
Rugbiștii bucureșteni în plin atac! Mingea a fost pasată lui Paloșanu 
care se va îndrepta spre buturile adverse. (Foto M. BANUȘ)
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înving‘nd cu 14-10 (6-5), după un joc minunat

Selecționata de rugbi a Bucureștidui
a tranșat în favoarea sa rivalitatea cu Harlequins

Harlequins a pierdut cel de al 
doilea joc susținut la București. 
Prima selecționată a Capitalei a 
reușit una dintre cele mai frumoase 
performanțe internaționale, între- 
cînd cu patru muncite puncte cele
bra echipă londoneză.

Debutul formației Harlequins la 
București ne dăduse de gîndit, de
oarece oaspeții, demni de reputația 
lor binecunoscută, învinseseră de o 
manieră categorică, după un specta
col de calitate, selecționata secundă 
a Capitalei. Trecînd de acest handi
cap psihic jucătorii selecționatei pri
me a Bucureștiului au repurtat 
după o grea luptă, victoria cu 14— 
10 (6—45). De aceea, ei merită lau
de. Au înfruntat cu curaj un ad
versar de mare valoare, i-au opus 
o rezistență dirză, impunîndu-i uit 
joc convenabil reprezentativei 
noastre, au trecut momentul psiho
logic la 5—0 în favoarea englezilor 
și au găsit resurse pentru a forța 
ritmul jocului atunci cînd oaspeții 
au cedat de puțin pasul.

Așa cum ne-am așteptat, forța 
echipei bucureștene a stat în jocul 
prestat de înaintași. Ei au dus 
greul meciului, încercînd să încline 
cumpăna victoriei către formația 
lor Componenții liniei de 3/4 au 
avut un rol important în stoparea 
atacurilor adversarilor lor, mai bina 
dotați fizicește șt evident cu o mat 
mare experiență a întîlnirilor inter, 
naționale.

Aceasta nu înseamnă că selec
ționata Bucureștiului a jucat la li
mita superioară a valorii sale. E- 
chipa a avut multe puncte nevral
gice. Unul dintre acestea a fost 
compartimentul deschiderii care nu 
a funcționat mulțumitor. De ase
menea, în ceea ce privește colabo
rarea lor și aportul creator la efor, 
tul întregii echipe pentru obține
rea unui rezultat favorabil, centrii 
selecționatei noastre nu au dat 
randamentul necesar. Nici linia a 
III-a a grămezii, nu și-a îndeplinit 
rolul său de a dubla linia de 3/4 
și de a anihila — atacurile 3/4 ad
verse chiar în faza lor de început.

Totodată, am fi nedrepți dacă 
nu am arăta că oaspeții mu au re
editat comportarea din primul lor 
meci. Linia lor de 3/4 care ne pri- 
lejuise atîtea aprecieri bune după 
meci și atîtea faze frumoase în 
timpul lui, a fost mult mai slab 
inspirată, mai puțin activă ca 
miercurii, a jucat balonul chiar 
atunci cînd nu era perfect lansată 
și prin urmare a reușit să spargă 
apărarea gazdelor de mult mai pu
ține ori. Davies, foarte atent păzit 
de Ilie Ion și de Kramer a părut 
obosit, iar Whiting nu ne-a arătat 
valoarea sa presupusă. Simons și 
Bartlett au strălucit și de această 
dată, dar ambianța nu le-a mai fost 
la fel de favorabilă... O serie de. 
aprecieri pozifive făcute Ia adresa 
echipei engleze rămîn însă valabile 
și cea mai Importantă dintre ele a 
ieșit în evidență cu claritate șî în 
meciul de sîmbătă: oaspeții știu să 
joace foarte bine rugbi și cunosc 
aproape toate tainele acestui joc. 
pe care îl înfrumusețează și-l îm
bogățesc prin spiritul pur în care-I 
practică ca și prin contribuția in. 
genioasă a unor jucători de clasă 
cum sînt rei de pe linia de 3/4,

CUM S-A MARCAT
Bucureștenii au jucat prima re

priză cu vîntul în spate. Ritmul în 
caire se succed fazele este foarte 
iute și cei care îl imprimă sînt 
bucureștenii. Oaspeții, jucători ra
pizi, îl acceptă și astfel spectacolul 
se anunță de bună calitate. In min. 
5 gazdele beneficiază ide o lovitură 
liberă, în apropierea liniei de 22 
m. Perfciu ratează. Se remarcă în 
jocul la margine A. Grimsdtell (nr. 
11). Pîrcă'lă^escu își dă seama că 
jocul înaintării engleze se bazează 

în margine pe Gr.imsdall și de a- 
ceea căpitanul echipei noastre 11 
marchează sever și-l plachează cu 
regularitate. In min. 10 Ilie Ion 
schimbă jocul de pe partea stingă 
pe dreapta creînri un minunat con
traatac în terenul Hartequiniilor, 
sfîrșit cu o minge scăpată înainte 
de Pîrcălăbescu. In min, 13 Palo
șanu execută o pasă greșită și Pert- 
ciu salvează p; intr-un „mark". 
Peste cîteva minute și Penciu arun
că greșit un bailon spre propriul 
teren de țintă, englezii profită și 
printr-un dribling prelungit ajung 
în butul nostru și deschid scorul, 
transformînd apoi încercarea : 5-0 
pentru Harlequins. Min. 24 Gh. 
Pîrcălăbescu reduce scorul, mareînd 
în colț : 5-3. Min. 26 atacă Thomas 
și Dobre salvează în ultimul mo
ment. Min. 32 — Simons are o pă
trundere de toată frumusețea du- 
cînd balonul drn „22-uI" propriu 
pînă la centru. In min. 37 D. Io- 
nescu transformă o lovitură de pe
deapsă de la 35 m. : 6-5 pentru Sel. 
Bucureștiului. Pînă la sfîrș’tufl jo
cului se remarcă tendința gazdeil.or 
de a majora scorul prin lovituri de 
droapgoail (aceea a lui Ghiuzelea — 
se pare că a și fost reușită, fără ca 
arbitrul să observe — Penciu și 
Dobre).

Progresul a trecut pe lîingă victorie în meciul cu C.C.A.
C.C.A. — Progresul se anunța a 

fi „un meci mare"? Nicidecum, 
judecind după antecedente și du
pă media pronosticurilor! C.C.A. 
venea aureolată de șirul ultime
lor victorii (4—0, 3—0, 8—-0), în 
timp ce Progresul se „tîra" prin 
coada clasamentului și pierdea cu 
0—2, 0—3...

Și, cu toate acestea, spectatorii 
bucureșteni au avut „fler". Ei 
n-au tratat ca „dinainte jucat" 
meciul C.C.A.—Progresul și au 
văzut un meci viu, interesant, an
trenant, în care au aplaudat com
portarea revelatorie a echipei Pro
gresul, indiscutabil dezavantajată 
de rezultatul de egalitate (1—1) 
cu care s-a terminat întrecerea. In 
plus, spectatorii bucureșteni și-au 
manifestat și surprinderea în fața 
comportării inexplicabile a actua
lului lider al clasamentului, care, 
sîmbătă, n-a amintit decît în 
prima parte a reprizei întîia de 
C.C.A.-ul ultimelor săptămîni. 
C.C.A. a început jocul așa cum ne 
așteptam: a combinat rapid, a fă
cut „găuri" în apărare, ,a înscris 
fără efort în min. 10 prin Ale- 
xandrescu și a dominat în conti
nuare, obținînd numeroase lovituri 
de colț. Treptat însă, forța de a- 
tac a C.C.A.-ului a slăbit. Spre 
sfîrșitul reprizei, halfii de margi
ne ai Progresului, (ajutați efec
tiv în această sarcină de interi, 
care au lăsat griia creării și dez
voltării atacurilor aproape, exclu
siv lui Ozon) au reușit să anihi
leze „miezul" ofensivei militare 
(Bone, Constantin, Zavoda I). In 
acest fel, puține baloane utiliza
bile i-au mai ajuns mobilului Ale- 
xandrescu și rapidelor aripi mili
tare. Cum a jucat în acest timp 
Progresul ? La început timid, cu 
ezitări și greșeli în apărare, în 
special. Apoi, mai ferm șî organi
zat. In atac. Progresul are ac
țiuni mai rare, dar _ periculoase.' 
mijlocașii militari sînt surprinși a- 
proape mereu prea înainte, iar a- 
părătorii de pe linia de fund nu 
știu nici un moment pe care parte 
va iniția Ozon atacul. In min. 
40, excelentul centru atacant al 
Progresului are balonul la mar
ginea careului; Apolzan nu-1 ata
că decisiv. Ozon pasează scurt, 
iu adîncirne lui Cruțiu și acesta

In repriza a doua, cu excepția 
ultimelor 10 minate, Inițiativa a 
aparținut echipei bucureștene. In 
prima parte a ei s-a și înscris idei 
două o>ri, prin Paloșanu, (min. 11 
și 15) una dintre încercări fiind 
transformată de D. Icnesc». (scar
14-5).  Revenirea oaspeților în atac 
este foarte puternică și se concreti
zează în min. 30 prin frumoasa ac
țiune inițiată de Bartlett și dusă 
la bun sfîrșit de Simon, care mar
chează. Dintr-un unghi dificil, 
Grimsdell transformă, pecetluind 
reziultatul la 14-10.

Nu putem încheia cronica noas
tră, mai înainte ide a arăta că D. Io- 
nescu și V. Moraru au avut două 
ieșiri nesportive, care au surprins 
în mod neplăcut publicul și pe cei 
care-i apreciază pe jucătorii amin
tiți. De asemenea, bucureștenii au 
vorbit foarte mult pe teren, îngrai- 
nînd sarcina arbitrului C. Mun- 
teanu, care a condus totuși satis
făcător.

S-au evidențiat: Pîrcălăbescu, 
Chiriac, Marinache, Moranu, Palo
șanu și Ilie Ion, ide la învingători 
Bar'iHett, Simons, Grant, Sanders, 
Grimsidell și Labuschagne de la 
Harlequins.

EM. VALERIU

Cam mulți pentru o minge... Pînă la urmă, Constantin a fost rr.ai 
iute și mai agil și a reluat-o cu capul dar lateral. Odată cu el 
au mai sărit (de la stingă la dreapta): Știrbei, Bratu și Alexan
drescu. (Fază din jocul C.C.A.- Progresul 1—1).

(Foto: M. BANUȘ)

centrează pe jos, în careu. Iui 
Bluidea care înscrie: 1—1.

Despre repriza a doua nu sînt 
prea multe de spus. Echipa CC.A. 
a fost — în general — dominată 
exact în maniera în care ne obiș
nuisem s-o vedem dominînd. Și 
dacă s-a ajuns la această situa
ție este și din cauza îngîmfării 
și apoi a nervozității unor jucă
tori (mai ales din apărare), ceea 
ce n-a fost decît în folosul unui 
adversar dezlănțuit și care forța 
victoria. In aceste 45 de minu
te, jocul a fost uneori confuz, pre
sărat cu neregularități, dar și-a 
păstrat, mereu crescînd, dinamis
mul și chiar spectaculozitatea. 
Progresul a asaltat mai mult bti-, 
turtle militare, dar nu vom re- 
marca în scurta noastlră cronică 
decît cîteva momente mai impor 
tante: în min. 72, Ozon (care 
spre sfîrșit a cîștigat multe din 
duelurile cu Apolzan) a rămas 
singur cu Toma, dar... a trimis 
mingea în bară, iar în min. 80 
Blujdea a ratat din nou, din ime
diata apropiere a porții'. După 
două minute, Cruțiu a trimis, din 
volee, peste poartă, iar în ultimul 
minut numai cîtiva centimetri au

C. Dumitrescu își continuă asaltul 
spre șefia clasamentului general individual 

...ne comunică trimisul nostru special Emil Iencec

KARLO VI VARY 12. Astăzi 
dimineață (n. r. sîmbătă) s-a dat 
plecarea în etapa Karl Marx 
Stadt—Karlovi Vary (141 km.),
care avea să ne poarte de pe te
ritoriul Germaniei pe pămîntul 
Cehoslovaciei. Chiar de la ieșirea 
din oraș începe urcușul. Ne aflăm 
doar la poalele versantului din
spre Germania, al muntelui Erzge
birge, un urcuș lung, cînd ac
centuat. cînd mai lin, cu viraje 
largi, urcuș asemănător în mare 
parte cu Posada sau porțiunea 
dintre Cimoina și Posada. Din cei 
aoroape 110 km. de la start șî 
pînă în vîrful muntelui (920 m. 
altitudine) — situat la frontiera 
R.D. Germane cu R. Cehoslovacă 
— s-au urcat efectiv peste 70 km. 
Am trecut prin ținuturi pitorești 
cu orășele de munte încorsetate 
în pereții unui defileu (Zischopan, 
Himmelsdorf, Annaberg, Schnee
berg, Schwartzenberg. Eibenstock, 
ș. a.). După primii kilometri 
de urcuș sub acțiunea întreprinsă 
de Cestari șî Dumitrescu fug din 
pluton șapte alergători : Cestari, 

lipsit ca mingea șutată de Con
stantin să nu intre în poarta lui 
Cosma, pe cît de solicitat în pri
ma repriză, pe atît de puțin „de
ranjat" în cea de a doua.

C.C.A.: Toma-Zavoda II, Apol
zan, Dumitrescu-Onisie, Bone-Ca- 
coveanu, Constantin, Alexandrescu, 
Zavoda I, Nertea.

PROGRESUL: Cosma-Maior.
Bratu, Soare-Ciocea, Știrbei-Cru- 
țîu, P. Moldoveanu, Ozon, Smă- 
răndescu, Blujdea.

Arbitrajului lui T. Astaloș, atît de 
zgomotos „comentat" sîmbătă în 
tribune, nu ii se pot aduce — 
după părerea noastră — imputări 
pentru prima parfe a jocului, cînd 
— prin aplicarea legii avantajului 
și lăsarea jocului liber — a asi
gurat continuitatea fazelor. Ar
bitrul a greșit însă în repriza a 
doua, cînd a lăsat nesancționat 
un fault comis de V. Dumitrescu 
asupra lui Cruțiu (îmbrîncire vio-' 
lentă, de la spate. în careu). In 
continuare, el a comis o serie de 
greșeli în aprecierea faulturilor, pe 
care nu le-a sancționat consec
vent și uniform, de o parte și de

RADU URZICEANU ’

Dumitrescu, Cijikov, Verșiniin, Ko
lev, Funke și Kalumbet. Fără 
indoială sînt cei mai buni „căță
rători" și, după cît se vede, se 
înțeleg foarte bine în cadrul „mo- 
riștei". In acest fel, la km. 43 el 
au un avans de 42 sec. fată de 
plutonul mare, rămas acum doar 
în 34 alergători, printre care se 
află purtătorul „tricoului galben",. 
Krolak, și ceilalți cinci reprezen
tanți ai tării noastre. începe să 
plouă: o ploaie rece, măruntă,, 
specifică ținuturilor muntoase. In 
plus, vîntul suflă puternic din fa
ță. Cu fiecare kilometru urcat in
trăm și mai mult în ceata care 
învăluie satele, pădurile și șoseaua 
alunecoasă. Totuși, pe traseu o 
mulțime surprinzătoare pentru a- 
ceastă vreme, ca de sfîrșit de 
toamnă, oare te îmbie mai de
grabă _ să stai în casă decît să 
aștepți trecerea caravanei cicliste^ 
face o caldă manifestație alergă
torilor care depun eforturi se
rioase pentru a-și menține echili
brul pe alunecusul traseului. Iată, 
că din grupul celor 34 alergători 
s-au desprins alți 5 cicliști: Schur,. 
Za non i, Inquel, Amell și Krolak,. 
care fac joncțiunea cu fugarii lat 
km. 70. Deși grupul de pe primul 
plan e acum mai mare, totusî 
avansul nu crește. Ne apropiem: 
de Annaberg. In acest orășel stră
vechi intră primul C. Dumitrescu,, 
urmat de Cestari si Funke. ȘL 
urcușul continuă sub ploaia reca. 
și parcă din ce în ce mai repe
de, cu cît caravana înaintează spre: 
vîrful muntelui. La Schneeberg — 
km. 91 (curioasă co/ncidență) aler
gătorul caire poartă nr. 91 — ita
lianul Cestari — trece primul' 
urmat Ia o mică distantă de C._ 
Dumitrescu și Schur. Mai sînt: 
cîțiva kilometri pînă în vîrful 
muntelui. Primul pluton rulează: 
compact si probabil că la coborîre- 
se va menține aceeași formație- 
Iată însă că Cestari are alte pla
nuri. A sprintat puternic si ni*- 
meni n-a putut să-i prindă roata,, 
nici chiar C. Dumitrescu pe care-, 
desigur îl cunoașteți ca pe un 
foarte bun „cățărător". „Cestari’ 
urcă cu o suplețe remarcabilă șî'. 
trece frontiera cu un avans det 
peste un minut. Din vîrful munte
lui plonjează apoi spre Kariovîi 
Vary avînd acum un avans cares 
a trecut peste două minute. Dar,, 
un viraj scurt — într-un sat — 
cu mult nisip șr Cestari derapea
ză, se izbește de bordura tro-- 
tuaruluî; în cădere i se defectea
ză schimbătorul bicicletei. Pînai 

să_ reia cursa este ajuns de ur
măritorii săi. Ce se întîmplase în-- 
să între timp pe planul secund?' 
La numai trei km. înainte de locutl 
unde s-a răsturnat Cestari se pro
dusese o busculadă în cadrul u-. 
nui pluton mare de peste 50 a— 
lergători (la coborîre se operase: 
o _ regrupare masivă) în caret 
printre alții s-au răsturnat Ro-v 
magnoli, Kolumbet, Nyman. Cor-Ș 
teggiani (obligat apoi să abando
neze din cauza rănilor provocatei 
de căzătură) ș. a. Pe ultimii kilo
metri ai etapei se dispută cu în-'- 
verșunare demarajul și alergătorii!- 
sînt obligați să fie foarte atenții 
deoarece străzile orașului .KarlovJ 
Vary sînt ude și la orice pas poți; 
derapa. Linia de sosire este tre* 
cută în următoarea ordine: 1. AȚ 
rende Van Hoff (Olanda) 4hl3:55,. 
2. Inquel (Franța) același timp, 3i. 
Cestari (Italia) 4hl3:57, 4*
Chwiendacz (R. P„ Polonă) 4hl4r 
20. In același timp cu Chwiendacz:

(Continuare în pag. 4-a\



CAMPIONATUL; REPUBLICAN DE CAIAC-CANOE (FOND) CAMPIONATUL CATEGORIEI B LA FOTBAL
In afară de canotorii dinamoviști 

care au cîștigat toate probele Ia 
care au luat startul, subliniem șl 
Comportarea frumoasă a reprezen
tanților asociației Metalul, clasată 
pe locul doi. Apreciem de aseme- 
aiea dîrzenia cu care Iosif Baseband 
/((Progresul) a continuat proba la 
caiac, dleiși la 300 m. de la plecare 
S-a răsturnat în urma unui~ acci
dent. Este regretabil însă că aso
ciații ca Știința, Avîntul etc. n-au 
prezentat nici un echipaj. In ce 
privește pe canotorii Progresului, 
aceștia s-au dovedit slab pregătiți, 
iar cei ai Constructorului sub ni
velul de anul trecut.

Iată rezultatele înregistrate: 
!| Sîmbătă (vînt, ploaie). Caiac 
-simplu băieți (20 km.) : 1. Mircea 
JAnastasescu (Dinamo) 1 h.

DJuiamo București campioană 
a turului la baschet mascuLui

In ultimele meciuri de baschet 
desfășurate în cadrul turului cam
pionatului republican masculin s-au 
înregistrat cîteva rezultate remar
cabile. Astfel, pe prim plan se si
tuează vicloria echipei Dinamo 
Oradea cu scorul de 71-62 (42-31) 
asupra echipei bucureștene Locomo
tiva P.T.T., una din fruntașele cla
samentului. Corespondentul nostru 
Mircea Pop ne relatează că spec
tatorii au putut urmări un meci 
frumos, viu disputat. Dinamoviști! 

;au jucat mai bine și au obținut 
o victorie meritată. Locomotiva 
P.T.T. s-a prezentat sub valoarea 
normală, jucătorii fiind nervoși.

La Cluj, echipa locală Construc
torul a înregistrat o victorie asupra 

-echipei bucureștene Știința I.C.F, 
acu scorul de 55-50 (32-28). Partida

Rezultate surprinzătoare 
în campionatul de handbal

Jocurile din cadrul celei de a 
VIII-a etape a campionatului re
publican masculin de handbal s-au 
încheiat cu rezultate surprinzătoa
re. Astfel, două echipe fruntașe 
(Metalul Timișoara si Dinamo O- 
rașul Stalin) au fost întrecute, 
prima la limită, iar cea de a doua 
la o categorică diferență de scor.

Dinamo VI—Progresul Arad 7—10 
(2—5) ; Partida a fost de un 
slab nivel tehnic, ambele echipe 
practicînd un ioc confuz cu nu
meroase greșeli tehnice. Victoria 
oaspeților este însă meritată.

Știința Timișoara—C.C.A. 4—4 
U 3). Meciul s-a desfășurat pe 
un teren moaie. Datorită nervozi- 
ffâții s-au comis numeroase faul-' 
ttirî. dintre care unele au depășit 
limitele sportivității. In această 
privință au excelat Nițescu și 
Thellman (C.C.A.), Jude, (Știința), 
La începutul reprizei a doua bucu- 
res tenii conduceau cu 4—1 si în- 
cercînd să mențină rezultatul au 
permis echipei timișorene să aibă 
o puternică revenire si să ega
leze. Au înscris: Lache, Vlad 
Bara, Moser (Știința), Wagner, 
L’ingner, Schuller, Meitert (C.C.A.)

Reprezentativa orașului Făggraș— 
Metalul Timișoara 6—5 (3—4). Jo
cul a fost viu disputat și victoria 
obținută de gazde este meritată 
Echipa din Făgăraș a atacat mai 
uruit și a tras mai mult și mai 
precis îa poartă. Cele 11 go* 
furi ale meciului au fost înscrise 
de: Tîschler I (2). Mailat, Chiui- 
«tea, Schneider, Filppes (Făgă
raș), Sipos (2), Reitz, Oprea, Eh- 
renreich (Metalul).

Știința Iași—Dinamo Orașul 
Stalin 14—5 (7—4). Studenții ie- 

-șeni iucînd exceptional au rea
lizat surpriza etapei întrecînd de o 
manieră categorică puternica for
mație a diniamoviștilor din Ora- 
rșuL Stalin. Demn de remarcat este 
.faptul că jocul s-a desfășurat în- 
ir-o notă de perfectă sportivitate. 
Ebarte bun arbitrajul lui Gh. Po
pescu (București). Au marcat: Ti- 
pu- (6), Lindenbach (5). Huru- 
îbeanu (2) și Tau (Știința), Streit- 
ifert (2), Balaș, Martini și Pahan 
CDinamoL. S 

26:43,8; 2. Doru Bardaș (Loc.) 1 
h. 27:43; 9: 3. Ion Oprea (Constr.) 
1 h. 33:45,0 (7 concurenți), Canoe 
simplu (20 km.): 1. Leon Rott- 
man (Dinamo) 1 h. 51:21,9: 2. Co- 
stin Anton (Loc.) 2 h. 0:25,5: 3. 
Andrei Feingenbaum (Constr.) 2 h. 
14:01,9 (5 concurenți); un aban
donat. Caiac dublu fete (20 km.): 1. 
M. Navasart-ț-A. Budu (CCA) 
45:49,4; 2. L. Ștefănescu+A. Bay- 
dei (Voința) 48:02,3; 3. A. Pil- 
der + L. Dumitrescu (Loc.) 48:15,7; 
4. C. Mărgineanu-ț-G. Nastasia 
(Prog.) 51:48,7. Canoe dublu (20 
km): 1. A Aghei+L Lipalit (Di
namo) lh. 39:57,7; 2. A. Ilie+N. 
Cotov (Voința) 1 h. 49:15,3; 3. N. 
Strulovici+A. Kirkorian (Voința) 
1 h. 52:48,7 (5 ambareații). Dumi
nică (timp bun). Caiac simplu fete 

a avut o desfășurare interesantă, 
scorul evoluînd la diferente mici. 
Știința I.C.F. putea cîștiga, dar a 
ratat multe ocazii către sfirșitul 
partidei. Clujenii au avut o com
portare bună, obținînd o victorie 
meritată. In momentele decisive au 
fost mai calmi și mai deciși. E- 
chipa C.C.A. s-a deplasat la Tg. 
Mureș unde a realizat o victorie 
comodă în fața dinamoviștilor din 
localitate: 54-39 (29-14). Singura 
partidă disputată în Capitală s-a 
încheiat cu victoria echipei Dinamo 
București, care a întrecut cu scorul 
de 83-63 (35-27) formația Progre
sul Tg. Mureș. In clasamentul tu
rului pe primul loc se află — neîn
vinsă — echipa Dinamo București, 
urmată de C.C.A.

Flacăra Ploești—Metalul Reșița 
10—5 (7—1). Au marcat: Cetini I 
(3), Cernat (3), Selaru (3), Pană 
(Flacăra). Schutz (2), Veselak, 
Ferenschutz, Iochman (Metalul).

Voința Sibiu—FI. roșie Cisnădie 
8—4 (4—I). Echipa sibiană iucînd 
mai omogen, cu pase precise, a 
obținut o victorie clară. Cu toate 
acestea oaspeții au avut o puter
nică revenire în repriza a doua

In campionatul categoriei B 
s-au înregistrat următoarele re
zultate: Locomotiva G.N.—Recolta 
Variaș 6—7 (3—3); Știința I.C.F. 
—Progresul Odorhei 14—6 (8—2) 
— victorie clară și pe deplin me
ritată ; Progresul Bacău—Meta
lul Tîrgoviște 12—8 (4—2); Me
talul I.C.M. Reșița—Constructorul 
Sibiu 9—8 (2—6) Știința Galați— 
Știința Cluj 19—8 (10—3); Dinamo 
Tg. Mureș—Recolta Jimbolia 9—6 
(4-3).

DINAMO BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT
DERBIUL LA LUPTE

Etapa de ieri a campionatului de 
kipte pe echipe a programat o serie 
de întîlniri interesante printre care 
și derbiul competiției, Dinamo 
București—C.C.A. După cum era 
și de așteptat, dinamoviștii au cîști
gat dar destul de dificil (5-3). Iată 
și celelalte rezultate ale grupei de 
la București : Dinamo București cu 
Flacăra Baia Mare 6—2 și Con
structorul S.M. Ploești 7—1, C.C.A. 
cu Flacăra 5—3 și cu Constructorul 
6—2 și în sfîrșit Constructorul a 
întrecut Flacăra cu 4—3.

La Hunedoara, Progresul Lu
goj a obținut trei victorii (cu FL 
roșie Arad 8—0, cu Dinamo Ora
șul Stalin 5—3 și cu Metalul Hu
nedoara 7—1). Dinămo Orașul 
Stalîn a întrecut cu 7—1 Fl. ro
șie Arad și cu 8—0 Metalul Hu
nedoara, iar Fl. roșie Arad a pier
dut și la Metalul Hunedoara cu 
6—2.

La Tg. Mureș. Locomotiva Ti
mișoara a înregistrat două vic
torii și un meci egal (cu Voința 
Tg. Mureș 5—3, cir Constructorul 
Cluj 6—2, și 4—4 cu Metalul Re
șița), Metalul Reșița a întrecut cu 
același scor (5—3) Voința Tg. Mu
reș și Constructorul Cluj, iar Voin
ța și Constructorul J au . făcut- meci 
„egal.

(10 km.): 1. Rodioa Petrescu (Loc.) 
48:46,6; 2. Victoria Grigorescu (Fl. 
r.) 50:05,7; 3. Elisabeta Neagoe 
(Voința) 51:58,3; 4. M'aria Oprea 
(Constr.) 57:25,3. Caiac dublu bă
ieți (30 km.): 1. E. Oprea+M. Ba- 
lint (Dinamo) 1 h. 58:21,9; 2. A. 
Eberwein+G. Mihăilescu (CCA) 2 
h. 0 min. 45; 3. C. Petrescu+I. 
Barbu (Loc.) 2 h. 05:16,3 (8 am- 
barcații). Caiac 4 (40 km.): 1. Di
namo (Grigorescu, Grigor, Popa, 
Susmanski) 2 h. 24:10,3; 2. CCA 
(Vișevan, Santighian, Svoboda, 
Lărgeanu) 2 h. 24:58,7; 3. Voința 
(Matei, Budacek, Mănăilă, Mita. 
che) 2 h. 34:26,3 (6 ambareații). 
Echipajul! asoc. Metalul a fost desca
lificat deoarece nu a prezentat car
netele de clasificare. Menționăm că 
distanțele trebuie apreciate cu 
aproximativ 10 la sută în minus.

Știința Arad a întrecut CCA. 
in campionatul republican 

de volei
In etapa a V-a a campionatului re

publican masculin de volei a fost 
înregistrată o mare surpriză: echi
pa Casei Centrale a Armatei a pier
dut la Arad, în fața echipei stu
denților din localitate. Corespon
dentul nostru E. Grunwald ne trans
mite că partida a avut o desfășu
rare deosebit de interesantă, atît 
prin valoarea jocului prestat de 
ambele echipe, cît și prin faptul că 
s-a luptat cu o dîrzenie exemplară. 
Echipa militarilor a jucat bine în 
primele trei seturi, după care con
ducea cu 2—1. De aci însă a slăbit 
ritmul meciului, nu a mai acordat 
toată atenția jocului. In schimb, 
Știința Arad nu s-a descurajat și 
a luptat cu toată însuflețirea, ju
cătorii luptînd din răsputeri pentru 
fiecare minge. S-au evidențiat Ji- 
tarit (în special pentru modul în 
care a condus echipa din teren), 
Rista, Hubert, de la a.rădani și M'u- 
șat de la bucureșteni. Scorul:
15—12, 5—15, 12—15, 15—13, 
17—15.

Derbiul echipelor din provincie 
a fost cîștigat de Metalul Orașul 
Stalin, care a întrecut cu 3—1 
(16—14, 14—16, 15—10, 15—5)
echipa studenților timișoreni.

In celelalte meciuri masculine, 
Dinamo Constanța a pierdut cu 
0—3 (la 10,5,11) meciul eu Dimamo 
București, iar Locomotiva Bucu
rești a întrecut la Galați echipa 
locală Progresul cu scorul de 3—1 
(13—15, 15—10, 15—13, 15—2).

In Capitală urma să se dispute 
două meciuri, între echipe femi
nine. Nu s-a desfășurat însă decît 
unul, deoarece Progresul Cluj nu 
s-a prezentat, astfel că Progresul 
București a cîștigat cu~ 3—0. In 
singura partidă disputată, Dinamo 
București a întrecut- cu 3—2 
(17—15, 11—15, 6—15, 15—5,
15— 10) Constructorul București'. 

A fost un meci pe care atît Dirîamo 
cît și ConstructonfT îl puteau ter
mina cîștigătoare cu 3—0. Dacă nu 
au reușit-o, aceasta s-a datorat nu
meroaselor lipsuri tehnice și tactice 
manifestate de jucătoarele ambe
lor echipe, în special la preluarea 
mingilor din servici, ceea ce a 
echilibrat sensibil jocul.

In celelalte partide teininine s-au 
înregistrat următoarele rezultate 
Flamura roșie Cluj-Locomotiva 
București 1—3 (6—15, 3—15,
16— 14, 3—15), Dinamo Arad-Vo- 
ința Orașul Stalin 1—3 (8—15,
17— 15, 10—15, 12—15), Voința Si- 
biu-Știința 'I. C. F. București 0—3 
(Ia 10,6,12).

MARIA VICOL Șl ȘTEFAN TAPALAGĂ CAMPIONI REPUBLICANI LA FLORETĂ
Se poate spune despre campio

natul de floretă fete că a depășit 
ca valoare toate înirecerille de la 
Orașul Stalin. Seriile eliminatorii 
(în care au fost eliminate și cîte
va trăgătoare ^consacrate ca Gli- 
cheria Ștefănesou, Iulia Valaskav, 
Marta Telegdy, etc.), nu s-au ri
dicat însă la valoarea așteptată. 
Cu excepția Măriei Vicol, Elenei 
Samșudeanu și Ma.riei Lutzchi, ce
leilalte concurente a;u tras reținut, 
nepunînd în valoare cunoștințele 
lor. Și Ecarterina Orb și Ilona 
Czimbalmos au fost la un pas de 
elimimare, calificîndu-se numai în 
urma unor meciuri de baraj. Va
loarea întrecerilor a crescut sim
țitor în semifinale unde lupta a 
fost mai dinamică. Din nou Orban 
a fost la un pas de eliminare, dar 
a reușit să se califice pentru finală 
în urma unui alt meci de baraj 
cîștigat la limită (4—3) în fața 
Leitei'Tailipeș. Finala de floretă fete

Seria I
METALUL REȘIȚA—METALUL

CIMPIA TURZII 2-1 (2-0)
Reșițenii au obținut o prețioasă 

victorie prin golurile marcate de 
Joja.rt și Seles. Pentru învinși a 
marcat Motoșca. In prima repriză 
jocul a fost de bună calitate, dar 
în cea de a doua au fost comise 
foarte multe durități, nesancționa- 
te de arbitrul O. Cornșa.
METALUL UZ. TRACT. ORAȘUL 

STALIN—AVINTUL REGHIN
2-2 (2-0)

Punctele au fost înscrise de Mar- 
coci și Ursu pentru gazde și Mun- 
teanu pentru oaspeți. Jucătorul 
Cainap de la Metalul a fost elî- 
m'nat pentru lovire intenționată. 
LOCOMOTIVA ARAD—LOCOMO

TIVA TR. SEVERIN 2-1 (1-1) 
Ambele echipe au desfășurat un 

joc sub așteptări. Victoria gaz
delor este pe deplin meritată. 
Golurile au fost înscrise de Ioa- 
novici, Dilă și — respectiv — 
Biolan. In ultimele 15 minute au 
fost eliminați din joc Diilă și Că- 
tănesou.
MINERUL LUPENI—LOCOMO

TIVA CLUJ 2-0 (1-0)
In ciuda terenului desfundat din 

cauza ploii, gazdele au prestat un 
joc spectaculos obținînd o victorie 
meritată. Golurile au fost marcate 
de FiUimon și Fumea. Au asis
tat 4.000 spectator!

PROGRESUL SATU MARE — 
FLACĂRA MEDIAȘ 2-1 (1-1)
Victorie grea dar meritată. Au 

marcat Ferenczi (min. 8 și 821, 
respectiv Truică (min. 42). In 
min. 82 Șarlea (Flacăra) a fost 
eliminat de pe teren pentru înjuri! 
aduse arbitrului.
AVINTUL TG. MUREȘ—PRO

GRESUL SIBIU 2-0 (1-0)
După un joc frumos, mureșenii 

au cîștigat pe merit. înaintașii de 
la Avîntul au ratat numeroase oca
zii. Primul gol a fost înscris de 
Jozsi din penalii în urma unui 
bends comis în careu de Frun- 
zescu, și de Cartona (min. 64). In 
min. 27 Jozsi a ratat o lovitură 
de la 11 m.

CLASAMENTUL
Minerul Lupeni 6 4 0 2 6: 3
Avîntul Tg. Mureș 6 3 1 2 14: 7
Avîntul Reghin 6231 13:15
Met. Hunedoara 5 2 2 1 6: 4

Metalul C. Turzil 6 3 0 3 7: 7
Locomotiva Cluj 6222 6: 7

Locomotiva Arad 6303 8:11
Metalul Reșița 5212 6: 6
Progr. S. Mare 5 2 1 2 7: 8
Flacăra Mediaș 6213 8: 9
Loc. Tr. Severin 5203 6: 4
Progresul Sibiu 5203 5: 5
Metalul Uz. Tr. Or. Stalin

5113 4:10
ETAPA VIITOARE (20 mai) :
Locomotiva Clui-Progresul. Satu 

Mare; Progresul Sibiu-Metalul Re
șița; Metalul Uz. Tract. Or. Stalin- 
Matalul Hunedoara; Metalul Cîm- 
pîa Turzii-Locomotiva Tr. Severin; 
Avîntul Reghin-Minerul ‘Lupeni; 
Flacăra Me4'ps — Avîntul Tg. Mu
reș.

Seria a Il-a
DINAMO V! BUCUREȘTI— 

METALUL STEAGUL ROȘU 
ORAȘUL STALIN 0—4 (0—4) 
Derbiul serici a doua, desfășu

rat ieri la Bucuresti.a revenit pe 
merit, la un scor surprinzător de 
mare, formației din Orașul Stalin, 
a cărei înaintare a fructificat a- 
proape toate ocaziile de gol avute 
în prima repriză. In general, e- 
chipa oaspe a practicat un fotbal 
de calitate și victoria este merita
tă. In schimb. Dinamo VI deși a 
avut cîteva ocazii de gol, nu a 

a fost cea mai valoroasă compe
tiție feminină de scrimă organiza
tă vreodată în țara noastră. Spec
tacolul asigurat de aceste întreceri 
a fost excepțional, iar valoarea 
tehnică-tactică a asalturilor a în
trecut de cele mai multe ori aștep
tările.

Clasamentul final al acestei pro
be se prezintă astfel : 1. MARIA 
VICOL (Progresul F.B. Buc.) 7v.; 
2. Elena Samșudeanu (Metalul S. 
Mare) 6 v.; 3. Olga Orban (Pro-' 
gresuil Oluj) 5 v.; 4. Lidia Grib 
(Progresul F.B. Buc.) 3 v, 19 
t. p.; 5. Ecaterina Orb (Dinamo 
Cluj) 3 v., 20 t. p.; 6. Eugenia 
Țărăngoiu (Progresul F.B. Buc.) 
2 v.; 7. Honorina Paraschivescu 
(Progresul F.B. Buc.) 1 v., 24 t. p.; 
8. liana Czimbalmos (Progresul 
Tg. Mureș) 1 v., 25 t. p.

Ultima probă a campionatelor a 
fost cea de floretă băieți, caracteri
zată printr-b* întrecere a tinerilor. 

putut fructilica nici una. din 
cauza impreciziei celor cinci ata- 
canți. Dinamo VI s-a prezentat 
sub . valoarea arătată la meciurile 
anterioare. Cele patru goluri au 
fost înscrise de Fusulan (min. 8 
și 34), Hașotă (min. 20). Proca 
(min. 42). Neprezentîndu-se arbi
trul delegat, meciul a fost condus 
foarte bine de Șt. Ionescu I (Bucu
rești). S->au remarcat: Marinescu, 
Hașotă, Fusulan, David (Metalul), 
Nunweiller (Dinamo VI).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI— 
PROGRESUL C.P.C.S. 1—2 

(0-1)
Fără a juca la valoarea sa obiș

nuită, Progresul C.P.C.S. a obți
nut totuși victoria. Au marcat Du
mitrescu (min. 38). Mihăilescu 
(min. 86) pentru Progresul 
C.P.C.S. și Tăuceanu (min. 78) 
pentru Știința București. Corect 
arbitrajul lui M. Cruțescu (Bucu
rești) .

FL. ROȘIE BURDUJENI- 
METALUL 1 MAI PLOEȘTI 

2—0 (1—0)
Joc de bună factură tehnică, 

la capătul căruia localnicii au ob
ținut o victorie meritată prin 
punctele înscrise de Zinculescu 
(min. 30) și Dragotă (min. 85).

D Nicoriuc — corespondent 
PROGRESUL FOCȘANI — 

ȘTIINȚA IAȘI 0—0
Deși au dominat aproape tot 

timpul, gazdele n-au putut rea
liza decît un rezultat de egalitate, 
datorită apărării foarte bună a 
oaspeților.

H. Cohn și Gh. Corlăteanu 
corespondenți

FLACARA MORENI—LOCOMO
TIVA CONSTANTA 2-0 (2-0)
Localnicii au fost mai hotărîți si 

au reușit să-și impună jocul, cîș- 
tigînd pe merit. Punctele lor au 
fost marcate de Capoianu (min. 
5) și Marcu (min. 13). Bun ar
bitrajul iui M. Gorcea (București).

Paul Andrej — corespondent
LOCOMOTIVA IAȘI—FLACARA 

CIMPINA 2—1 (2—0)
Joc mediocru, fără nici un isto

ric. Au înscris Florea (min. 27), 
Dram (min. 40) pentru Locomo
tiva și Ionescu I (min. 55) pentru 
Flacăra. Excelent arbitrajul lui C. 
Ianopol (Constanta).

E. Ursu — corespondent
FLAMURA ROȘIE BACĂU— 

DINAMO BlRLAD 4—3 (2—2)
Au marcat Căpățînă (min. 12. 

70 și 73) din II m., Haimovici 
(min. 11) pentru gazde și Rădoi 
(min. 24, 44) din 11 metri și
min. 65). Slab arbitrajul lui R. 
Bucșa (București) care a acordat 
cu prea multă ușurință cele două 
penaltiuri.

Ilie Iancu și G. Mosary 
corespondenți

CLASAMENTUL
Metalul St. roșu

Dinamo 6 Buc.
Știința Iași
Met, 1 Mai Ploești
Progr. C.P.C.S.
Flacăra Cîmpina 
Flacăra Moreni 
Dinamo Bîrlad 
Loc. Constanța 
Fl. r. Burdujeni 
Locomotiva lăți 
Progr. Focșani 
Fl, r. Bacău 
Știința București

Or. Stalin
6 6 0 0 20: 3 12
6 4 11 6: 5 9
6231 9: 5 7

6 3 1 2 9: 7 7
6 2 3 1 11: 9 7
6141 12:11 6
6 14 1 9: 9 6
6 3 0 3 9:13 6
6 2 1 3 12: 9 5
6 2 1 3 6:12 5
6 1 2 3 4: 7 4
6 0 4 2 3: 6 4
6 1 2 3 9:16 4
6024 4:11 2

ETAPA VIITOARE (26 mai)

Flacăra Cîmpina — Dinamo Bîr- 
lad; Dinamo 6 București — Fiemura 
roșie Bacău; Știinta Iași — Flacăra 
Moreni; Progresul Focsani — Meta
lul Steagul roșu Orașul Stalin; Me- 
talu>lf 1 Mai Ploești — Progresul 
C.P.C.S. București; Știința Bucu
rești — Locomotiva Iași; Locomo
tiva Constanța — Flamura roșie 
Burdujeni.

scrimeri. Campionul de anul tre
cut Adalbert Pellegrini și Bairbu 
Olănescu, au ieșit din concurs 
încă din seriile eliminatorii. In 
finală, care a fost cea mai valo
roasă etapă din întrecerile maiscu- 
line de floretă, victoria și titlul 
de campion a revenit maestrului! 
sportului Ștefan Tapalagă, care s-a 
comportat mult peste nivelul restu
lui conourenților.

Clasamentul finiatî: 1. ȘTEFAN 
TAPALAGĂ (C.C.A.) 7 v.; 2. C. 
Marinescu (Progresul FJB.) 5 v., 
15 t. p.; 3. Iosif Zilahi (C.C.A.) 
5 v., 19 t. p.; 4. Zoltan Uray (Di
namo Cluj) 4 v., 27 t. p.; 5. 
Sorin Poenaru (Flacăra Pîoești) 
3v.; 6. Gh. Matei (Progresul F.B.)! 
2 v.; 7. Eugen Papp (Flacăra 
Ploiești) 1 v., 31 t. p.; 8. Titus 
Dvorszak (Progresul Tg. Mureș) 
1 v., 34 t. p.

RENATO ILIESCU^.



IERI IN CATEGORIA C
Seria 1

SITUAȚIE NESCHIMBATĂ ÎN FRUNTEA CtASAMENTULUl CATEGORIEI A
Flacăra Moineștâ—Flamura ro

șie Biiljuși 1—1 (0—1).
Avîntul Piatra Neamț—Dina

mo Galati 1—1 (0—0). ,
Dinamo Dorohoi—Victoria Te

cuci 0—2 (0—1).
Voința Tecuci—Locomotiva Paș

cani 0—0 (întrerupt în min, 20 
din cauza ploii torențiale).

Știința Galati—Progresul Ră
dăuți 3—0 (1—0).

Avîntul Fălticeni—Progresul Iași 
3—0 (3—0).

ETAPA VIITOARE (20 MAI):

Flamura roșie Buhuși—Dinamo 
Dorohoi; Progresul Rădăuți—Di
namo Galati; Flacăra Moinești— 
Avîntul Fălticeni; Voința Tecuci— 
Avîntul Piatra Neamț; Ștjinta 
Galati—Locomotiva Pașcani; Pro
gresul Iași—Victoria Tecuci.

Seria a Il-a
FI. roșie Bere Rahova Buc.— 

Locomotiva M.C.F. Buc. 0—2 
(0-1).

Metalul București—Flamura ro
șie Giurgiu 5—0 (4—0).

Dinamo Pitești—Metalul Bră
ila 3—2 (2—1).

Constructorul Constanta—Meta
lul Sinaia 0—0.

Progresul Corabia—Metalul 131 
3—1 (3—1).

Progresul Călărași — Metalul 
Constanta 2—2 (1—2).

Locomotiva Galati—Metalul Tîr- 
eoviște 2-—0 (1—0).

ETAPA VIITOARE (20 MAI)

Flamura roșie Giurgiu—Progre
sul Călărași; Metalul Constanta— 
Flamura roșie Bere Rahova Bucu
rești; Metalul 131—Dinamo Pi
tești ; Metalul Tîrgoviște—Metalul 
București; Metalul Brăila-Cons- 
tructorul Constanta; Metalul Si
naia Locomotiva Galati; Locomo- 
tia M.C.F. București—Progresul 
Corabia.

Seria a III-a
Minerul Baia Mare—Recolta Sa

lon ta 2—0 (0—0).
Dinamo Tg. Mureș—Locomotiva 

Oradea 2—0 (2—0).
Meta'u! Oradea—Flacăra 7

3-1 (1-1).
Recolta Cărei — Constructorul 

Turda 0—0.
Flamura roșie Clui—Avîntul Si- 

ghet 5—0 (2—0).
Flamura roșie Sf. Gheorghe— 

Progresul Turda 4—1 (1—1).

ETAPA VIITOARE (20 MAI)

Reco'ta Cărei—Flamura roșie 
Cluj; Recolta Salonta—Flamura 
roșie Sf. Gheorghe; Locomotiva 
Oradea—Minerul Baia Mare; A- 
vîntul Sighet—Metalul Oradea; 
Constructorul Turda-Avîntul To- 
plita; Progresul Turda-Dinamo Tg. 
Mureș.

Seria a IV-a
Constructorul Arad-Flamura ro

șie Rm. Vîlcea 0—0.
FI. roșie 7 Nov. Arad-Locomo- 

tiva Craiova 0—0.
Meta-Jul Oțelul roșu-Flacăra 14 

l—l (0—0)
Știința Craiova—Progresul Ti

mișoara 4—0 (2—0).
Locomotiva Simeria—Metalul 108 

1-2 (1-1).
Constructorul Craiova—Metalul 

Arad 1—1 (1—1).

ETAPA VIITOARE (20 MAI):

Flamura roșie Rm. Vilcea—Pro
gresul Timișoara ; Flacăra 14—Me
talul 108; Locomotiva Craiova — 
Știința Craiova; Metalul Arad— 
Constructorul Arad; Constructorul 
Crai v.—Flacăra Orăștie ; Flamu
ra roșie 7 Nov. Arad—Locomotiva 
Simeria.

INFORMAȚII
Iată cum arată un buletin Pro

nosport cu 12 rezultate exacte la 
concursul Nr. 19 (etapa din 13 mai
1956).

I. Loc. Buc. — Dinamo Buc. 2
II. Fl. R. Arad — Flacăra Plo

ești X
HI. Dinamo Bacău — Progr. 

Oradea 1
IV. Loc. Tim. — Minerul Pe

troșani 2
V. Știința Cluj — Dinamo Or.

Stalin 1
VI. Progr. _s. Mare — Flacăra

Mediaș ------ -------- j

Trei victorii „acasă", două meciuri nule, o victorie în depla-ț 
, sare și. 20 de goluri în 6 meciuri — iată pe scurt bilanțul etapeii 
Z<a VIII-a a categoriei A. Dintre rezultate, o mare surpriză: meciul» 
finul dintre C.C.A. și Progresul București, precum și o victoriei 
^surprinzătoare măcar ca scor, a echipei Dinamo Bacău. De ase-9 
«menea, surprinzătoare este și victoria Minerului la Timișoara. 
fi De altfel, echipa din Petroșani a făcut cu regularitate rezultatei 
$bune la Timișoara. Ca și Flacăra la Arad. Iar Știința Cluj a între- \l 
fi rupt succesele echipei Dinamo Orașul Stalin în deplasare... (< 
7? Important este că după această etapă, pe primele 3 locuri i 
Zi s-au grupat, fără să schimbe ordinea. C.C.A. Flamura roșie și X 
2Dinamo București. In schimb, pe locurile 4—12 s-au produs nu-\t 
fimeroase modificări. Minerul a clștigat trei locuri, Știința ClujV 
fi patru, Flacăra unul. Dinamo Bacău a rămas mai departe pe ulti-n 
fimul loc în ciuda frumoasei victorii obținute ieri. Este însă, la ega-u 
fi litote de puncte " ' ' ~ ~
« Stalin.

cu Progresul București și cu Dinamo Orașul

Viitoarele etape anunță o intensificare a luptei pentru cla
sament, atit in primele cit și In ultimele locuri.

Clasamentul
L C.C.A. 7 5 2 0 20: 2 12
2. FL Roșie Arad 7 4 3 0 11: 3 11
3. Dinamo București 8 4 2 2 11:11 10
*. Flacăra Ploești 7 2 3 2 9: 7 7
5. Minerul Petroșani 6 2 3 1 7: 6 7
6. Locomotiva Timiș. 7 15 1 6: 6 7
7. Locomotiva Buc. 7 14 2 10:10 6
8. Știința Cluj 7 2 2 3 7:11 6
». Progr. Oradea 7 3 0 4 7:12 6

M. Știința Timiș 6 2 1 3 71 7 5
11.—12. Progr. Buc. 8215 9:15 5
11.—12, Dinamo O. St. 8 2 1 5 6:10 5
13. Dinamo Bacău 7214 7:17 5 1

Joc egal, rezultat egal...
FI.. ROȘIE ARAD — FLACĂ

RA PLOEȘTI 1—1 (0—1).
Teren: „30 Decembrie", alu

necos.
Timp: ploios.
Spectatori: 12.000.
Arbitru: Hie Drăghici (Bucu

rești).
Au marcat: Zaharia (min. 25), 

Petschowski (min. 73).
Raport de cornere: 1—3 (1—2).
FL. ROȘIE ARAD: Faur — 

Kiss, Dușan, Fazekaș — Capaș, 
Serfozb — Jurcă, Mercea, Ma- 
teon, Petschowski, Boitoș.

FLACĂRA: Roman — Pahon- 
țu, Neacșu. Topșa, — Cosmoc, 
Pereț — D. Munteanu, Teodo- 
rescu, Zaharia, A. Munteanu, 
Ghiță.

S-au- evidențiat Dușan, Jurcă, 
Serfozâ (repriza a doua), Pereț, 
Pahonțu, Teodorescu, Zaharia.

înaintea- meciului a plouat tare, 
iar în cursul partidlei ploaia a con
tinuat să cadă cu intermitență, fapt 
care a făcut ca terenul să fie moale 
și pufin desfundat. In primele 15 
minute, jocul a fost egal, apoi a 
urmat o scurtă perioadă de domi
nare a oaspeților după care ară- 
danii au avut inițiativa pînă la 
sfîrșitul reprizei. In- repriza a doua 
jocul a fost echilibrat, cu faze de 
gol la ambele părți. Jucătorii Fla-

0 VICTORIE MERITATĂ A ȘTIINȚEI CLUJ

ȘTIINȚA CLUJ — DINAMO 
ORAȘUL STALIN 2—0 (1—0).

Stadion: Gh. Gheorghiu-Dej,
bun.

Timp: foarte frumos.
Spectatori: 8.MO.
Arbitru: Gh. Kepich (Timișoa

ra), corect.
Au marcat: Nedelcu I (min.

23) și Avram (min. 65).
S-au remarcat: Isac, Nedel

cu I, Avram, Lazăr, Hidișan, 
Mihai.

ȘTIINȚA: Todor — Szekely, 
Cojocaru, Isac — Ned'elcu I, 
Georgescu — Suciu, Lutz, Avram, 
Zeană, Dragoman.

DINAMO: Bucur — Moarcăș, 
Lazăr, Cineu — Hidișan, Flo- 
rescu — Szakacs II. Radulescu, 
Szakacs I. Iacob, Mihal.

CLUJ 13 (prin telefon). Studenții 
pornesc deciși să cîștige acest 
meci și încă din primele minute 
obțin două cornere rămase fără re-

■onosport
VII. FI. r. Burdujeni — Metalul

1 Mai Ploești 1
VIII. Loc lași — Flacăra Cîmpina 1
IX. Flacăra Moreni — Loc. Con

stanța 1
X. Met. Uz. Tract. Or. Stalin —

Avîntul Reghin X
XI. Progr. Focșani — Știința

Iași X
XII. Met. Reșița — Metalul C.

Turzii 1
La acest concurs au fost depuse 

aproximativ: l.zco.oco buletine.

Etapa viitoare 
(20 mai)

Minerul Petroșani—Progresul O- 
radea.

Știința Timișoara—Dinamo Ba
cău.

Dinamo București—Locomotiva 
Timișoara.

Dinamo Orașul Stalin—Progre
sul București.

C.C.A. București—Flamura roșie 
Arad.

Flacăra Ploești—Știinta Cluj.

cărei au controlat balonul mai pre
cis și au avut o oarecare superiori
tate teritorială. Primul gol a fost 
înscris în man. 25 de Zaharia care, 
venind die ipe partea stingă a tere
nului, ajunge — „ajutat" de apă
rarea arădiană — la 3 m. în fața 
porții și înscrie nestinglierit. Golul 
egalizator a fost înscris în min. 
73 de Petschowski care execută o 
lovitură de la 22 m. (în urma unui 
fault comis de Neacșu asupra lui 
Mateon). Petschowschi a șutat pu
ternic, mingea a atins „zidul" exe
cutat de ploeșteni și a ricoșat în 
poartă. De remarcat că Flacăra 
Ploești a mai înscris un, gol în min. 
87 prin Zaharia, dar arbitrul Dră
ghici — diupă ce s-a consultat cu 
arbitrul de tușe A. Opitz (Petro
șanii) — a anulat golul pe motiv die 
ofsaid. Alte faze mai importante : 
în min. 11, după o acțiune indivi
duală, Mateon trage milimetric 
peste bară; min. 21, la o lovitură 
de colț, Jurcă centrează, iar Ser- 
fozo reia cu capul peste poartă; 
în repriza a dcua, în ruin. 18, Jurcă 
șutează puternic diar Roman prinde.

St. Weinberger 
corespondent

zultat. In min. 15 Știința are o mare 
ocazie de gol: Avram trage pu
ternic, dar în ultimul moment Bucur 
salvează. Opt minute mai tîrziu 
Știinta deschide scorul: Suciu e- 
xecută o lovitură liberă de la ju
mătatea terenului, mingea ajunge 
la Nedelcu I care face cîțiva pași 
și de la aproximativ 30 m. trage 
spre poartă. Bucur, neatent, plon
jează prea tîrziu și mingea trece 
pe sub el oprindu-se în plasă: 1-0. 
După acest gol, Dinamo Orașul 
Stalin își revine și în min. 28 Mi
hai și în min. 34 Hidișan trag pu
ternic pe lîngă poartă. După pauză, 
studenții domină din nou. In min. 
50 Nedelcu I și cîteva minute mai 
tîrziu Zeană ratează ocazii mari. 
Știința mărește scorni în mim. 65: 
Avram e faultat pe linia de 16 m. 
și tot el execută lovitura : mingea 
se îndreaptă spre Lutz, dar acesta 
o lasă să treacă spre poartă; Bucur, 
atent numai la Lutz, nu „vede" 
mingea care trece pe lîngă el în 
poartă: 2-0. După acest gol Di
namo Orașul Stalin încearcă să re
ducă scorul. înaintarea merge mai 
bine, combină frumos în cîmn dar 
toate acțiunile ei sînt destrămate 
de apărarea Științei care s-a do
vedit tot timpul la post. In min. 
68, tot Știința are ocazia să mă
rească scorul, dar Dragoman trage 
pe lîngă poarta părăsită de Bucur 
Cu 2 minute înainte de sfîrșitul 
partidei, Todor apără un șut pu
ternic al lui Hidișan. Victoria Știin
ței este meritată.

R. FISCH

0 VICTORIE ASIGURATA IN PRIMA REPRIZĂ
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI— 

DINAMO BUCUREȘTI 2—3 (0—3).
Au marcat: Ene (min. 18),

Nicușor (min. 23), V. Anghel 
(min. 31), Filote (min 75) și 
Seredai (min. 81).

Stadionul „23 August", terenul 
bun.

Spectatori: aproximativ 25.000.
Arbitru: Mihai Popa (Bucu

rești.
LOCOMOTIVA: Dungu — Do- 

deanu, Stancu, Macri — Bodo, 
Neamțu — Copil, Seredai, Olaru, 
Langa, Filote.

DINAMO: Uțu — Băcuț I, FI. 
Anghel. Toma — Călinoiu, Nea- 
£u — V. Anghel, Nicușor, Ene, 
Nițulescu, Suru.

S-au remarcat: Neagu, Nicușor, 
V. Anghel, Băcut I, Suru, Filote, 
Stancu, Langa.

N-a lipsit mult ca Dinamo să 
reediteze „figura" de la Cluj și 
să termine la egalitate un meci 
în care a condus — pe merit — 
cu 3—0 timp de 75 de minute. 
Locomotiva, care pînă atunci ju
case — mai ales jn atac — fără 
convingere și fără legătură, fumi- 
zînd o partidă slabă, a avut o 
revenire destul de puternică, da
torită și faptului că jucătorii di- 
namoviști slăbiseră ritmul de joc. 
Feroviarii au înscris în șapte mi
nute două goluri și continuau să 
exercite presiune asupra porții lui 
Uțu. Apărarea dinamovistă a tre
cut prin clipe grele, însă a re
zistat pînă la urmă și Dinamo a 
cucerit numai cu 3—2, o victorie 
pr j:oasă și meritată.

Dinamo a marcat în jocuil de 
Ieri o revenire, desfășurând un joc 
mai combativ, mai rapid și în spe
cial, mai bine orientat în fața por
ții. Deși juca fără Szoko și Băcuț 
II (ambii accidentați), ceea ce a 
determinat schimbări în apărare, 
totuși echipa dinamovistă a reușit 
să se apropie în repetate rînduri 
de nivelul corespunzător posibili
tăților sale. Acțiunile au avut mai 
multă legătură, au fost mai co- 
re~t 'U'f’surate de ta’întrre. care

Singura victorie în
LOCOMOTIVA TIMIȘOARA— 

MINERUL PETROȘANI 1—2 
(1-1).

Stadion: Locomotiva.
Timp: ploaie în tot timpul me

ciului.
Spectatori: 8.000
Au marcat : Tîrnoveanu (min. 

29), Szekely (min 38), Moldovan 
(min. 81).

Raport de cornere: 7—5 (4—1) 
pentru Locomotiva.

Arbitru: D. Schulder (Bucu
rești).

LOCOMOTIVA: Franciscovlcl—
Corbuș, Androvici, Rodeanu — 
Gali, Ivanenco — Scorțan, 
Cova-ci A., Szekely, Avasi-liehioa- 
iei, Tigăniuc.

MINERUL: Crîsnic — Coidum, 
Vasiu, Panait — Deleanu, Far- 
kaș II — Tîrnoveanu, Demien, 
Moldovan, Gabor, Sima.

S-au remarcat: Androvici,
Szekely, Țigăniuc, Avasilichioa- 
iei, Farkaș II, Deleanu, Demien 
și Sima.

TIMIȘOARA 13 (prin telefon). 
— Locomotiva a iucat bine în 
prima renriză și chiar în cea di" 
a doua. A dominst mai mult decît 
adversarul său, dar a ratat co
pilărește ocaziile avute. In schimb, 
fotbaliștii din Petroșani au jucat 
foarte prudent în apărare, ca 
pentru un meci egal, folosind des 
tactica la of=aid. In min. 29 șl 
81 profitînd de d'uă greșeli gra
ve ale ao’-rtetf’f'r timișoreni.

I

Min. 82: 2-2;
DINAMO BACĂU — PROGRE

SUL ORADEA 4—2 (2—O).
Teren: Steaua Roșie, bun.
Timpul: bun. Vînt ușor.
Spectatori: 7.6CO.
Arbitru: P. Kroner (Bucu

rești), satisfăcător.
DINAMO BACĂU: Varga —

Popa, Weber, Lupeș — Cicerone, 
V. Alexandru — Oaid'ă, Giosanu, 
Gram, Crețea, Hulea.

PROGRESUL ORADEA: Geb- 
ner — Vărzan, Coman, Kiss II— 
Krempanschi, Vlad — Toth, Bar
tha, Vaczi, Florea, Kiss.

S-au remarcat: Varga, Popa, 
Oaidă, Coman și Toth.

BACĂU, 13, (prin telefon). — 
Spre deosebire de ultimele meciuri, 
dinamoviștii au practicat de astă 
dată, un fotbal clar, iar linia de 
atac a construit mrite faze de gol. 
Oaspeții au avut o revenire puter
nică în repriza H-a (în 13 minute 
au egalat) dar gazdele, deși răma
se în zece oameni din min. 59 cînd 
Oaidă, a părăsit terenul, au avut 
inițiativa și în ultimele zece minute 
au marcat golurile victoriei. Oră- 
denii au îngrămădit jocul pe cen
tru, exclusiv pe Vaczi, care însă, 

a preferat jocul în adîncime și 
cu dese lovituri la poartă (au 
tras 30 de șuturi). In general, toți 
jucătorii s-au mișcat mai bine de- 
cît în partidele precedente și cu 
deosebire înaintașii care au execu
tat cu succes numeroase contra
atacuri. Mai stăruie însă, tendin
ța spre joc lateral și de căutare a 
unei poziții de șut mai bune, plus 
o automuil(urnire (atunci cînd sco
rul era 3—0) care era să le facă 
o surpriză neplăcută.

Feroviarii au avut un început 
promițător, fădnd să se aștepte 
o partidă bună. Au și ratat cîteva 
situații bune (la 0—1 Olaru a tras 
în bară), dar apoi, treptat-treptat. 
Locomotiva s-a comportat ștab, mai 
ales în atac unde s-a jucat „șa
blon", cu acțiuni a căror evoluție 
viitoare era ușor de ghicit pentru 
adversari. Apărarea a greșit de
seori în plasament și intervenții, 
contribuind la fixarea scorului. 
Mijlocașii au jucat prea înainte, 
lăsând descoperită apărarea în 
fa{a contraatacurilor rapide ale 
dinamoviștiilor. Iar linia de atac 
(care a resimțit lipsa lui Georges
cu, accidentat), a jucat mai mult 
pe tripletă unde Olaru a jucat mai 
mult pentru el, iar Seredai a gre
șit numeroase pase. Locomotiva a 
atacat rar pe extreme și atunci 
cînd a făcut așa, a construit ac
țiuni mai periculoase.

Jocul a avut perioade de acțiuni 
de bună calitate, mai ales datorită 
dinamoviștilor, dar și momente 
de scădere tehnică. A interesat to
tuși prin rapiditatea și varietatea 
acțiunilor dinamoviste și prin dîr-s 
zenia cu care a luptat echipa fero
viară la 0—1 ca și la 0—3. Ar
bitrajul destul de bun, a fost a- 
jutat de atitudinea în general 
corectă a jucătorilor.

P. GAȚU

deplasare, de ieri
oaspeții au reușit să marcheze de 
două ori. După aspectul jocului, 
un rezultat de egalitate era însă 
mult mai echitabil.

In min. 3 și 4 Locomotiva bene
ficiază de două cornere rămase 
fără rezultat. In min. 14. Covaci 
deschide scorul. Arbitrul principal, 
după ce mai jntîi acordă golul, 
se consultă apoi cu arbitrul de 
tușă Varga din Cluj, și îl anulea
ză. In min. 17 și 18 Sima șî 
Moldovan ratează de la cîțiva 
metri, dlar în min. 29 Minerul 
reușește să înscrie. Rodeanu se 
„bîlbîie" în fața porții și Tîirno- 
veanu care urmărise faza de a- 
proape, ți ia mingea și marchează. 
Timișorenii nu se descurajează, 
contraatacă puternic și în min. 38 
la O centrare a lui Covaci, Szekely 
reia cu capul în colțul porții, e- 
galînd situația. După pauză, Mi
nerul atacă la început, apoi atacă 
Locomotiva, dar Szekely si Covaci 
trag alături. In min. 81 Sima tre
ce de Corbuș, centrează și Mol
dovan venind din urmă, trage în 
bară, de unde mingea ricoșează 
în pilasă : 2—1. Locomotiva insistă 
pînă la sifjrșit, dar fără succes.

P. Velțan și L. Szabo 
corespondenți

min. 89: 4-2!...
a fost bine „ținut" de Weber. Pri
mul gol a fost marcat în minutul 
8. La o acțiune a atacului dinamo- 
vist Giosanu a șutat de la 10 me
tri impara bil sub bara transversală. 
Dinamoviștii atacă mereu dar al 
doilea gol va veni abia în ultimul 
minut al reprizei. Bine deschis de 
Giosanu, Oaidă înscrie.

La reluare, orădenii pun stăpîm- 
re pe joc. Cicerone comite henț în 
primul minut al reprizei a Il-a și 
de la 16 metri, Vaczi reduce handi
capul printr-un șut puternic. In 
min. 58, Frogresul egalează: Florea 
driblează doi apărători, îl deschide 
pe Barta și acesta trimite balonul 
în plasă. Gazdele (deși rămase în 
10 oameni) revin în atac și în ulti
mele minute își asigură victoria. La 
o lovitură liberă (min. 83) executată 
de Giosanu, Weber venit în atac 
marchează cu capul. în minutul 89, 
Gram înscrie ultimul gol printr-un 
șut puternic, asîgurînd echipei sale 
o victorie meritată, într-o partidă 
foarte disputată.

G. Mosary, 1, Iancu 
corespondenți
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Ca și la celelalte reuniuni 

cadrul acestui campionat, și 
aceea de sîmbătă seara partici
parea publicului a fost „nesatis
făcătoare". Această reținere a pu
blicului față de întrecerile unuia 
din sporturile cele mai iubite este 
simptomatică. Ea se datorește ni
velului general scăzut al meciu
rilor de pînă acum. Cu toate a- 
cestea, sîmbătă am putut urmări 
cîteva întîlniri agreabile și cîțiva 
pugiliști valoroși, care — indife
rent de adversari — au practicat 
un box tehnic, clar. Printre întîl- 
nirile care ne-au plăcut se situea
ză cele dintre A. Olteanu — V. 
Stoianovici (chiar dacă s-a dis
putat în „familie"), Iamandi — 
Olaru, Călărașu — A. Drăgan (al 
cărui rezultat a fost singura sur
priză a serii), V. Schiopu—Iulian 
Mihai. Boxerul care s-a ridicat 
deasupra celorlalți este C. Dumi
trescu, nu numai prin victoria 
detașată asupra lui I. Ziegler, ci 
mai ales prin boxul practicat care 
i-a atras și aplauzele spectatori
lor. E. Cismaș, M. Biedl au în
cercat și au reușit să facă box. 
Au fost însă și destui acei pugi
liști care nu-și justifică prezența 
în finale: Tr. Jiga, Gh. Ciuciu, 1. 
Ziegler, M. Marcel, și alții.

Din cele 24 meciuri programate, 
trei nu s-au desfășurat din cauză 
că Gh. Zamfirescu, V. Surugiu și 
G. Ripka au depășit greutatea la 
cîntar. Să fie oare neglijență, im
posibilitatea de a „face categoria" 
mai multe zile sau pur și simplu 
o fugă de adversar?

Meciul care a avut o desfășu
rare interesantă a fost acela din
tre A. Călărașu și A. Drăgan. 
Timp de două reprize A. Călărașu 
și-a impus o ușoară superioritate 
și părea că va cîștiga. In ultima 
repriză însă, A. Drăgan îl găseș
te deschis pe Călărașu și-l pune 
k.down. Drăgan cîștigă întîlnirea 
la puncte. Așteptat cu interes, 
meciul dintre D. Adam și Radu 
Bojic a satisfăcut doar în parte. 
D. Adam a cîștigat la puncte o 
victorie clară.

In legătură cu arbitrajul: sînt 
de semnalat unele comportări 
bune (P. Toniță, P. Mihelfi, I. 
Firu), dar și unele arbitraje neu
nitare care dau loc la multe ne
dumeriri (la meciul C. Stoian — 
V. Mahu, A. Călărașu — A. Dră
gan. etc.).

Si acum rezultatele tehnice ale 
reuniunii: cat. muscă: St. Dumi- 
trache b.p. I.
b.p. V. Mahu, .... ----------- -.r.
V. Vintilă; cat. cocoș: Gh. Lache 
b.p. Gh. Popa, ~ ,
lifică prin depășirea greutății de 
către G. Ripka, V. Șchiopu b.p. 
Iulian Mihai, I. Zlătaru b.p. I. 
Kalenciuc; cat. pană: A. Drăgan 
b.o. A. Călărașu, E. Cismaș b.p.

I. Rosetti, M. Casacopol se califi
că prin depășirea greutății de că
tre adversar, A. Olteanu b.p. W. 
Stoianovicf, D. Boiangiu b.p. P. 
Barbu; cat. semiușoară: V. Cze- 
kely se califică prin depășirea 
greutății de către adversar, 
Biedl b.p. M. Marcel, Gh. 
b.p. D. Cristea, D. Iamandi

M.
Fiat
b.p.

I. Olaru; cat. ușoară: C. Dumi
trescu b.p. I. Ziegler, D. Adam 
b.p. R. Bojic, Gh. Eremia b.p. N. 
Negrea, I. Demeter b.p. Tr. Jiga; 
cat. semimijlocie: C. Iordache b.p. 
P. Sighinaș, M. Stoian b.p. Novac 
Mihalache, C. Ciocan b.p. Gh. 
Ciuciu, Stroe Trifan b.p. C. Bîlă.

I ȘEINESCU

Hie Dragnea scos din lupta pentru titlu
In cel mai echilibrat meci al 

reuniunii de duminică dimineață, 
I. Schwartz l-a întrecut la puncte 
pe fostul campion al țării, dina- 
movistul Hie Dragnea. Meciul a 
fost foarte îndârjit și în prima 
repriză Schwartz și-a asigurat un 
minim avantaj, lovind în serie la 
corp și la figură. Datorită tacticii 
sale potrivite, Schwartz și-a men
ținut avantajul și în repriza se
cundă. De aci însă, Dragnea s-a 
avîntat hotărît la atac și și-a do
minat net adversarul. Schwartz 
face cu greu față asalturilor Iui 
Dragnea, care speculează momen
tul critic al adversarului expe- 
diindu-i multe directe și croșeuri 
la figură. La darea deciziei, ta
berele s-au împărțit în două și 
în rîndul spectatorilor și în rîndul 
judecătorilor arbitri. Buletinele de 
arbitraj au înregistrat următoare
le punctaje: 58 (D) — 59 (S);
59 (D) — 59 (S); 59 (D) — 57 
(S); 59 (D) — 59 (S). După 
cum se vede egalitate! Votul de
cisiv l-a dat arbitrul de ring 
Tonitza, al cărui buletin l-a in
dicat cîștigător pe Schwartz (59 — 
58). Părerea noastră este că ar
bitrul Tonitza a greșit din nou 
(așa cum a greșit de altfel șl 
în meciul Turna Mie — Bariciu). 
Avantajul net creat de Dragnea 
în ultima repriză îi acordă aces
tuia dreptul la victorie.

N. Mîndreanu și 
s-au întrecut jntr-o 
întîln-ire în cadrul 
coș. Echilibrul de 
precum și valoarea 
versarî au făcut ca
presărat cu multe faze spectacu-

C. Gheorghiu 
spectaculoasă 

categoriei co- 
forțe, rutina, 
ce'.or doi ad- 
meciu'l să fie

C. StoianSzabo,
M. Dobrescu b.p.

M. Farkaș se ca-

înapoiat în Ca
de Ia Dresda, lo- 
călărie care ne-a

Aseară s-a 
pitală, venind 
tul nostru de 
reprezentat cu cinste la con
cursul internațional 'organizat 
în R. D. Germană. Pe peronul 
Gării de Nord, călăreții romîni

au fost 
zentanți 
Cultură 
misiei 
precum 
sportivi.

întîmpinați de repre- 9) 
ai Comitetului pentru « 

Fizică și Sport, ai Co- W 
Centrale de călărie, 9) 
și' de către numeroși »

N. Vasilescu (Dinamo București) învingător 
in prima etapă a Circuitului ciclist al regiunii Statin

loose, din care a ieșit 
N. Mîndreanu. Arbitrii 
scutit însă de emoții. La 
la corp", Mîndreanu este vădit 
împins de dinamovist și cade. Ar
bitrul de ring, Petre Mihelfi s-a 
grăbit să-l numere, fapt care a 
atras dezaprobarea publicului. N. 
Mîndreanu .a cîștigat la puncte

Tot ieri, Puiu Nicolae l-a învins 
prin k. o. în rep. I-a, pe Gh. 
mion (Met. O. St.). Torna 
l-a întrecut greu la puncte pe 
Bariciu, iar Toma Constantin 
reprezentantul Flamurii roșii, 
Mîțu. Acesta a fost dezavantajat 
de primul avertisment, primit 
complet gratuit. Intr-un meci fru
mos, Șt. Văcarii l-a eliminat pe 
Ion Militaru, C. Gherasim a boxat 
calm și atent dar n-a fost mai 
bun decît Dănilă Done. Juriul l-a 
dat însă învingător pe C. Ghera
sim. Luca Romano l-a învins pe 
C. Gcneanu și într-un meci de 
„antrenament" Fr. Ambruș și-a 
întrecut colegul de sală, pe Ion 
Grigore. Ultimele două partide 
s-aiu terminat înainte de limită: 
Șerbu Neacșu b. k. o. rep. Il-a 
pe M. Ciobanii și Gh. Simion 
b. k. o. rep. a Il-a pe Toth Geza. 
Astă-seară, pe stadionul Republi
cii, ia ora 19, o nouă reuniune. 
Desprindem din program următoa
rele meciuri: M. Dobrescu—Șt. 
Dumitrache, M. Farkaș—I. Zlătaru, 
M. Godeanu—D. Boiangiu și V. 
Tiță—Petre Popescu. In caz de 
ploaie ziarul „Informația Bucureș- 
tiului" va anunța lacul de desfășu
rare a reuniunii.

ayantajat 
nu 
un

ne-au 
„corp

Si- 
Ilie 
Gh.

pe 
D. I

PETRE MIHAI

IOLANDA BALAȘ A SĂRIT 1,69 m. LA ÎNĂLȚIME
Sîmbătă și duminică s-a desfă

șurat pe Sta-diomu Tineretului o 
nouă întrecere atletică. Dintre re
zultatele obținute cu acest prilej 
trebuie remarcat în special cel ob
ținut de Iolanda Balaș la proba 
ide săritură în înă'lținie. Ea a reu
șit să treacă ștacheta așezată la 
1,69 m., numai la un centimetru 
de recordul țării noastre. La proba 
de săritură jn înălțime băieți :

Ion Soter 1,96 m., Constantin 
Dumitrescu 1,90 m.; la disc fete: 
Melania Velicu 39,33 m.; la greu
tate băieți : Nicolae Ivanov 15,33 
m.; la disc băieți : Sergiu Știrbu 
43,62 m.; la 100 in. fete : Claudia 
Ruse 12,8 sec., iar la săritura cu 
prăjina Zeno Dragamir 3,93 m.

Nicolae D. Nicolae 
corespondent

A IX-a EDIȚIE A
(Urmare din pag. l-a)

a sosit un pluton masiv, printre 
care se aflau Schur, Butzen. Kro 
lak. Zanoni. Dumitrescu, Le Meen, 
Petrovic, Verșinin ș. a. Pe echipe, 
primul loc în această etapă a fost 
ocupat de Belgia 
U.R.S.S. și “ “

urmată de
R.P. Romînă. In cla-

Echipa R.P.R. învingătoare
Dimineață clară dar 

toamnă. E devreme.
TABOR.... 

rece, ca de 
Totuși, celebra stațiune balneară 
cunoaște astăzi o animație deose
bită. O mulțime de localnici și oaj 
meni ai muncii veniți la odihnă 
au venit în parcul hotelului Mosk
va, unde este cazată caravana ci- 
clistă. II vedem pe C. Dumitrescu, 
care tocmai iese în stradă cu mi
na ascunsă în tricou, 
o grijă! Este vorba 
„truc" utilizat de el 
Marx Stadt în ziua
— ..Vreau să scap astăzi de cere
rile de autografe. Am nevoie de 
odihnă și dacă încep să dau auto
grafe, mă prinde noaptea pe aici".

Ne amintim cu acest prilei de 
entuziasmul si insistenta cu care 
tinerii îi urmăresc pe cicliștii din 
Cursa Păcii, solicitîndu-le auto
grafe. La Wroclav, C. Sandru s-a 
îmbrăcat cu halatul unui bucătar

E rănit? Nici 
de același 
și la Karl 
de repaus:

or- 
ur-

2.

samentul general individual 
dinea primelor 4 locuri este 
mătoarea: 1. Krolak 42hl7:08, 
Kolumbet 421118:21, 3. Nyman
42hl8:40, 4. C. Dumitrescu 42h22: 
38. In clasamentul general ne e- 
chipe reprezentativa noastră ocupă 
după 9 etape locul 6, depășind 
chipa R.P. Bulgaria.

in etapa Karlovy Vary-Tabor

e-

numai pentru a scăpa de mulțimea 
care-1 asalta cu cereri de auto
grafe. Dacă n-ar fi recurs la acea
stă „manevră" i-ar fi trebuit cel 
puțin două ore ca să străbată cei 
200 metri ce-1 despărțeau de ho
tel!

...E ora 10. La start ne întîmpi- 
nă aceeași atmosferă: cicliștii fac 
ultima revizie a bicicletelor, an
trenorii Ie dau ultimele sfaturi, iar 
cele 150 de mașini care însoțesc 
caravana îsi iau locul în 
Ioană. Start! Pornim către 
bor. Burează. Șoseaua urcă
de la plecare printr-un ținut pi
toresc și îneîntător care ne amin
tește de Valea Prahovei. La km. 
30, plutonul e în stare de alarmă! 
Cehii inițiază primul atac mai 
serios. Krivka. Plank, Blower, 
Kolev. Torok, Verșinin. Braspenin- 
ne. Ravn, Bende, Sanderson, A- 
rende Van Hoff (care va sparge

co- 
Ta- 

încă

ORAȘUL STALIN 13 (prin te
lefon de la subredacția noastră).— 
Duminică dimineața s-a dat ple
carea în prima etapă a Circuitu
lui ciclist al regiunii Stalin: Ora
șul Stalin — Sinaia — Furnica— 
Orașul Stalin (100 km.). Timpul 
frumos a permis celor 60 de a- 
lergători să realizeze o medie 
orară de peste 40 km. întrecerea 
din prima etapă a revenit la 
sprintul final ciclistului N. Vasi- 
lescu (Dinamo Buc.) cu timpul 
de 2h 22:45, urmat de Dumitru 
Țupa (Progresul C.P.C.S.), M.

(Dinamo Buc.), Gh. 
Wittman 
(Dinamo 

Or. 
Or.

Voinescu
Șerban (C.C.A.), F.
(C.C.A.), Munteanu 
Buc.), Mihnevici (Dinamo 
Stalin), Soltuz (FI. roșie 
Sta'lin) toți în același timp cu în
vingătorul. Pe echipe primul loc 
a fost ccunat de formația C.C.A. 
cu timpul de 7h 29:15.

Astăzi se desfășoară etapa 
Orașul Stalin — Predeal — Ora
șul Stalin — Tg. Săcuiesc — 
Orașul Stalin (170 km.).

AL. DINCA

La volei

Echipele feminine și masculine ale Cehoslovaciei 
ia Sofiaînvingătoare

SOFIA 13 (prin telefon). — In 
incinta stadionului Vasil Levski, 
s-a desfășurat duminică dubla în- 
tîlnire internațională de volei din
tre echipele feminine și masculi
ne ale Bulgariei și Cehoslovaciei. 
Intîlnirea dintre echipele feminine 
a revenit reprezentativei ceho
slovace cu scorul de 3—2 (16—18, 
15—9, 16—14, 4—15, 16—14). A 
arbitrat corect N. Sotir (R.P.R.).

Intîlnirea dintre echipele mascu
line ale celor două țări a revenit

oaspeților cu scorul de 3—1. 
(15—8, 10—15, 15—9, 15—10). La 
fluierul arbitrului J. Zeț (lup.) e- 
chipele au aliniat următoarele for
mații: BULGARIA: B. Guderov, 
Pondalov, Zahariev, L. Guderov, 
Slmov, Așenov (Moșelov, Lecev, 
Danailov, Velev). 
CIA : Broz, Tesar, 
Paldus, Sinovet 
cika).

Marți va avea loc 
întîlniri.

CEHOSLOVA-
Pau'us,
(Maly,

revanșa

Rezultate excelente la atletism
In cadrul unui ooncurs atletic 

care a avut loc sîmbătă la Alger, 
atletul francez Fournier a obținut 
un excelent record al țării sale la 
proba d'e săritură în înălțime: 2,05 
m.

In localitatea Fayettwille (S.U.A.) 
.atletul american Boby Whinfeld a 
doborft recordul mondiali pe

FOTBAL
LA LONDRA

100

Mușii, 
Lazni-

acestor

yarzi (91,44 m.) cu timpul 
In orașul Fresno (S.UÂ ), 
australian Landy a cîștigat pro
ba de 1 milă (1609,35 m.) reali- 
zînd timpul de 3:59,1. 
curs Landy a declarat 
tic-pa la Olimpiadă la 
1500 m. și 5000 m.

PESTE HOTARE

ANGLIA (amatori) — BULGARIA 
3—3 (1—2)

Sîmbătă seara, pe stadionul Wem
bley din Londra s-a disputat cel de 
al doilea meci dintre echipele Angliei 
(amatori) și Bulgariei în cadrul pre
liminariilor pentru turneul olimpic 
de fotbal. Spre deosebire de primul 
meci desfășurat anul trecut la So-fia, 
care a revenit echipei bulgare la 
scorul de 2—4), de data aceasta, echi
pa gazdă a jucat mult mai bine, mai

„CURSEI PĂCII”
mai tîrziu) și alții au plecat ca 
glonțul din pluton, dar împreună 
cu ei se află și Gabriel Moiceanu 
care astăzi va face o cursă mare. 
Grupul fugarilor acționează înche
gat și își mărește necontenit a- 
vanspl. La Pilsen el are deacum 
două minute. Cîțiva kilometri mai 
departe, grupul își majorează a- 
vansul la 3 minute, față de pluto
nul condus de Krolak, „tricoul 
galben". C. Dumitrescu și 'ceilalți 
romîni se află în grupul imediat 
următor și face sforțări să-l prin
dă din urmă pe Krolak.. Mai tîr
ziu. din primul pluton rămîn Ben
de și Verșinin. și sînt ajunși de 
plutonul lui Krolak. La km. 145 
(punct de alimentare) plutonul 
Moiceanu trece primul cu un avans 
de aproape un minut față de Blo
wer și Ravn. La 1,12 min. urmează 
Peters și Plank, la 3,11 min. gru
pul lui Krolak, iar la 5
plutonul cel mare în care se află 
C. Dumitrescu, Sandru, I, Vasile 
și Zanoni care va sparge. Bende 
nte o defecțiune la schimbător, 
iar Blower sparge. Prin Bîlsek 
(km. 162) trece primul Sanderson, 
urmat de Kolev și Moiceanu. Mai 
sînt 30 km. pînă la 
derson și Kolev se 
pentru sprintul final 
duc trena. Moiceanu
angrenat în acest ioc și pleacă

minute

sosire. San- 
meriaiează 

sl nu mai 
nu se lasă

de unul singur, silindu-i pe cei 
doi alergători să-i ia urma. Pe 
străzile orașului Tabor, Sanderson 
și Kolev atacă puternic și so
sesc cu cîteva secunde înaintea lui 
Moiceanu pe velodromul orașului. 
Iată clasamentul etapei: 1. San
derson 5h23,29; 2. Kolev 5h23,30; 
3. G. Moiceanu 5h.24,04; 4. Bras- 
pcninne 5h28,12; ...24. Ion Va- 
sile 5h29,30; 25. C. Dumitrescu 5h 
29,31; 26. C. Sandru 5h30,37; 61. 
I . Zanoni 51143,41; 75. Poreceanu 
5h54,33.

Echipa R.P.R. a înregistrat un 
frumos succes cucerind primul loc 
în etapă cu timpul de 16h23.05. 
Ea a fost urmată de echipele R.P. 
Polonă și U.R.S.S., ambele cu a- 
celași timp (16h24,36). in clasa
mentul general continuă să con
ducă Krolak (47h45,20); 2. Ko
lumbet: 47h49,35; 3. Nyman 47h 
49,42; 4. C. Dumitrescu 47h52,09.

G. Moiceanu a cucerit zece 
locuri în această etapă. El se si
tuează acum pe locul 16 cu tim
pul de 48hl7,34. C. Șand'ru de a- 
semenea a săltat cu 9 locuri în 
clasamentul general, ocupînd _ 
cum poziția 28 cu timpul de 48h 
39,27.

In clasamentul genera! pe echi
pe conduce U.R.S.S. cu 143h22,49. 
Echipa noastră se află pe locul 5 
cu timpul de 144h02.03.

a-

de 9,2. 
atletul

După coa
că va par- 
probele de

ales la începutul meciului .obținând 
un rezultat de egalitate 3—3.

Jocul începe în nota d’e superiori
tate a echipei gazdă care deschide 
scorul în min. 12 prin Hardisty. Mi- 
lanov egalează în min. 28, și tot el 
înscrie al doilea gol al echipei sale 
în min. 33. La reluare, Hardisty ega
lează în min. 60, iar 4 minute mai 
tîrziu Dimitrov înscrie al treilea gol 
al echipei sale. Egalarea survine în 
min. 76 cînd Louis transformă o lo
vitură de la 11 m.

★
La 11 mai s-a disputat la Moscova 

întîlnirea de fotbal dintre echipele 
Spartak Moscova și Ț.D.S.A. Meciul 
s-a încheiat cu scorul de 4—3 (2—0) 
în favoarea echipei Spartak.

ALTE REZULTATE : Locomotiv 
Moscova—Șahtior Stalino 3—0 (2—0); 
Rezervele de Muncă — Dinamo Tbi
lisi 1—1 (1—0); Dinamo Moscova — 
Zenit Leningrad 3—3.

★
BELGRAD, 13 (prin telefon). — in 

cadrul celei de a 22-a etape a cam
pionatului iugoslav de fotbal s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Steaua roșie—Zelezniciar 3—1 ; Parti
zan- Velej 2—2; Zagreb—Voivodina
5— 1 ; Haiduk—Riadniciki 5—0 ; Sara- 
ievo—Proleter 6—0; Buduknost — 
B.S.K. 1—0; Spartak — Dinamo Zagreb
6— 1.

★
BUDAPESTA, 13 (prin telefon). — 

In etapa de ieri a campionatului ma
ghiar s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Dorogi Banyasz—Vasas
Bp. 3—3, Honved—Szombathely Tc- 
rekves 2—1, Kinizsi—Tatabanya 3—2, 
Pecsi Dozsa—Szegedi 
Csepeli Vasas—Veros 
Salgotarjan—Dozsa Bp.

★
ROMA, (prin radio).

Fiorentina a făcut în ultima vreme 
mai multe meciuri nule, ieri și-a re
luat seria victoriilor învingînd în 
deplasare, la Bergamo, echipa Spăl 
cu 1—0. Celelalte rezultate: Sampdo- 
ria—Bologna 2—5, Internazionale — 
Juventus 0—2, Lanerossi—Atalanta 
1—0, Napoli—Triestina 3—2, Torino— 
Padova 2—0, Novara—Genova 1—2, 
Pro Patria—Lazio 1—2, Roma—Milano 
0—0.

Haladas 
IvOUOgO 
1—0.

După ce

★
PARIS, 13 (prin radio). — In etapa 

de Ieri s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Sedan-Troyes 1—3, Strass- 
bourg-Bordeaux 1—1, Nice-Metz 1—0. 
Lyon-Nîmes 0—0, Lille-Lens 1—1, 
Toulouse-Marseille 2—3, Racing
CIub-Reims 2—1, Sochaux-St. Etienne 
2—3, Nancy-Monaco 1—3.


