins. Acești „amba
sadori" ai rugbiului britanic, pe 
care îi vom avea oaspeți timp de 
o săptămînă, se bucură de un 
binemeritat prestigiu internațio
nal, așa îneît nerăbdarea sporti
vilor noștri care vor să-i vadă 
evoluînd, apare pe deplin justifi
cată. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît turneul de la București are 
caracterul unei revanșe. După 
cum se știe, Selecționata Capitalei 
noastre a terminat la egalitate 
prima tatîlnire cu formația Har
lequins, așa îneît întîlnirea din 
12 mai va trebui să arate dacă 
rezultatul din toamnă, de la Lon
dra, a oglindit just raportul de 
forțe dintre 
ne referim 
caracterizăm 
rești drept 
desfășurarea 
dra, ne îndreptățește să o facem. 
Intr-adevăr, bucureștenii au fost 
conduși cu 9 puncte și au găsit 
totuși resurse să termine ne- 
decis.

Dar, pentru a nu vă dezvălui 
acum toate punctete de atracție 
ale meciului de la sfîrșitul săp
tămânii, să revenim la oaspeți. 

' Noi îi așteptăm cu nerăbdarea 
specifică profesiei de gazetar, 
dornici să-i avem printre noi și 
să putem astfel face legătura din
tre ei și publicul nostru sportiv. 
De aceea, am încercat să aflăm 
încă de ieri unde se află rugbiș
tii englezi. Investigațiile noastre 
ne-au purtat pe calea firelor te
lefonice prin mai multe orașe de 
peste hotare, pe la aeroporturi și 
hoteluri străine. Dar nicăieri nu 
î-am găsit pe Harlequini. Ceea ce, 
bine înțeles, tiu-I va împiedica să 
Tie punctuali la întîlnirea de as-

acești adversari. Deși 
la un meci nul, 

jocul de la Bucu- 
o revanșă,
partidei de la Lon-

deoarece,

ikdeca Centrală

Regională
inedoara-Deva \

Stalinogrod—WroclawS-a dat plecarea în cea de a patra etapă:
————— *

CICLISTUL SOVIETIC KOLUMBET 
A SOSIT PRIMUL LA WROCLAW

WROCLAW (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Etapa Staii- 
nograd—Wroclaw (185 km) a 
avut ca principali animatori pe 
cicliștii sovietici și italieni și s-a 
terminat cu victoria lui Kokim- 
bet (U.R.S.S.). Chiar de la ple
care L. Zanoni sprintează și pă
răsește plutonul cel mare împre
ună cu Kolumbet, Arende, Wolf, 
Nyman și Șvab. La km 25 cei 
șase „fugari" au un avans de 32 
secunde. Prin orașul Strzeiice 
(km. 60) Kolumbet trece primul 
urmat de Nyman și Zanoni. Plu
tonul se află acum la 1 min. 46

Locomotiva București a întrecut 
Dinamo Sofia cu 1-0 (0-0)

Au marcat: GEORGESCU min. SI
Teren: „Republicil”-bun; timp 

frumos; spectatori: 25.0OC
Arbitru: T. Flran (București)
Remarcați: Dungu, Georgescu, 

Apostolov, Iordanov și Iliev
LOCOMOTIVA: Dungu-DocTea-

nu, Stancu, Macrl-Bodo, Danga 
(Neamțu)-CopH, Seredai, Ene II 
(Olaru), Georgescu, Filote.

DINAMO SOFIA: Dervensky- 
Doncev, Flilpov, ApostoLov-Arsov 
Crstev-Abadgiev, Takev, Iorda
nov, Peev (Alexandrov), Iliev.

astăzi in Capitală
tăzi, de pe 

Jucătorii 
așteptat în felul lor.

Sîmbătă după-amiază, de pildă, 
rugbiștii convocați de comisia 
centrală de rugbi în vederea alcă
tuirii celor două echipe care vor 
juca împotriva formației engleze, 
au fost prezenți pe stadionul Di
namo. Aci, sub supravegherea 
antrenorilor și selecționerilor, ei 
au efectuat un antrenament me
nit să-i edifice pe cei însărcinați 
cu definitivarea reprezentativei de 
tineret și cea a Bucureștiului, asu
pra formei fiecăruia dintre ei. Nu 
a lipsit nimeni de la acest apel 
(nici D Ghiuzelea pe care dintr-o rea ce.or u(/ua a lval
eroare telefonica nu l-am cuprins < bfl te cu o ă
in lista jucătorilor convocați pen- ■» - - r ■ ■ ■
tru acest antrenament). Buna 
dispoziție a fost și ea prezentă. 
Dacă ar fi să ne facem o impre
sie asupra jocurilor, judecînd 
după însuflețirea și plăcerea' cu 
care au lucrat selecționabilii, 
tunci nu am putea fi decît opti
miști. Un lucru este cert: tinerii 
care vor inaugura turneul Harle- 
quinilor sînt nerăbdători să le 
poată servi replica (cît mai dîrză 
ne-au asigurat ei), iar „veteranii" 
— care în treacăt fie spus nu 
sfat nici ei prea vîrstnici — speră 
ca. reîntîtaindu-și vechile cunoș
tințe, să tranșeze ta favoarea lor 
proaspăta rivalitate sportivă.

Optimismul jucătorilor noștri 
nu înseamnă încă, victorie. Ei știu 
prea 
zilor 
tant 
fere.

In 
sportiv de calitate, rugbiștii 
la Harlequins, stat bine venițî.

Locomotiva București și-a taau- 
, gunait ieri programul internațional 
din acest an printr-o prețioasă vic- 

’ torie obținută în fața formației Di- 
> namo Sofia, una din fruntașele fot- 
k balului dim R. P. Bulgaria. Pentru 
jucătorii feroviari examenul a fost

aeroportul Băneasa. deosebit de greu și, cu tot tracul 
bucureșteni însă i-au C care )„a împiedecat să se comporte 

< la adevărata lor valoare, ei au reu- 
x șit să-1 treacă cu succes. La sfîrși- 
X tul meciului, antrenorul Ronay deși 
C păstra unele rezerve asupra jocului 
x prestat de echipa sa, se declara
> totuși mulțumit că această echipă 
x fînără, cu slabă experiență și tacă 
Z nesudată a reușit să depășească 
y un adversar atit de puternic prta 
X vailoarea jucătorilor săi și mai cu 
Z seamă prin omogenitatea formației, 
x In jocul dta mijlocul terenului— 
\ și trebuie să spunem că ambele 
C formații aiu combinat exagerat de
> mult fa această porțiune — valoa- 
. nea celor două echipe a fost sensi-

16, 19, 22 și 43), dar Dervensky a 
prins cu siguranță. In rqpriaa se
cundă jocul a fost ceva mai dina
mic. 'Locomotiva a luptat mai mult 
pentru minge (mijlocașii au „lu
crat" mai constructiv) șt a pătruns 
de mai multe ori la poarta oaspe
ților, iar Dinamo a renunțat la 
pasele laterale, aitacînd impetuos 
în admeime (în min. 54, dina-mo- 
viștii au tras de patru ori spre 
poantă, dar mingea a fost respinsă 
în ultimul moment de Dungu, Stan
cu și Dodeanu). Apărarea oaspeți
lor a fost străpunsă o singură dată 
printr-un șut puternic și executat 
prin surprindere de la 20 m. de 
Georgescu : Locomotiva conduce cu 
1—0 ! Dinamoviștii puteau egala 
prin Iordanov (min. 55) și Abad- 
giev (min. 76) scăpat i singuri, dar 
Dungu a salvat în Ultimul moment. 
In schimb, Olaru (introdus la 
pauză în locul lui Ene II-odată cu 
modificarea Langa-Neamțu) a ra
tat în min. 80 o situație sigură 
de a ridica scorul. Atitudinea lui 
Olaru în această fază a lăsat total 
de dorit, dovedind îngîmfarea de 
caire el este cuprins în ultima vreme 
(singur în fața porții a așteptat 
ieșirea portarului și apoi, în zefle
mea, a încercat să arunce mingea 
peste acesta).

RENATO ILIESCU

’ rioritate a oaspeților în privința 
I rapidității și exactității cu care a- 
i ceștia au condus balonul. In schimb, 
[ în fața porții Locomotiva s-a dove- 
i dit superioară, deși, trebuie să re- 
l cunoaștem că pentru cei care cunosc 
, posibilitățile înaintașilor noștri, 
’ randamentul nu a fost satisfăcător. 
r Feroviarii au tras mai mult pe 
l poartă, mai puternic și mai exact, 

dar n-iau trăit din acest punct de 
< vedere decît prin Georgescu. Dina- 

mo Sofia a avut o înaintare care a 
r lăsat o frumoasă impresie prta fe- 
r lull cum conducea mingea, dar c^re 
J; n-a avut eficacitate la poartă.

In prima repriză jocul a fost lip- 
sit de faze dinamice la poartă. Cu 

r excepția șutului năprasnic al Iul 
bine acest lucru. Londone- > («ta. 2) care a întîlnit
Ie va reveni un rol impor. < bata (și tot el singur in ața potțu, 

în... păstrarea acestei atoms- <a ra’^at ? a Sltuat'el „fa
> vorabile de gol în care s-.a gasiit 

, . . . x Peev 'în urma centrării lui Takevașteptarea unui spectacol > (mfe 4) îfl rest actiunî
i s-au oprit la marginea celor două 
x careuri de 16 metri. De cîteva ori, 

Georgescu a tras puternic și prta 
surprindere de la distanță (min.ft V.

Miercuri, 
va juca la 
Timișoara.

9 mai, Dinamo Safia 
Timișoara cu Știința

secunde de cicliștii din frunte. S» 
produce o mare busculadă în car® 
simt angrenați mulți alergători. SL 
Poreceanu rupe roata, iar Ion V®- 
sile rămtae să-1 ajute. GrunwaH 
(R.D.G.) — accidentat mai gra< 
— abandonează iar italianul Fur— 
Ioni pierde și el contactul ctt 
plutonul. Intre timp, în plutonul 
fruntaș, Wolf rupe roata iar <- 
rende i-o cedează pe-a lut Grosul 
plutonului nu rămîne indiferent 
la evadarea ce s-a produs tacă 
de La plecare. Fug din ptutonql 
cel mare, Torok, Meister TI, Bu— 
galski, și Cijikov care îl veC 
prinde din urmă pe Wolf. Totdst 
plutonul cel mare se mai desprind. 
Le Menn, Guglieîmonti, Krfvka. 
și Ravn. La Opole (km. 85), toa- 
te aceste grupuri fugite din plu
ton se reunesc, astfel că acum 
grupul fruntaș numără aproape 
15 cicliști. La km. 111 cicliștii a- 
flați în urmă întreprind prima ac
țiune mai serioasă. Din rândurile 
lor se desprind Butzen, Wiesniew— 
ski, Moiceanu, C. Dumitrescu,. 
Vostriakov, Verșinin, Schoenberg, 
Hristov, Poreceanu, Kolev, An- 
nen, Jensen și Deutsch. In schimb 
pierde teren prețios C. Șandru, 
care se resimte de pe urma că
zăturii din etapa II-a cînd și-a 
rupt bicicleta. La 35 de km. da 
sosire din plutonul fruntaș eva
dează Krivka, Cijikov, Kolum
bet și Nyman. Mai tîrziu, ceilalți 
alergători din frunte vor fî prinși 
de un pluton condus de C. Du
mitrescu, la 20 de km. de Wro
claw, iar Schur „cară" după ef 
un alt pluton care va face și el 
joncțiunea la km. 170. Acum, ua 
grup mare de 70 alergători își în
cordează eforturile ca să prindă 
din urmă pe cei patru cicliști din! 
frunte. Din mașina noastră avem, 
posibilitatea să privim acțiune® 
celor patru „evadați". ’Cijikov.. 
Kolumbet și Krivka fac eforturi 
extraordinare ca să mențină a- 
vansul și duc „trena" cu schim
bul. Intre timp, în plutonul dini 
spate se produc defecțiuni. Hris- 
tov rupe roata iar Tvetanov i-o 
cedează pe a sa. Varga rupe și 
el ghidonul. Am ajuns la bariera! 
orașului. Din plutonul mare se 
detașează Guglieîmonti, Krolak*

(Continuare în pag. 2-a)

Aripa stingă a Locomotivei — Georgescu—Filote — a pătruns de 
cele mai multe ori spre poarta ech ipei Dinamo. Iată în fotografie o 
acțiune în care Filote, schlmblnd balonul cu Georgescu (cel curei 
gste ou spatele), a reușit să depășea scă pe fundașul Doncev (Dinamo

I



Surprize in campionatele 
de handbal

[ MASCULIN CATEGORIA A 
I C. C. A. -H Știința Iași 17—12 
»M-3). După o primă repriză în 
care imprecizia șuturilor la poar
tă ale studenților ieșeni ajunsese 
de-a dreptul enervantă (în timp 
ce atacul militarilor funcționa „ca 
un ceasornic") jocul se echili
brează, în cea de-a doua oferind 

’destule emoții numeroșilor spec
tatori. Au marcat: Schuller (6), 
Llgner (4), Jost (3), Bulgaru (3) 
și Meithert pentru învingători, 
iȚipu (4), Țau (2), Navrotescu 
ji(2), Șt. Hurubeanu (2), Szasz 
și Em. Humbeanu pentru învinși.

Foarte bun arbitrajul lui M 
Marinei u (Ploești).

Știința Timișoara — Repr. or. 
Făgăraș 8—5 (4—4). Cu o tactică 
potrivită, oaspeții au reușit o 
primă repriză egală, după care 
însă studenții timișoreni, care au 
jucat în general slab și nervos, 
și-au revenit și au învins. Punc
tele au fost înscrise de: Lache 
|(2), Bara, Vlad, Moser, Gliga, 
Silvestrovici, Ispan (Știința) și 

IMailat (3) Gherbănescu și Cer- 
xiat (R- o. Făgăraș).

Dinamo Orașui Stalin—Dina
mo 6: 7—5 (6—4). Cu o formație 
improvizată, gazdele au reușit să 
învingă după o luptă dîrză și nu 
'lipsită de durități. Au înscris: 
'Martini (3), Penescu (2), Lu- 
pescu și Schlandt (Or. Stalin) și 
î.Olteanu (2), Covaci, Schneider și 
■Graef (Dinamo 6).

Progresul Arad — Voința Sibiu 
-4—4 (1—2). Un joc slab, în care 
au marcat: Brischler (2), Wol- 

:man și Gebenstroch (Progresul). 
sHochsman, Bretz, Graus și Gei- 
jner (Voința).

Flamura roșie Cisnădie — Fla- 
•căra Ploești 11—8 (7—5). Con
traatacurile rapide, supranumeri- 
ce ale gazdelor și slăbiciunile a- 
părării echipei oaspe și-au spus 

■cuvîntul sub forma unui scor 
just, realizat de Kapp (3), Schus
ter (2), Marcu, Zanck, Meningh, 
.'Man, Bădeanu și Spann (FI. ro- 
șie), Stoenescu (2), Șelaru (2), 

Tischler, Vulescu, Cetini și Velicu 
j(Flacăra).

Metalul Reșița — Metalul Ti
mișoara 10—5 (3—3). Un joc viu 
disputat, cu faze spectaculoase, 
s-a terminat printr-o surpriză: 
-timișorenii au pierdut la scor. Au 
"Înscris: Ferenschutz (3), Juch- 
mann (3), Moglin (2), Schutz și 

-Szabo pentru învingători, Ehren- 
reich (2), $ipoș. Pușcaș (2).

. CLASAMENT:
toi. Știința Timișoara 
;2. Dinamo Or. Stalin
:S. C.C.A.
4. Voința Sibiu 

;6. Metalul Timișoara 
><. Metalul Reșița 
r,7. n. roșie cisnădie 

Flacăra Ploești
! IRepr. or. Făgăraș 
ril«. Știința iași

11. Progresul Arad
::12. Dinamo 6

‘ i:

58:37 11
59:36 10
72:57 10

9
9
7
7
6
6
6
3
0

41:38
55:51
62:51

7 5 11
7 5 0 2
7 4 2 1
7 4 12
7 4 12
7 5 13
7'3 1 3 51:51
7 3 0 4 50:47
7 2 2 3 38:42
7 2 2 3 50:57
7 1 1 5 45:81
7 0 0 7 36:70

MASCULIN CATEGORIA B 
ji Metalul I.C.M. Reșița-Locomotiva
-G. N. *4-7 (1-2).
I Constructorul Slblu-Progresul Ba- 
*Cău 8-7 (7-2).
| Metalul Tîrgoviște-Ștlința 
.4-3 (1-2).
i1 Progresul Odorhei-DInamo 
Teș 13-4 (4-1).

ți Recolta Jlmbolia-Recolta 
"13-10 (6-3).
|j Știința cluj-știința I.C.F.

Galați

Tg. Mu-

Varias
(

5-7 (3-3).

Șt. Ștefu învingător 
„Cupa 

’*Sîrnbătă după amiază particip ail- 
țții Ja întrecerea ciclistă „Cupa Re-
• colita" au luat startul în etapa 
1.11-a : București—Urzieeni—Bucu
rești (100 km.). Vîntul puternic ca. 
jre a bătut din față oe prima par- 
țte a cursei a constituit un impedi- 
:ment serios în realizarea unei me
nții orare bune. Cu toate acestea, 
jeei 59 de cicliști care au luat star- 
ftul în etapa a Il-a, au luptat pen- 
itru a imprima cursei un caracter
• dinamic. Majoritatea încercărilor de 
•evadare efectuate pînă la Urzieeni 
;au eșuat, totuși am putut constata 
«că cei mai mulți dintre alergători 
ise află în formă bună și ceea ce
• este îmbucurător, dovedesc multă 
•combativitate.

Prin Urzieeni primul trece Mol- 
:nar (Locomotiva) urmat la 15 se
cunde de N. Vasilescu (Dfnamo), 
■Glodea (Recolta), Ion Ionjță 
[(C.C.A.) și alții. La întoarcere 
|((km. 52)' în frunte se află tot 
JMolnar, îr.să cu un avans de . 25 
-•sec. Plutonul condus de Dumitru 
’Jupa (Progresul C.P.C.S.) trage a- 
<um puternic ,și după cîtiya kilo-

Campionatele republicane de volei
j Feminin
VOINȚA SIBIU—CONSTRUCTO
RUL BUCUREȘTI 3—1 (13, 13,—> 

11, 11)
Voleibalistele din Sibiu au prac

ticat și de această dată un joc com
plet dominîndu-și categoric adver
sarele și rămînînd astfel neînvinse 
după patru etape. Este aproape im
presionantă puterea de luptă a a- 
cestor jucătoare, efortul pe care îl 
face fiecare din ele pentru un joc 
de calitate. Ele folosesc cu succes 
servieiile puternice și variate, pa
sează cu suficientă precizie și ac
ționează eficace la fileu.
ȘTIINȚA I.C.F. — FLAMURA RO
ȘIE CLUJ 3—1 (10, 7,—11,4)
Studentele au cîștigat destul de 

ușor, dar o mare parte din merit
i-a  revenit Soniei Colceriu, care a 
făcut de-a lungul parlidei, (în spe
cial în seturile II și IV) peste 20

Rezultate valoroase in „Cupa Victoriei” la tir
„Cupa Victoriei" la tir, organi

zată de Casa Centrală a Armatei 
a continuat sîmbătă și duminică 
pe poligonul Tunari. Confirmînd 
tradiția obținerii de performanțe 
valoroase, „Cupa Victoriei" ne-a 
oferit și în ultimele două zile de 
concurs satisfacția unor rezultate 
care reprezintă noi recorduri ale 
țării. Astfel maestrul sportului H. 
Herșcovici (Dinamo) a obținut la 
proba de armă liberă 3 x 40 
focuri: 1168 p. performanță care 
egalează recordul R.P.R. Un re- . 
zultat surpriză este acela obți
nut de Marin Cristea (Voința) la 
proba de 60 focuri culcat: 598 p., 
nou record al R.P.R.

Aceste două performanțe împre
ună cu altele pe care le vom a- 
răta mai jos indică o revenire a 
trăgătorilor fruntași care în acest 
concurs (spre deosebire de „Cupa 
Dinamo") au confirmat în mare 
parte adevărata lor valoare.

Deoarece spațiul nu ne permite 
trecerea în revistă a tuturor re
zultatelor ne vom ocupa numai 
de cele care, după părerea noas
tră, sînt mai semnificative. Și 
să începem cu proba de 60 focuri 
culcat, unde, așa cum am arătat 
mai sus, concurentul Marin Cris
tea a realizat cu 598 p. un nou 
record R.P.R. Pe locul următor 
s-a clasat maestrul emerit al 
sportului Iosif Sîrba cu o perfor
manță de asemenea valoroasă: 
597 ip., (tot el a cîștigat proba în 
picioare 40 focuri cu 379 p.). La 
60 focuri culcat), locurile următoare 
au fost ocupate de: C. Antonescu 
(596 p.), N. Cojocaru (596 p), T. 
Ciulu (594 p.) și alții. La proba 
de pistol viteză cele 60 de focuri 
din concurs n-au putut decide învin
gătorul, de oarece doi concurenți 
(maeștrii sportului Marin Dochi- 
liță și Ștefan Petrescu) se aflau 
la egalitate de puncte: 60/577. A 
fost necesară disputarea unui ba
raj care a dat cîștig de cauză lui 
Ștefan Petrescu.

In proba feminină 3 x 40 
focuri, primul loc a revenit Rodi- 
căi Grozea (FI. roșie) cu 1146 

urmată de Iudith Moscu 1141 
(cîștigătoare la pozițiile cul-

T

p-
p- . .______
cat — 397 p. și genunchi — 391) 
Anca Goretti 1137 p. Realizînd
89 talere, Gh. Florescu (Flacăra) 
a cucerit locul 1 al probei de ta
lere. In prima zi el realizase un

în competiția ciclistă 
Recolta”
metri totul reintră în normal. Vîn. 
tul fiind la întoarcere un ajutor 
pentru cicliști (băiea din spate, 
puțin lateral însă) contribuie la 
dinamizarea întrecerii dar și la e- 
puizarea unor alergători care nu au 
suficiente resurse pentru a face 
față. Din pluton, acum cînd se ru
lează puternic, se desprinde Ion 
Hora (Dinamo). Apoi din grupul 
masiv se desprind pe rînd alergă
torii Șt. Ștefu, N. Vasilescu, și C. 
Datcu, toți de la Dinamo care îm
preună cu Golgotzi (Progresul) îl 
ajung pe I. Hora după o înverșu
nată „vînătoare". Sprintul este cîș
tigat de Șt. Ștefu.

In etapa IlI-a (București—Găe- 
șiii—București) v’iotoria a revenit 
alergătoruluii I. Canstantinescu 
(C.C.A.), urmat de D. Tupa, A. 
Șelaru ș. a. In clasamentul gene
ral al competiției, primul loc a 
revenit ciclistului Șt. Ștefu, urmat 
de I. Hora, N. Vasilescu, C. Datcu, 
A. Șelaru toți de ja (Dinamo) ș. a.

Pe echipe" a învins* Dinamo I, 
urmată de Dinanio II. Progresul, 

puncte, direct din servicii. Atunci 
cînd nu au fost „înspăimântate" de 
bombele trimise de Colceriu, clu- 
jencele au reușit să țină pasul cu 
echipa bucureșteană, cîștigînd 
Chiar un set.
LOCOMOTIVA BUC. — DINAMO 

ARAD 3-1 (1,0, — 16,4) 
VOINȚA ORAȘUL STALIN — 

PROGRESUL C.P.C.S. BUC. 0—3 
(-7, -11, — 13)

PROGRESUL CLUJ — DINAMO 
BUC. 1—3 (—8, 15, —3—9) 

Masculin
LOCOMOTIVA BUC. — PROGRE
SUL CLUJ 3-2 (17-15, 16-14

. 11—15, 7—15, 15—13
După două ore și jumătate de 

luptă îndîrjită, echipa campioană a 
cîștigat un meci care ar fi putut 
reveni cu ușurință și Progresului. 
Intr-adevăr, clujenii au fost pe 
punctul de a-și adjudeca primele 

rezultat foarte bun : 49 talere lo
vite din 50 posibile. Duminică 
n-a mai lovit decît 40 talere, 
care i-au fost însă suficiente pen
tru a-și asigura primul loc.

In clasamentul general al „Cu
pei Victoria", primul loc a reve
nit formației Casei Centrale * 

Ea a fost ur- 
17 p., Progre- 
33 p., Flacăra 
p., etc.

H. NAUM

Armatei cu 16 p. 
mată de Dinamo 
sul 29 p., Voința 
39 p., Știința 41

(U.R.S.S.) 
(medie 
același 
Cijikov

(Urmare din pag. l-a)
i 

Dimov, Butzen, Wolf care își asi
gură un avans de 300 metri. Goa
na continuă înverșunată pe străzi 
iar Cestari, Schur, Inquel și Moi
ceanu atacă și se desprind și ei 
de grosul plutonului. C. Dumi
trescu prins în mijlocul plutonu
lui și supravegheat cu strășnicie 
nu poate acționa și va pierde 
două minute și jumătate în aceas
tă etapă. Sprintul celor patru e 
cîștigat de Kolumbet '
cu timpul de 4 h. 33:33. 
orară 40,600 .km.). In 
timp cu el sosesc Krivka, 
și Nyman.

Iată clasamentul etapei 
tinuare: 5. Guglielmonti 
34 : 03. 6. Krolak. 7. Butzen. 8. 
Dimov — același timp 9. Bruni: 
4h34.08... Cestari, Cahoj, Schur, 
Klevțov, același timp. G. Moicea
nu a sosit pe locul 14 (4 h. 35: 
03), C. Dumitrescu a înregistrat 
timpul de 4 h. 36:17, iar Zanoni 
4 h. 38:58. (Zanoni a făcut o 
cursă bună dar a spart pe stră
zile orașului Wroclaw).

Iată clasamentul etapei 
chipe: 1) U.R.S.S. 13 h. 
2) Italia 13 h. 42:19. 3) Franța 

pe e- 
41:14.

Gh. Teodorescu și 0. Velicu învingători 
in concursul internațional de călărie de la Dresda

(Urmare din pag. l-a)

toc dînd dovadă de o bună pregă
tire. El a fost răsplătit cu entuzi
aste aplauze de numeroșii spectatori 
care au urmărit această întrecere. 
Participând pentru prima oară la 
un concurs internațional, Gh. Teo- 
doresou s-a impus ca un călăreț de 
mare valoare, adueîn-d țării noastre 
o prețioasă victorie. Gh. Teodorescu 
a întrecut cu 31 dte puncte pe cel 
de al doilea clasat, K. Knop (R. 
Ceh.) cu calul Vulcan, care a tota
lizat 559 pct. locul trei a revenit 
tot unui concurent rămân, N. Mi- 
lialcea (ipe calul Mihnea) cu 555 
pot. N. Mihalcea (cu calul Corvin) 
a ocupat și looul V în această pro
bă. Frumoasa comportare a călă
reților noștri în această probă este 
ilustrată și de faptul că, concuren- 
ții străini au solicitat echipei noas
tre ca, după concurs, să organizeze. 
antrenamente cu titlul de sebimb de 
experiență.

MARELE PREMIU AL R. D. 
GERMANE (parcurs de vînătoare 
grea — 19 sărituri, înălțime maxi
mă 1,60 m. — 37 participant).

Mai bine de 20.000 de spectatori 
au asistat la una din cele mai grele 
probe alle concursului internaționali, 
probă care a prilejuit o întrecere 
viu disputată pînă în ultima clipă. 
Pe catargul cal mai înalt de pe hi
podromul Dresden-Reick a fluturat 
steagul nostru drag vestind o nouă 
și deosebit de importantă victorie 

ta unui călăreț rpmîn. Cel care a
această excepțională peri or-

numai cîteva ezitări 
i-au făcut să le

jucat variat șl 
(prin Boldur și

două seturi șî 
ale blocajului 
piardă. In setul V, deși conduceau 
cu 13—12 jucătorii Progresului o: 
bosiți, au comis trei greșeli în a- 
părare pe linia de fund și au ce
dat. Partida a fost foarte spectacu
loasă și palpitantă,
PROGRESUL I.T.B. — ȘTIINȚA 

TIMIȘOARA 3—2 (15—7, 13-15, 
15—9, 15—2)

Bucureștenii au început foarte 
bine partida cu acțiuni sigure în 
atac (în care a excelat Medianu) 
și o apărare fermă, lăsîr.d impre
sia că vor învinge cu ușurință. 
Dar, studenții timișoreni s-au pus 
pe picioare, au ‘ 
eficace în atac 
Perțache) și-au organizat aoăra- 
rea, cîștigînd următoarele două se
turi. In setul 4 ei au condus de 
asemenea cu 8—5, însă obosiți șl 
apoi extrem de nervoși, au pierdut 
la 9 și mai tîrziu la 2 în ultimul 
set. A devenit o obj."iuință ca a- 
ceastă echipă destul de valoroasă 
să nu poată rezista de-a lungul a 
cinci seturi și — ceea ce este mai 
neplăcut — să dea dovadă de multă 
nervozitate. Credem, însă că ieri, 
starea de nervozitate a jucătorilor 
timișoreni a fost agravată și de ar
bitrajul! inegal și nesigur al lui 
Teodor Stănescu.

DINAMO BUCUREȘTI—PRO
GRESUL GALAȚI 3—1 (2 5—9,6) 
METALUL ORAȘUL STALIN — 
ȘTIINTA ARAD 3-1 (7,9-7,11) 
C C.A.—DINAMO CONSTANȚA 

3—0 (13,9,4)

Cursei Păcii"II

13 h. 45:09. 4) R.P. Polonă 13 
h. 45:23. 5) Belgia 13 h. 45:23.

In clasamentul general indivi
dual conduce acum Cestari (Ita
lia) —15 h. 53:31. 2) Clevțov 
(U.R.S.S.) 15 h. 54:24. 3) Ko- 
lumbet (U.R.S.S.) 15 h. 54:26.
4) Bruni (Italia) 15 h. 54:40. 5) 
Schur (R.D.G.) 15 h. 54:40. 6.
Bugalschi (R.P. Polonă) 15 h. 
55:17. 7) Dimov (R.P. Bulgaria)
15 h. 55:27. 8) C. Dumitrescu
(R.P. Romînă) 15 h. 55:31. 9)
Cijikov (U.R.S.S.) 15 h. 55:31.
10) Nyman (Finlanda) 15 h. 
55.55... C. Șand.ru: 16 h. 09,14. ...G. 
Moiceanu 16 h. 11:59... L. Zanoni
16 h. 21:25... Șt. Poreceanu : 16 h. 
35:36... 1. Vasile 16 h. 59:13.

Clasamentul general pe echipe: 
1) U.R.S.S. 47 h. 42:28. 2) Italia 
47 h. 43:52. 3) R.P. Polonă : 47 
h. 45:13... 12) R.P.R.: 48 h. 00:25... 
24) Egipt : 54 h. 26:41 

întrecerea este foarte dîrză, ci- 
o 

formă bună și o mare ambiție în 
lupta pentru victorie, care în anul 
acesta va fi mai grea ca nicio
dată.

cliștii dovedind în general

EMIL IENCEC

manță este Dumitru Velicu (pe 
calul Fildeș) care a executat întreg 
parcursul cu numai 4 puncte pena
lizare. Valoro&uil călăreț maghiar 
Szatola Albert (ou calul Aranjos) 
a fost nevoit să se mulțumească 
numai cu locul II, avînd 8 puncte 
penalizare. Al treilea clasat a fost 
R. Bartels (R.F. Germană) cu 9'/, 
puncte penalizare. Locurile 4—10 
au fost ocupate cu penalizări între 
12—16 puncte.

PROBA DE ȘASE BARE (dis
putată da către 26 de călăreți în 
4 baraje) a prilejuit, de asemenea, 
o dispută dîrză. Călăreții noștri Gh. 
Ghițuran (cu catul Galon) și N. 
Niculescu (cu calul Nor) au ajuns 
pînă în cel de a'î patrulea baraj și 
reușind o săritură de 1,70 m. au 
ocupat locul VII

Rezultatele obținute de călăreții 
noștri în primele probe ale con
cursului internațional au atras a- 
tenția tuturor echipelor participan
te și au confirmat valoarea la care 
a ajuns sportul călare în țara noas-_ 
tră. Și, fiecare dintre componenții 
echipei noastre este hotărât șă 
lupte cu aceeași însuflețire și în 
probele următoare care vor culmina 
cu marea întrecere CUPA NAȚI
UNILOR.

Luni dimineață nu au loc între
ceri. După amiază se va disputa 
o probă de dresaj special (mișcări 
libere timp de cinci minute), iar 
marți întrecerile vor lua sfîrșit cu 
probele: CUPA NAȚIUNILOR,
Dresaj categoria „C” (olimpică) și 
proba pe doi cai.

Rezultatele campionatului 
categoriei C la fotbal 

SERIA I

Avîntul Făilticeni-Avîntul Piatra 
Neamț 5—2 (1—2).

FI. roșie Buhuși-Voința Tecuci 
3—0 (2—0).

Dinamo Gal a ți-Dinamo Dorohoi 
5—1 (3—0).

Locomotiva Pașcani-Flacăra Moi- 
nești 4—2 (3—1).

Victoria Tecuci-Știința Galați 
1—1 (0—1).

Progresul Iași-Progresul Rădăuți 
3—2 (2—1).

ETAPA VIITOARE (13 mai)
Flacăra Moinești-Flamura roșie 

Buhuși; Avîntul Piatra Neamț-Di- 
namo Galați; Dinamo Dorohoi-Vic- 
toria Tecuci; Voința Tecuci-Looo- 
motiva Pașcani; Știința Galați-Pro- 
gresul Rădăuți; Avîntul Fă'lticeni- 
P regresul Iași.

SERIA a Ha
Metailul Sinaia-Metalul București 

3—2 (0—1).
Metailul Brăila-Locomotiva M.C.F. 
București 0—3 (0—1).

Progresul Corabia-Consfructorul 
Constanța 3—0 (1—0).

Flamuna r. Bere Rahova Buc.- 
Progresul Călărași 3—2 (0—0).

Flamura roșie Giurgiu-Locomoti
va Galați 0—2 (0—2).

Dinamo Pitești-Metalul Tîrgo- 
viște 1—2 (0—1).

Metalul Constanța-Metalul 131 
3—0 (1—0).

ETAPA VIITOARE (13 mai)
Flamura roșie Bere Rahova Bucu- 

rești-Locomotiva M.C.F. București; 
Metalul București-F'amura roșie 
Giurgiu; Dinamo Pitești-Metalul 
Brăila; Constructorul Constanța- 
Metalul Sinaia; Progresul Corabia- 
Metalul 131; Progresul Călărași- 
Meta'ul Constanța; Locomotiva Ga- 
lați-Metalul Tîrgoviște.

SERIA a IH-a
Minerul Baia Mare-Constructorul 

Turda 2—0 (0—0).
Flamura r. Oluij-Progresul Turda

2-1  (1-1).
Flacăra 7-Flamura roșie Sf. 

Gheorghe 2—1 (1—1).
Avîntul Sighet-Recolta Cărei 1—1 

(0-0).
Recolta Salonta-Locomotiva Ora

dea 5—1 (1—1).
Avîntul Topi ița-Dinamo Tg. Mu

reș 2—1 (2—1).
ETAPA VIITOARE (13 mai)

Minerul Baia Mare-Recolta Sa- 
lonta; Dinamo Tg. Mureș-Locomo- 
tiva Oradea; Metalul Oradea-Fla- 
căra 7; Recolta Carei-Constructoru! 
Turda; Flamura roșie Cluj-Avîntul 
Sighet; Flamura roșie Sf. Gheor- 
ghe-Progresul Turda.

SERIA a IV-a
'Locomotiva Simeria-Metalul Oțe

lul Roșu 3—4 (2—4).
Progresul Timișoara-Constructo

rul Craiova 0—1 (0—0).
Locomotiva Craiova-Constructorul 

Arad 4—2 (1—1).
Metalul 108-Fllamura roșie 7 Nov. 

Arad 2—1 (1—0).
Flamura roșie Rm. Vîlcea-Știința 

Craiova 2—1 (1—1).
Metalul A rad-Flacăra 14 1—0

(0-0).
ETAPA VIITOARE (13 mai) :
Constructorul Arad-Flamura roșie 

Rm. Vî'lcea; Flamura roșie 7 Nov. 
Arad-Locomotiva Craiova; Metalul 
Oțelul roșu-Flacăra 14; Știința 
Craiova-Progresul Timișoara; Lo- . 
comotiva Simeria-Metalul 108; Con
structorul Craiova-Metalul Arad.

©’onosport
Iată primele 11 rezultai exacte dir 

concursul Pronosport nr. 18- (etap< 
din 6 mai 1856);

I Locomotiva București-Dinamo So
fia

UI Minerul Petroșani-Dinamo Ora
șul Stalin (Cat. A) :

IV știința Cluj-Flamura roșie A- 
rad (Cat. A)

V Progresul Oradea-Dinamo Bucu
rești (Cat. A)

VI Dinamo Bacău - C.C.A. (Cat. A)
VII Știința Iași-Flamura roșie Ba

cău (Cat. B)
VIII Locomotiva Turnu Severin- 

Avîntul Tg. Mureș (Cat. B)
IX Metalul C. Turzii-Met. Uz. tract. . 

Orașul Stalin (Cat. B)
X Progresul Satu Mare-Locomotiva

Arad (Cat. B)
XI Dinamo Bîrlad-Locomotiva Iași 

(Cat. B)
XII Metalul St. roșu Orașul Stalin- 

Flamura r. Burdujeni (Cat. B)

Meciul H: Progresul București-Fle 
căra Ploești se dispută astăzi.

La acest concurs au fost depuse e 
proxlmiativ 1.C19.000 buletine,

%25c8%2598and.ru


5 ECHIPE
A CATEGORIEI

CONDUC 
B

IN SERIA I 
LA FOTBAL

C. C. A. a marcat ieri jumătate din golurile etapei...
Seria I

METALUL C. TURZH — META
LUL UZ. DE TRACTOARE

STALIN 1—0 (0—0)

Seria a II-a
OR.

Meciul a prilejuit un joc viu 
putat și interesant la capătul 
ruia localnicii au obținut o victo
rie meritată. Unicul gol al parti
dei a fost înscris de Safar în min. 
68. A condus A. Bolomboș (B 
Mare). S-au remarcat: Safar, Ru- 
zici, Ban de la gazde, Ursu, Fruth 
și Garbeloti de la oaspeți. (V. Ște- 
fănescu, corespondent).

dis- 
că-

PROGRESUL S. MARE — LOCO
MOTIVA ARAD 3-0 (1—0)

Marcînd o serioasă revenire de 
formă, față de meciurile anterioa
re, Progresul a repurtat o victorie 
categorică, Au marcat: Cușer 
(min. 7), Costea (min. 60) și Fe- 
renezi (min. 65). Arădanii au gre
șit prin aceea că l-au căutat prea 
mult pe Don, care și așa era pă
zit cu strășnicie. A condus V. Nis- 
tor (Oradea). S-au remarcat: Cos
tea și Orozi de la Progresul și Don 
de la Locomotiva. (N. Bara și M. 
Dumitrașcu, corespondenți).

MINERUL LUPENI — PROGRE
SUL SIBIU 1—0 (1—0)

Circa 3.000 de spectatori au asis
tat la un joc de slabă factură teh
nică. Ca aspect prima repriză a 
fost mai echilibrată, gazdele înscri
ind unicul gol al meciului prin F>- 
limon (rrin. 27). După pauză Pro
gresul a dominat categoric dar 
portarul Mihalache a reținut tot. 
A arbitrat Szegd (Arad). (I. Cioc- 
tea, corespondent).

AVINTUL REGHIN — FLACARA 
MEDIAȘ 3—3 (2—1)

fost un meci dramatic, cu atft 
mult cu cît Avînrtul a jucat 

mim. 48 în zece oameni prin

A 
mai 
din 
rănirea portarului. Au înscris ; Con- 
stantinescu (min. 4), Toniță (min. 
7), Nistor (min. 51) pentru gazde 
și Balogh (min. 5, 64 și 73) pentru 
Flacăra. Au fost eliminați din joc 
Orosz (Flacăra) și Katona. (P. 
Truția, corespondent).

LOCOMOTIVA T. SEVERIN — 
AVINTUL TG. MUREȘ 2—0 (0-0)

Meci spectaculos, încheiat cu vic
toria meritată a gazdelor, prin go
lurile înscrise de Vlad (min. 50) 
și Biolan (min. 55). S-a remarcat 
întreaga echipă a Locomotivei, iar 
de la Avîntul; Joszi, Publik și 
Stroe. A condus D. CMteianu (Bucu
rești). (D. Ciolan, corespondent).

LOCOMOT1VA CLUJ — 
LUL HUNEDOARA 1—1

META-
(0-0)

marcat: 
Locomo-

1. O. G. A.

Clasamentul

Rezultatul este just. Au 
Crăoan (ir-in. 48) pentru 
tiva și Zapis (min. 77) pen-tru Me
talul (V. Cacoveanu, corespondent).

CLASAMENTUL :
5 2 2 1
5 3 0 2

1
2
1
2
2
2

4 2 0 2
5 2 0 3

1 2
1 2 
0 3

5 2 2 
5 30
5 2 2
5 2 1
5 2 1

4 1 
4 1
4 1
(13

6: 
4: 
6:
6:

11
12:

7:
5: 
5:
6:10
4: 5
5: 7 
2: 8

mai)

: 4
3 

: 5 
: 5 
:13 
: 7 
: 7 
: 2 
: 3

Tr.

1. M’etalul Hunedoara
2. Minerul Lupeni

3-4. Locomotiva Cluj 
3-4. Metalul C. Turzii

5. Avîntul Reghin
6. Avîntul Tg. Mureș
7. Flacăra Mediaș
8. Locomotiva T. Sev. 4 2 0
9. Progresul Sibiu

10. Locomotiva Arad
11. M’etalul Reșița
12. Progresul S. Mare
13. Met. U.T.O. Stalin

ETAPA VIITOARE
J-pcomotiva Arad-Locomotiva 

Severin; Metalul uz. Tr. Orașul 
Stalin-Avîntul Reghin; Progresul Satu 
Mare^Flacăra Mediaș; Metalul Re- 
șița-Metalul Cîmpia Turzii;. Minerul 
Lupeni-Locomotiva Clu*; Avîntul Tg. 
Mureș-Progresul Sibiu.

Avîntul Tg.

PROGRESUL C.P.C.S. — LOCO
MOTIVA CONSTANȚA 4—2 

(1-0)
Peste 20.000 de spectatori pre- 

zenți ieri în tribunele stadionului 
Republicii din Capitală, au a- 
plaudat de nenumărate ori jocul 
foarte frumos al echipei Progre
sul C.P.C.S., care a cîștigat pe 
merit.

Intr-adevăr, bucureștenii au rea
lizat ieri un joc de înaltă factură 
leton că și au fost superiori echi
pei din Constanța din toate punc
tele de vedere. Feroviarii s-au 
prezentat foarte slab și numai 
unele sclipiri din repriza a doua 
au arătat valoarea reală a echi
pei. Au marcat : Raab (min.
24), Mateianu (min. 64 și 81), 
Dumitrescu (min. 84) pentru Pro
gresul C.P.C.S. și Cădariu (min. 
59 și 62) pentru Locomotiva. Ar
bitrul A. Handelman (București) 
a condus cu foarte multe scăpări 
dintre care cea mai gravă a dus 
la înscrierea golului ai treilea al 
echipei bucureștene (Mateianu a 
pornit din poziție de ofsaid). 
DINAMO 6 BUCUREȘTI — ȘTI
INȚA BUCUREȘTI 1—0 (0—0)

Deși rezultatul final este favo
rabil dinamoviștilor, totuși echi
pa care a avut inițiativa cea mai 
mare parte din timp a fost Știința

Golul care a adus victoria dina- 
moviștilor a fost înscris în min. 75 
de Nunweiller.
METALUL STEAGUL ROȘU O. 
STALIN — FL. ROȘIE BURDU

JENI 8—1 (4—0)
Au marcat : Kneipp (min. 5), 

David (min. 15 și 67), Proca 
(min. 32 și 82), Hașotă (min. 40 
și 85), Fusulan (min. 88) pentru 
Metalul și Zinculescu (min. 55) 
pentru Flamura roșie.
METALUL 1 MAI PLOEȘTI —

PROGRESUL FOCȘANI 2—0 
(1-0)

Cele două goluri au fost mar
cate de Motronea (min. 17) și 
Popa (min. 73).

ȘTIINȚA IAȘI — FLAMURA 
ROȘIE BACAU 5—0 (2—0)
Deși jocul a fost la discreția 

studenților, totuși aceștia au ju
cat foarte brutal.

Golurile au fost înscrise de 
L-ucaci (min. 12), Vasilescu (min. 
26 și 54) și Bărbosu (min. 48 și 
71).

FLACARA CÎMPINA — FLA
CARA MORENI 3—3 (2—1)
Au marcat : Ionescu II (min. 

41), Laich (Flacăra Moreni) în 
min. 12 și Nica (Flacăra Moreni) 
în mn. 51 — autogoluri — pen
tru Flacăra Cîmpina și Ene (min. 
35), Ștefănescu (min. 79 și 85) 
pentru Flacăra Cîmpina.
DINAMO BÎRLAD — LOCOMO

TIVA IAȘI 1—0 (0—0)
A marcat Slumschi în min.
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2. Dinamo 6 București
3. Met. 1 Mai Ploești
4. Știința Iași
5. Flacăra Cîmpina
6. Dinamo Bîrlad
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8. Prog. C.P.C.S. Buc.
9. Flacăra Moreni

10. Prog. Focșani
11. FI. r. Burdujeni 
12-13 Știința București 
12-13 Locomotiva Iași 

14. Flamura roșie Bacău
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Știința București-Progresul C.P.C.S. 
București; Progresul Focșani-Știința 
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ETAPA VIITOARE
(Duminică 13 mai)

La Bacău,
și

record de spectatori
de... goluri

2. Flamura roșie Arad 
Dinamo București

4. Locomotiva Timișoara 
Locomotiva București 
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ȘTIINȚA CLUJ-FL. ROȘIE A- 

RAD 0-4 (0-2).
Teren: „Gh. Gheorghiu-Dej”
Timp: frumos.
Spectatori: 12.000
Au marcat: Mateon (3) și Pet- 

schowski.
Arbitru: Lucian Păunescu (Or.

Stalin) a condus cu multe scăpări.
Raport de cornere 7-2 0-1) în 

favoarea Științei Cluj.
ȘTIINȚA: Catina-Szekely, Lucia, 

Isac-Roman, Nedelcu I-Nedelcu 
II, Suciu, Avram, Georgescu, Dra
goman.

FL. ROȘIE: Faur-Stics, Dușan, 
Farmafti - Kapaș, Serfdzo - Jurcă, 
Mercea, Mateon, Petschowskî, Boi- 

; toș.

Chiar din primul minut aii jo
cului oaspeții reușesc să deschidă 
scorul. Petschowskî faultat ka 25 
m. de poanta lui Cătină de către 
Luca, execută precis și scorul este 
1—0. Urmează o perioadă de do
minare a gazdelor, timp ta care 
Nedelcu (min. 15) și Georgescu 
(min. 24) ratează. In min. 42 Jurcă 
driblează trei apărători, centrează 
în fața porții și Mateon înscrie cu 
capul, ridicînd scorul la 2—0 în fa
voarea echipei sale. La reluare pri
mele minute aparțin Științei, dar 
Georgescu în min. 61 ratează o 
mare ocazie de a reduce scorul. 7 
minute mai tîrziu colegul său de 
echipă Dragoman îl imită. Acei care 
înscriu sînt tot arădanii. In min. 
82 Mateon schimbă locul pe stînga

69. V cu Boitoș și de la aproximativ 25 
\ m. șutează puternic. Cătină soapă 

s io
1 9 
5 7
5 6 
9 6 
9 6 
7 5 
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9 4
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Etapă calină în campionatul categoriei B 
la

Singurul joc desfășurat ieri 
cadrul campionatului categoriei

Cluj și Minerul Petroșani (restan-

în
- o- - A 

la rugbi, a fost acela dintre Știința 
Cluj și Minerul Petroșani (restan
ță). Victoria a revenit minerilor 
care au învins cu 6—0 țO—0). In 
categoria secundă, un rezultat bun 
și surprinzător totodată, au reușit 
jucătorii din Tîrnăveni, care au în
vins pe Știința Timișoara (retro
gradată din categoria A). Scor: 
6—3 . (0—0). Corespondentul nos
tru din Tîrnăveni ne comunică lu
cruri neplăcute privind comportarea 
formației studențești, care a pro
testat împotriva deciziilor arbitru
lui, vrînd la sfîrșitul meciului să-l 
și lovească. Iadă și celelalte rezul
tate ; Flamura roșie Orașul Stalin

7
6

6

5
5

5
4
4
4
3

Flamura roșie 
Flacăra Ploești.

Arad-

C.C.A. Bucure;t!-Pro- 
gresuil București (se joa
că sîmbătă).

Știința Cluj - Dinamo 
Orașul Stalin.

Locomotiva B ucu re șt i-
Dinamo București.

Locomotiva Timișoara- 
Minerul Petroșani.

roșu Arad
datoria

mingea, care intră
nut mal tîrziu scorul este mărit. 
Mateon se îndreaptă spre poartă, 
Cătină îi iese în întîmpinare și a- 
rădanul înscrie pe lîngă portarul 
ieșit în întîmpinare.

S-au remarcat: Dușan, Kapaș, 
Petschowskî, Mateon de la învingă
tori și Szekely,
vinșL

Deși gazdele 
mult, FI. roșie 
deoarece a jucat mai tehnic, iar 
înaintarea a fructificat excepțional 
ocaziile avute.

în gol. Un mi-

Roman de la în-

au dominat mai 
a meritat victoria

R. FISCH

Progresul 
la a treia victorie

HROGRESUL ORADEA-DINA- 
MO BUCUREȘTI 1-0 (1-0).

Teren: Progresul — bun
Timp: excelent.
Spectatori: 12.000.
A marcat: Vaczi în min. 19.
Arbitru: Adalbert Varga (Cluj), 

corect șl autoritar.
PROGRESUL: Gebner-Vărzan

I, Carlcaș, Kiss II-Crempanschl, 
Vlad-Toth, Bartha, vaczi, Fie
rea, Meszaroș.

DINAMO: Birtașu-<F1. Anghel, 
Băcuț II, Szdke-Căllnolu, Băcuț 
1-Ma.gheț, Nicușor, Ene, Nițules- 
cu, V. Anghel.

S-au remarcat: Caricaș, Crem- 
panschi, Vlad, Toth, Florea, FI. 
Anghel, Călinoiu, Nicușor, V. An
ghel.

Dinamo Orașul Stalin, „specialistă” 
in victorii■ c in deplasare

MINERUL PETROȘANI-DINA-
MO ORAȘUL STALIN 1-2 ~ “

Stadion: Minerul, bun.
Timp; frumos
Spectatori: 5.000.
Arbitru: M. Cruțescu
MINERUL: Gram-Coidum, 

siu, Panait-Deleanu, Farcaș 
Paraschiva, Moldovan, Munteanu 
Gabor, Sima.

DINAMO: Bucur-Moarcăș, La- 
zăr, Cincu-Hidișan, Florescu- Sza- 
kaci II. Radulescu, Szakaci I, Ia- 
cob, Mihai.

Au marcat: lacob (min. 34) și 
Hidișan (min. 43) pentru Dinamo 
și Moldovan (min. 28) pentru Mi
nerul.

S-au remarcat: Farcaș n, Fa- 
raschiva (prima repriză), MoldJo- 
van, Moareăș, Lazăr, Florescu.

(1-2).

Vă
ii-

la- 
pu-

în

DINAMO BACAU-C.C.A. »-0 
(0-5).

Stadion: Steaua Roșie
Timp: frumos
Spectatori: 8000
Arbitru: C. Popescu (București), 

satisfăcător
Au marcat: Alexandrescu (3), 

Cacoveanu (3), Onisie și Constan
tin.

DȚNAMO BACĂU: Munteanu- 
Glosanu, Weber, Lupeș-Clcerone, 
Alexandru Vasile-Oaidă, Lemn- 
rău, Gram, Comeanu, Crețea.

C.C. A.: Volnescu-Zavoda II, 
Apolzan, Victor Dumltrescu-Oni- 
sle, Bone-Cacoveanu, Constantin, 
Alexandrescu, Zavoda I, Tătaru.

S-au remarcat: Glosanu și Gram 
(în repriza I) Weber și Oaidă (Di
namo) și întreaga echipă C.C.A., 
în special Alexandrescu și Ca
coveanu.

BACAU, 6 (prin telefon de Ia 
trimisul nostru). — Cei 8.000 de 
spectatori (număr record 
stadionul Steaua Roșie) 
din întreaga regiune, n-au avut 
satisfacția unui joc echilibrat, în 
schimb au fost martori la o fru
moasă demonstrație de fotbal a e- 
chipei oaspe. Încă din primele 
minute, C.C.A. a pus stăpînire pe 
joc, asigurîndu-și o victorie como
dă. Gazdele deși susținute, frene
tic de public, nu s-au ridicat nici 
un moment la nivelul adversarilor. 
Iată, pe scurt, cum s-au înscris 
punctele: In mim. 3, Onisie lan
sează pe Alexandrescu care șu- 
tează puternic, mingea lovește bara 
și intră în poartă. In min. 12, 
schimbînd locul cu Alexandrescu, 
Cacoveanu mărește avantajul. A- 
celași jucător înscrie fulgerător în 
min. 17, după o pasă de la Cons
tantin.

Tot C.C.A. înscrie în mim. 35 prin 
Alexandrescu. In min. 43, Onisie 
marchează de la distanță. La șa6e 
minute după reluare, Alexandres
cu înscrie cu un șut tras prin sur
prindere. In min. 56, Cacoveanu, 
venit pe centru, ridică scorul, 
pentru ca în min. 71, Constantin, 
driblind doi apărători dinamoviști 
să stabilească scorul final.

TIBERIU STAMA

Oradea:

pentru 
veniți

pe teren propriul

PETROȘANI 6, (prin telefon).
Echipa din Orașul Stalin a obținut 
o meritată victorie datorită hotă- 
rîrii cu care a luptat. In specia:! a- 
părairea a făcut față cu succes 
presiunii pe care echipa locală a 
exercitat-o în partea doua a re
prizei secunde. Minerul a acționat 
dezorientat, a concentrat jocul pe 
centru, nefolosind extremele.

Iată acum cîteva dintre cele mai 
clară în dauna Lo- C importante 

care n-a rezistat ✓ ,Min. 2 • 
o repriză. Scorul \ fața porțjj 
Minerul București v ’

3 pumete în clasa- X 'W|^• 14 ’ - -
cu 12—5 în fața V <l*r Gram reține-

i, Min. 28: acțiunea Sima-Pana-

— Constructorul Constanța 6—3
(3—0); Locomotiva Timișoara — 
Progresul Sibiu 20—6 (14—3);
Flacăra Ploești — Progresul F.B. 
București 0—8; Locomotiva Buzău
— Știința Galați 9—3; o victorie 
muncită a obținut în deplasare 
Știința București care, după ce a 
condus cu 6 puncte diferență în în- 
tîlnirea cu Progresul Tecuci, a ter
minat doar cu un- avantaj minim : 
9—6 ! La București, Metalul a rea
lizat o victorie 
comotivei Cluj 
onorabil decît 
final 19—6. Și 
a obținut încă 
ment, cîștigînd 
studenților din Iași,

sch lv a-Mol do van se termină cu un 
șut puternic al ultimul ui. Bucur 
nu poate opri balonul care intră 
în plasă : 1—0 pentru Minerul.

Min. 34 : Dinamo egalează : 
cot), deschis de Hidișa-n, trage 
ternic, plasat: 1—1.

Min. 42 : Gram plonjează 
picioarele lui Mihai.

Min. 43 : Hidișan trage extrem de 
puternic, de la 16 m., înscriind cel 
de aii doilea gol pentru echipa lui.

Min. 65, 79 și 85 : Paraschiva șî 
Pana it execută trei lovituri de la 
16 m. rămase însă fără rezultai.

Ca aspect jocul sra prezentat 
astfel: în prima parte cele două e- 
chipe au avut perioade egale de 
dominare. După pauză jocul a con
tinuat să fie echilibrat, dar spre 
srfîrșit Minerul a dominat cu auto
ritate. Jocul organizat al apărării 
drnamoviste a împiedicat insă 
marcarea vreunui gol.

După Progresul București și Fla
căra Ploești, nici Dinamo București 
n-a putut învinge la Oradea forma
ția locală Progresul-, Am subliniat 
acest amănut în primul rînd pen
tru a arăita că pe teren propriu e- 
ehipa din Oradea poate face față 
unor adversari puternici și, în al 
dosilea rînd, pentru a caracteriza a- 
ceastă întîlnire în oare ambele e- 
chipe s-au arătat preocupate mai 
mult de rezultat decît de jocul pro
priu zis.

Progresul atacă de la tn-ccput și 
Vaczi ratează în min. 7 o ocazie 
bună. Dinamo preia inițiativa și 
Gebner reține un șut puternic al 
lui Ene. Un contraatac ai Progre
sului (min. 19) duce la înscrierea 
golului: Florea trimite balonul la 
Meszaros, acesta lansează ipe Toth, 
care centrează la Vaczi. In duel cu 
Băcuț II, atacantul orădean reu
șește să șuteze puternic în colțul 
de sus al porții fără ca Bi-rtașu să 
poată interveni : 1—0. in continua
re jocul are o alură foarte vie și 
liniile de apărare ale celor două 
echipe au mult de lucru. Ii „ajută” 
foarte mult și atacanții care trag 
de multe ori pe ltagă poartă. In 
min. 44 Szoke este accidentat și la 
reluare apare ca figurant pe ex
trema stîngă pînă in min. 70 cînd 
părăsește definitiv terenul, intr-o 
perioadă în oare orădenii erau cei 
care aveau inițiativa jocului. Dina
mo recurge la o formulă curioasă a 
liniei de înaintare : Băcuț II și Că
linoiu iau locul lui Maghef ș: Ni- 
țulescu oare trec ta apărare. Jocul 
deviine dur, nervos. In min. 86 
Vaczi șutează în bara orizontală, 
mingea revine la Toth oare trage 
la poartă, dar FI. Anghel trimite 
mingea cu capul în corner. Victoria 
orădenilor este meritată.

I. Zamora, corespondent S. MASSLER

faze:
Paraschiva, singur ta 
ratează.
Hidișan trage puternic

A cincia partidă din cadrul e- 
tapei a VII-a a campionatului ca« 
tegoriei A, Progresul București— 
Flacăra Ploești, se dispută azi

după amiază pe Stadionul Repu
blicii. Intîlnirea va începe la ora 
17 și va fi conylusă de arbitrul 
E. Bucșa-Sibiu.



„CUPA VICTORIEI” LA YACHTING
MAMAIA 6 (prin telefon de ta 

trimisul nostru). — Azi dimineață 
s-a disputat pe lacul Siutghiol cea 
de a V-a și ultima regată din ca
drul competiției de snipe „Cuipa 
Victoriei”. întrecerile s-au desfă
șurat în oondnțiumi deosebite de 
celelalte zile: startul s-a _diat pe 
un vînt foarte slab, care s-â inten
sificat însă extrem de mult pe par
curs, cerînd concurenților îndemâ
nare și eforturi deosebite. Dacă 
pînă acum echipajele au venit gru
pate, din cauza vîrrtui’ui puternic 
care a suflat, azi ele au fost răs- 
pîndite pe o rază mare.

După ce în regata a IV-a echi
pajul Dumitriu-Erețian a fost des
calificat, obținând implicit 0 puncte 
(din cauza nervozității, după un

Primele
ale „Cupei Flamura roșie” ia schi

SINAIA 6, Cota 1400 (prin tele
fon). — Primele probe ale „Cu
pei Flamura roșie” la schi s-au 
disputat astăzi (n. r. ieri) pe fața 
mare a văii Carp din masivul 
Bucegi. Din nou, în proba de 
slalom special victoria a revenit 
maestrului sportului Mihai Bîră, 
care confirmă excelenta formă 
sportivă în care se găsește la 
sfîrșitul sezonului oompertiț tonal. 
In proba seniorilor Mihai Bîră 
clasat pe locul 1 a realizat 
47,2-1-47,2—94,4. El este urmat 
de Mjbai Bucur (as. sp. stnd.)
48.5 + 48,0— 96,5; Ion Letcă (Dina
mo) pe locul 3 cu 48,8+49,0—97,8. 
In continuare clasamentul este 
următorul: Aurel Albert (C.C.A.) 
99,1; Sidică (Dinamo) 99,6; Ma
tei (Dinamo) 99,8; Enache (C.C.A.) 
ți Pandrea (C.C.A.) 100,5. La
senioare victoria a revenit Mag
dalene? Marotineanu (C.C.A.) 55,9 
înaintea Suzane; Weber (Voința)
58.6 șl HHde Welther (as. sp. 
sind.) 59,8. In stelomul special al

Victorii la... jumătate coș 
în campionatul masculin de baschet

Etapa de ieri a campionatului 
masculin de baschet a prilejuit 
jocuri disputate. In această catego
rie intră jocurile Dinamo Oradea— 
C.C.A., Constructorul Cluj — Di
namo Tg. Mureș și Progresul Ora
șul Stalin — Progresul Arta Bucu
rești.

La Oradea „tradiția” ultimelor 
partide dintre dinamoviștl și bas- 
chetbaliștii de la C.C.A. nu s-a dez
mințit; jocul s-a terminat la un 
punct diferență In favoarea bucu- 
reștenilor (anul trecut cele două 
echipe și-au împărțit victoriile cu 
scoruri tot la un punct diferență 1). 
Jocul a fost viu disputat și echipa 
C.C.A. a trecut prin multe emoții 
pentru a termina învingătoare. Di- 
namoviștii conduceau la pauză, a- 
pol C.C.A. a egalat și a luat un 
avans de 6 puncte. Dinamo a ega
lat la rîndul ei și cu cîteva secun
de înainte de terminare avea un 
punct avantaj. C.C.A. a reușit... în 
ultimele zecimi de secundă să în
scrie cele două puncte care î-au 
adus victoria. Și la Cluj Construc
torul a scăpat ca prin „urechile a-

Turneele intenționale de vote 
din R. P. Polonă

VARȘOVIA (Agerpres).—P.A.P. 
transmite:

In orașele poloneze Szeczin și 
Cracovia continuă desfășurarea 
turneelor internaționale feminine 
și masculine de volei la ca.re par
ticipă echipele orașelor Moscova, 
Praga, Budapesta. Varșovia și Cra
covia.

In cea de a patra zi a turneului 
feminin, care are loc la Szeczin, 
prima echipă a Varșoviei a între
cut reprezentativa Moscovei cu
3—0 (5, 13, 13). In cel de al doilea 
joc, voleibalistele echipei orașului 
Praga au învins Varșovia II cu 
3—1 (15—6, 10—15, 15—9, 15—9). 
După patru etape în clasament 
conduce echipa Varșovia I cu 3 
puncte, urmată de Moscova și Pra
ga cu cîte 2 puncte.

Jocurile celei de a patra zile a 
turneului macoulin, care se desfă
șoară la Cracovia, aiu luat sfîrșit cu 
următoarele rezultate: Moscova— 
Budapesta 3—2 (15—3, 15—4, 
13—15, 14—16, 15—8) Varșovia— 
Cracovia 3—0 (14, 13, 6). In cla
sament conduce echipa Moscovei 
care este neînvinsă. 

start greșit ,el a lovit o baliză) cei 
doi reprezentanți ai asociației Con
structorul care conduceau în cla
sament au avut o extraordinară re
venire în regata a V-a pe care de 
altfel au și cîștigat-o detașat. Pe 
locul II s-a clasat valorosul echi
paj Tazbir-Mihalski (C.W.K.S. — 
R. P. Polonă) urmat de Butucaru- 
Zilberman (Constr.), Puiu M’anu- 
Mitgeri (Știința), Grajek-Slojew- 
schi (C.W.K.S. — R.P. Polonă).

Clasamentul general al „Culpei 
Victoria" la yachting va fi alcătuit 
de către juriu după disputarea ce
leilalte competiții, Cupa de rezis
tență „Siutghiol”, care se va des
fășura în cursul zilei de'marți.

I. HABOT

rezultate

juniorilor a învins Radu Banu 
(as. sp. sind.) 94,4, înaintea lui 
Petre Clinei (as. sp. sind.) 95,1. 
Kurt Gohn și Ion Zangor (as. sp. 
sind.) 97,1. La iunjoare a cîști- 
gat Mihaela Ghioarcă (Voința) 

56,5 urmată de Rodica Bucur (as. 
sp. sind.) 62,6 și Edith Horvath 
(Voința) 69,3.

La 10 km. seniori tot reprezen
tanții C.C.A. au obținut victorjai 
Stelian Drăguș pe locul 1 cu 
46:54,0 urmat de Ion Cimpota 
(C.C.A.) cu 47:36,0. Al 3-lea I. 
Supeală (Dinamo) 47:43,0. La 
juniori Ion Leampă (Voința) a 
cîștigat proba de 5 km. în 22:48,0, 
urmat de Dinu Petre (C.C.S.) eu 
23:46,0 ți de I. Bogdan (Voința) 
cu 24:24,0. La senioare, Lucia 
Taibără a fost întrecută de Emilia 
Borzea (Dinamo) care a acoperit 
cei 5 km. în 28:44,0. A doua, dl- 
namovista Simon I ulii ana: 29:46,0. 
Tabără Lucia (Voința) 29:59,0 
și locul 3.

cului” de înfrîngere. Dinamo Tg. 
Mureș, i-a servit o replică foarte 
curajoasă astfel că echipa olujană 
a trebuit să facă uz de ultimele re- 
suise pentru a cîștiga cele două 
puncte puse în joc. In sfîrșit, la 
Orașul Stalin, Progresul din loca
litate s-a prezentat mai bine decât 
în ultimele etape. Ea putea obține 
chiar victoria, dacă ar fi avut mal 
multă precizie în aruncările de la 
semî-distanță.

Iată acum rezultatele înregistrate 
în etapa de ieri:

DINAMO BUCUREȘTI — PRO
GRESUL CLUJ 84—41 (39—15).

PROGRESUL ORAȘUL STALIN 
— PROGRESUL ARTA BUCU
REȘTI 44—50 ( 20—25).

DINAMO ORADEA — C.C.A. 
53—54 (33—30).

CONSTRUCTORUL CLUJ —DI
NAMO TG. MUREȘ 52—51 (24— 
30).

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
ȘTIINTA TIMIȘOARA 66—58 (37 
—29).

ȘTIINȚA I.C.F. — PROGRESUL 
TG. MURES 66—51 (34—31).

înotătorul maghiar Zaborszki 
a doborît recentei european 

te 1500 m.
BUDAPESTA 6 ("prin telefon de 

la corespondentul nostru Subert 
Zoltan). Asociația Voros Lobogo a 
organizat duminică un concurs de 
natatie la care au participat mai 
mulți înotători fruntași din R.P. 
Ungară. Cel mai bun rezultat l-a 
obținut Zaborszki care în proba de 
1500 m. a doborît recordul Euro
pei, obținînd rezultatul de 18:36,9.

Vechiul record al continentului a- 
parținea francezului Boiteaux cu 
18:40,8. Pe primii 400 de metri Za
borszki a obținut 4:47,2, la 800 m 
cronometreie au înregistrat 9:48,7, 
performanță superioară recordului 
maghiar. Te locul II s-a clasat 
Csordas cu 19:09,2, urmat de Thiel 
cu 19:21,2. Un rezultat valoros a 
obținut Tumpek la 200 m. fluture: 
2:24,6 (record maghiar). Pe locul 
II: Acs 2:31,6.

La 200 m. bras femei: Kilermann 
a obținut 2:54,7, iar la 100 m. flu
ture femei, Valeria Gyenge a reali
zat 1:16,9.

fo ciuda vintuhrL. 
a campiratuluî

Prima etapă din cadrul celui de 
al treilea campionat republican de 
atletism pe echipe a reunit la star
tul întrecerilor desfășurate sîmbătă 
șl duminică pe stadionul Republi
cii, pe cei maî buni atleți din țară. 
Cu acest prilej a fost înregistrat 
un nou record republican în pro
ba de 5.000 m. (14:42,4 C-tin Gre- 
cesou) și o sumedenie de rezultate 
remarcabile pentru începutul de 
sezon competițional și, mai ales, 
ținîr.d seama de condițiile atmosfe
rice (vînt puternic) care au 'influ
ențat în mare măsură rezultatele. 
Trebuie spus de asemenea că nici 
starea pistei nu a corespuns. Iată 
rezultatele înregistrate : BĂRBAȚI: 
100 m.: I. Măgdaș (S), I. Wiesen- 
mayer (D) 11,5; Al. Stoenescu (D) 
11,6; 200 m.: L Wiesenmayer (D) 
22,4 ; A. Stoenescu (D) și I. Măg
daș (S) 22.9 . 400 m.: I. Savel (D) 
48,6; L. Marks (L) 49,4; St. Mi- 
haly (D) 49,8 ; 800 m.: D. Bîrdău

R. P. R. — R.
PEKIN, (Agerpres). — Agenția 

China Nouă transmite:
In cadrul turneului pe care-t 

întreprinde în R.P. Chineză, echi
pa selecționată masculină de tenis 
de masă a R.P.R. a întîlnit Ia 4 
mai Ia Pekin echipa reprezenta
tivă a R.P. Chineze. Intîlnirea s-a 
încheiat cu scorul de 5-4 în fa
voarea jucătorilor romîni.

înainte de începerea meciului 
au avut loc două jocuri demons
trative de simplu feminin în care 
Angelica Rozeanu și Ella Zeller 
au învins cu 2-0 pe Cian Pao-ti 
șî respectiv Clan Iu-cien, două 
sportive din Șanhai.

Noi recorduri mondiale 
la atletism:

Thelma Hopkins 1,74 m.
la înălțime

și Parry O’Brien 18,61 m. 
la greutate

Cu toate că suntem abia la în
ceputul sezonului atletic în aer li
ber, se înregistrează de pe acum 
performanțe excelente. Sîmbătă d'e 
pildă, au fost stabilite mai multe 
recorduri de mare valoare în com
petiții disputate în diferite părți 
ale globului. La Belfast, campioana 
europeană la proba de săritură în 
înălțime Thelma Hopkins a reușit 
un nou record mondial la săritura 
în înălțime cu o performanță de
l, 74 m. Vechiul record aparținea 
din 1954 atletei sovietice Alexan
dra Ciudina cu 1,73 m.

In Statele Unite din duelul 
O’Brien și tinărul său adversar 
Nieder a rezultat un nou record al 
lumii la aruncarea greutății cu 
18,61 m. Vechiul record aparținea 
tot lui O’Brien cu 18,52 m. In 
aceeași zi, într-o probă de 220 yarzi 
garduri, David Sime a stabilit un 
nou record mondial cu 22,2 sec. 
Vechiul record de 22,3 sec. aparți
nea campionului olimpic Harrison 
Dillard. Performanța lui Sime pe 
220 yarzi poate fi echivalată și ca 
nou record pe 200 m. garduri. In 
sfîrșit Michael Agostini a egalat 
recordul mondial la 100 yarzi în 
9,3 sec.

In Europa, a fost obținut de.ase
menea un rezultat remarcabil la 
suliță de către francezul Michel 
Maquet. Performanța sa de 74,30
m. - constituie un nou record al 
Franței.

PE SCURT
& La Praga echipa masculină de 

gimnas'ică a Cehoslovaciei a obținut 
o strălucită performanță învingînd 
puternica reprezentativă a Elveției 
cu 672,45 la 667,10.

@ Echipa de box a R. F. Germa
ne a întrecut la Wurttemberg re
prezentativa Finlandei cu 14—S.

gț In Cupa Davis la tenis, Canada 
a întrecut India cu 5—0.

A In cadrul concursului interna
țional de tenis de la Roma, jucătoa- 
rea maghiară Kormoczi a învins în 
sferturile de finală pe jucătoarea en
gleză Wart. in 16-imi, australianul 
Hoad l-a învins după o luptă strîn- 
să pe maghiarul Asboth cu 8—6, 

7—5, 6—4.

rezultate remarcabile în prima etapă 
republican de atletism pe echipe

(D) 1:53,9; E, Danciu (S) 1:55,6; 
D. Dumitrache (D) 1:56,2: V. Po
pa (C.C.A.) 1:59,6; 1.500 m.: V. 
Pop (D) 3:52,0 (la 0,4 sec. de re
cordul țării) ;-I. Puică (S) 3:58J?; 
Gh. Biro (M) 4:01,6; I. Balotescu 
(M) 4:02,6; 5.000 m.: C. Grecescu 
(D) 14:42,4 (nou record republi
can. Vechiul record 14:42,6 N. Bu- 
nea 1953) ; N. Bunea (C.C.A) 
15:03,8; E. Gyarmati (P) 15:06,9. 
T. Voicu (D) 15:29,4 ; 10.000 m.: 
C. Dinu (M) 31:18,8; V. Weiss 
(D) 31:59,2; D. Cohn (M) 32:28,2;
110 m. g.; I. Opriș (D) 14,7; Gh. 
Vintilă (P) 15,5; I. Wittman (S) 
15,6; S. Ioan (C.C.A) 15,7; 400
m. g.: I. Savel (D) 53,3; Gh. Stă- 
nel (L) 54,3; Gh. Steriade (R) 
56,3; N. Manolescu (P) 57,6 . 3.000 
m obst : T. Strzelbinsckl (D) 
9:09,0; C. Aioanei (C.QA.) 
9:12,8; I. Bădici (D) 9:20,0; A 
Petrescu (C) 9:39,2 ; 10 km. marș : 
I. Baboie (L) 45:47,2; H. Răceseu

La tenis de masă

P. Chineză 5-4
Intîlnirea masculină dintre e- 

chipele selecționate ale R.P.R. și 
R.P. Chineză a avut o desfășurare 
pasionantă. Primele două meciuri 
au fost cîștigate de jucătorii chi
nezi; Cian lun-nin l-a învins c* 
2-0 (16, 11) pe T. Harasztașl, Jar 
Ten Huai-eian l-a întreaut eu 2-1 
(15-20, 18) pe M. Gantner. Prunul 
succes al echipei romfriești a fort 
realizat de T. Reiter care a obți
nut victoria cu 2-1 (18-17, 16) h* 
fața jui Fu Cian-ian. In continuare 
Cian Iun-min a cîștigat cu 2-0 
(15, 20) la M'. Gantner, Iar T. Ha- 
rasztoși l-a învins cu 2-0 (17, 18) 
pe Fu Cian-fam, Echipa R.P.R. a 
egalat prin victoria realizată de 
T. Reiter cu 2-0 în fața Iul Ten 
Huai-cian. Apoi Fu Cian-fan l-a 
învins cu 2-0 pe M. Gantner, Iar 
T. Reiter a egalat din nou între- 
cîndu-1 cu 2-1 pe Cian lun-nin. 
In ultimul meci hotărftor pentru 
obțiinerea victoriei s-au prezentat la 
masa de joc T. Hairasztoși și Ten 
Huan-cia,n. Meciul a fost extrem 
de dîrz. In cel de ai treilea set, 
jucătorul romîn a condus cu 20-18 
dar Ten Huan-cian a egalat: 20-20. 
Campionul romîn a fost nevoit să 
intre în defensivă în fața atacu
rilor pe „drive” ale jucătorului Chî- 
nez. Harasztoși a reușit pînă la 
urmă să obțină victoria cu 22-20, 
aducînd astfel o frumoasă victorie 
cu 5-4 echipei R.P.R. Spectatorii 
au aplaudat cu căldură jocul spec
taculos al campionului romîn.

FOTBAL PESTE HOTARE
ITALIA

ROMA 6 (Radio). — A Xll-a 
etapă a returului campionatului î- 
talian de fotbal al categoriei A. 
desfășurată azi 6-a soldat cu rezul
tate normale. Surprinzătoare sînt 
doar scorurile cu care s-au termi
nat meciurile Novara—Lazio și 
Sampdoria—Atalanta. lată rezulta
tele etapei: Juventus—Milano 0-0, 
Bologna—Padova 3-1, Internazto- 
nale—Genova 3-0. Lane Rossi— 
Pro Patria 1-1, Napoli—Spăl 2-2. 
Novara—Lazio 6-2, Roma—Torino 
2-1, Sampdoria—Atalanta 4-0, 
Triestina—Fiorentina LI.

FRANȚA
PARIS 6 (prin radio). — Ieri 

s-au disputat în Franța semifinale
le „Cupei Franței". Rezultatele ol 
care au luat sfîrșit partidele, con
stituie mari surprize. Astfel la 
Marsilia, ultima clasată în campio
natul primei divizii — Troyes — a 
eliminat după o partidă disputată pe

& La Adis-Abeba, in cadrul pre
liminariilor turneului olimpic la fot
bal echipa Egiptului a întrecut re
prezentativa Etiopiei cu 4—1. In 
meciul revanșă desfășurat ieri la 
Cairo, Egiptul a învins cu 5—2.

e Cu prilejul unul turneu interna
țional de atletism care a avut loc 
ieri la Miinster (Germania Occiden
tală) aruncătoarei de greutate Ma
riana Werner a obținut un nou re
cord al Germaniei : 15,36 m. Sprinte
rul american Murkison a realizat 
10,4 la 100 m. iar la aruncarea dis
cului, Consolinl (Italia) a obținut 
performanța de 53,67 m. Ieri la Ber
lin Christa Stubnik a alergat 100 m. 
în 12,5 sec. iar la 1 Mai la Stuttgart 
Heinz Filtterer a obținut 10,7 la 
100 m.

(D) 46:45,6; I. Barbu 47:21,0; M. 
Neagu (D) 48:09,6; lungime: D. 
Petrescu (C) 7,10; S. loan
(C.C.A.) 7,09; I. Nicolescu (D) 
6,74; Tr. Chitul (S) 6,72. triplu: 
St. Stoîan (S) 14,26; M. Stein, (D)' 
13,81; G. Poenaru (R) 13,42; 
înălțime: Al. Merică (D), C. Du-’ 
mitrescu (S) și I. Knaler (C.C.A.)
l, 85; prăjină: M. Dumitrescu (S) 
4,00; Z. Dragomir (S) 3,90; Gh. 
Zîmbreșteanu (C.C.A.) șî P. Ioan 
(V) 3,80 ; greutate : N. Ivanov (D) 
15,25. A Raica (C.C.A.) 15,19 ; C. 
Crețu (S) 14,74; M. Raica (C) 
14,32; disc: M. Raica (C) 45,20; 
R. Coveianu (C.C.A.) 43,89 ; E. Vîl- 
san (C.C.A.) 43.52 ; suiiță: A. De
meter (D) 64,61 ; Gh. Popescu (S)’ 
62,57; Al. Bizim (S) 62,13; cio
can : C. Spiridon (V) 56,65; C. 
Dumitru (L) 54,06; V. lacoveanu
(L) 53,00; Al. Sigmund (C.C.A.) 
51,01. V. Albu (C) 50.80; D. Gre- 
fenstein (M) 50,72; FEMEI : 100
m. : A. Slcoe (S) 12,9 ; I. Luță (L) 
13,2; C1‘. Ruse (M) 13.4; 200 tn.: 
Al. Sicoe (S) 26,2; I. Luță (L)1 
26,6; I. Marks-Blăgescu (C.C.A.) 
27,6; 400 m.: N. Pasciuc (S) 61,3;
M. lonescu (S) 62,4; E. Ghimpu
(R) 64,4; 800 m.: E. Buda (C)
2:16,5. FI. Dumitru (L) I. Zegrea- 
nu (P) și M. Cuțui (S) 2:17,0;
80 m. g. : A. Șerban (S) 11,5; L. 
Jung (C.C.A) 11,7; S. BăJtăgescu
(M) 12,0; lungime : M. 'Maris (S) 
șl A Șerban (S) 5.35; G. Belta 
(C.C.A.) 5,31; I. Knogloch (C) 
5,28; Înălțime: L Balaș (C.CA.) 
1,62; E. Mayer (C) 1.50; I. Haffer
(S) , M. Cerchez (D), A. Chivăran 
(P), R. Ciungan (V), E. Karbach 
(V) toate 1,38; greutate: A. Roth 
(D) 13,51 ; V. Guzgan (L) 12,05;
L. ManoJiu (C) 11,96, Al. Tănase 
(P) 11,91. dâsc: L. Manoliu (C) 
43,85; G. Georgescu (P) 39,47; P. 
Lucacs (S) 39,04; A. Krauss (C) 
35,25; suliță: A. Zîmbreșteanu 
(C.C.A.) 43,88; I. Miklos (L) 41,30;
M. Diți (P) 39,59.

La box

Polonia — Anglia 16-4
VARȘOVIA 6, (prin telefon). — 

Duminică s-a desfășurat la Var
șovia întiilniirea internațională de 
box dintre reprezentativele Polo
niei și Angiliei. Victoria a revenit 
boxerilor polonezi c.u scorul de 
16—4.

F. C. Nancy cu 3-2. Pe stadionul 
Colombes din Paris, Sedan a în
trecut pe Olympique Lyon.

R. P. UNGARA
Budapesta 6 (prin telefon). — 

50.000 spectatori au asistat la der
biul campionatului maghiar dintre 
Voros Lobogo — Honved. După un 
med de înaltă factură, victoria a 
revenit cu 3—2 (2—1) echipei Vo
ros Lobogo. Au marcat în ordine 
Tichi, (0—1), Palotas (1—1), Lan
tos (2—1), Kocsis (2—2) și Hi- 
degkutl (3—2). Celelalte rezttlba’e; 
Cseipeli Vasas — Vasas Bp. 3—3, 
Kinizsi — Salgotarjan 1—1, Pecsi 
Dozsa — Szombathely Torekves
1— 0, Tatabanyai Banyasz —C3ze- 
gedi Haladas 1—0, Dorogi Banyasz 
— Dozsa 3—1.

R. P. F. IUGOSLAVIA
Cel mai important joc al etapei 

de duminică (a XX-a) s-a disputat 
la Belgrad, între Partizan și Dy
namo Zagreb. Meciul a luat sfîrșit 
cu un scor alb : 0—0. Celelalte re
zultate : Steaua roș’e — Spartak 
Subotița 3—1, Hajduk Split — Ze- 
lezniciar 6—1, Buducnost — Rad- 
nicki 0—2, Zagreb — Velej Mostăr
2— 0, Sarajevo — B.S.K. 4—1, Pro- 
leter — Vojvodina 2—4. 1

ALTE REZULTATE 
INTERNAȚIONALF

La Londra, pe. stadionul Wem
bley, s-a desfășurat sîmbătă finala 
Cupei Angliei între Manchester 
City și Birmingham. Cei 100.000 
de spectatori au asistat la o parti
dă interesantă, care s-a terminat 
cu victoria echipei din Manchester 
cu 3—1 (1—1).

La Amsterdam echipa Vasco de 
Gama (Brazilia) a întrecut cui 2—0 
echipa engleză Sheffield.

Redacția șl Administrația, București, str. Const Miile Nr. 17 telefon 5.30.36—5.30.37 Nr.l—9 52 STAS 3452 Intr Poligrafică Nr. 2 str. Brezoianu Nr. 23—25. 
a " Abonamentele se fac la oficiila poștale prin factori] poștali și difuzor ii voluntari din întreprinderi,


