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Performanțe de valoare 
ale înotătorilor noștri

Simhătă și duminică la bazinul 
acoperit Fior ease a (33,33 m.) s-a 
desfășurat un nou concurs de 
natale. înotătorii fruntași au a- 
vut o comportare deosebit de fru
moasă, prilejuind înregistrarea 
unor performante valoroase, la- 
tă-le pe cele mai reprezentative.

BĂIEȚI. 100 m. delfin: Alex. 
Popescu 1:05.4; 200 m. bras : Adr. 
Oanță 2:41,5; 4x100 m. liber:
Știința I 4:18,1 (nou record 
R.P.R. de juniori cat. I).

FETE. 400 m. liber: Sanda 
Platon 5:39,4; 100 m. delfin: San
da P'.aton 1:23,7 (nou record de 
senioare); 200 m. bras: Anca Ro- 
setti 3:05,1; 100 m. liber: Maria 
Both 1:13,7 (nou record de ju
nioare cat. I și II); 200 m. liber: 
Maria Both 2:50,9 (nou record 
de junioare cat. I și II). Acest 
timp a fost obținut în proba de 
400 m.; 100 m. spate: Maria Both 
1:18,8.

BUDAPESTA 20, (prin telefon 
de la corespondentul nostru Subert 
Zo'tan). — La sfîrșituil celor 90 
de minute, cei peste 100.000 de 
spectatori budapestani de pe „Nep- 
stadion" au răsplătit ou meritate 
aplauze echipa Cehoslovaciei. 
Oaspeții și-au întrecut partenerii 
prin concepția tactică, prin dîr- 
zenie, pregătire fizică și chiar din 
punct de vedere tehnic. Succesul 
realizat la Budapesta de ceho
slovaci constituie o performanță 
deosebită pe care timp de 13 
ani nu a reușit-o nici o echipă 
reprezentativă. (Ultima înfringere 
a Ungariei la Budapesta: 7 no
iembrie 1943 cu Suedia 2—7).

Chiar de la semnalul de începe
re al arbitrului iugoslav Lemesicî 
s-a văzut că oaspeții sînt într-o 
formă excelentă. N-au trecut decît 
opt minute și Feureisl (un mare 
talent al fotbalului cehoslovac, în 
vî-rstă de 24 ani) a deschis sco
rul. încurajați de golul marcat, 
cehoslovacii atacă puternic în
scriind al doilea punct: Kraus trece 
de Bozsik, trage, Ge.ler respinge 
pînă la Moravoik care reia impara- 
bll (min- 27). Peste un minut 
gazdele reduc scorul prin Machos 
care înscrie la o învălmășeală. 
Pînă la pauză scorul rămîne ne
schimbat.

După pauză, după o acțiune 
personală Monavcik. marchează al 
treilea punct pentru echipa sa 
(min. 55). Apoi, echipa maghiară 
trece la atac dar înaintașii nu a- 
jung în poziție favorabilă de șut. 
In min. 56 Hledik îl faultează în 
careu pe Fenyvessi. Arbitrul acor
dă penalii, pe care-1 transofmă 
Bozsik. La 3—2 pentru Ceho
slovacia, gazdele continuă să ata
ce, dar înaintașii joacă nervoș șl 
ratează multe ocazii- La un contra 
atac, Pazdera trece de apărarea 
maghiară și înscrie al patrulea 
gol pentru echipa sa (min. 75). 
Au jucat următoarele formați’ t
R. CEHOSLOVACĂ: Doteiji-Hertl, 

Hledik, Novak-Pluskal, Masopust- 
Pazdera, Moravcik, Feureisl (din 
min. 84 Prada) Borovicka, Kraus.

R. P. UNGARĂ: Geller-Kar- 
pati, Szojka. Teleki-Bozsik, Ko- 
tasz-Budai (din min. 69 Tichi) 
Kocsis, Machos, Hidegkuti, Feny
vessi.

După un meci

Luton Town a 
București

Decepționați în mare măsură 
de calitatea jocului din deschide
re, cei aproape 100.000 de spec
tatori care au umplut ieri pînă la 
refuz tribunele stadionului 23 Au
gust au fost recompensați, în 
schimb, de valorosul spectacol 
fotbalistic pe care l-au oferit, în 
meci vedetă, echipele Dinamo 
București și Luton Town. Insis
tăm asupra cuvîntului spectacol, 
pentru că — lipsită de miza în- 
tîinirilor de campionat, în care se 
joacă pentru puncte, pentru re
zultat, ceea ce face ca adesea ca
litatea jocului să nu fie decît o 
preocupare secundară — partida 
de ieri dintre Luton Town și Di
namo București a fost caracteri
zată în principal printr-un Joc de 
fotbal curat, cu adevărat „fair" 
în care execuțiile tehnice (mai ales 
ale oaspeților, care au fost ieri 
demni reprezentanți ai valorosu
lui fotbal englez) au smuls ro
pote de aplauze...

Firește, fiecare echipă a urmă
rit să cîștige, dar a fost evident 
că victoria n-a fost ieri prima 
preocupare. De aceea, partida a 
plăcut și spectatorii au plecat 
mulțumiți; au văzut cu adevărat 
un meci de fotbal.

Luton Town a cîștigat cu 2-1, 
dar după părerea noastră acest 
rezultat îi dezavantajează pe di- 
namoviștii bucureșteni care n-au 
fost ieri mai prejos decît adver
sarii lor. Este drept că englezii 
au arătat o pregătire tehnică in
dividuală superioară, că au pasat 
mai precis și au jucat mai sim
plu în repriza a doua, dar Dina
mo a avut o mai pronunțată su
perioritate teritorială, a fost mult 
mai insistent la poartă (dovadă 
și raportul de cornere favorabil 
bucureștenilor: 11-4), și a ratat 
o serie de ocazii din care își pu
tea asigura un avantaj mai co
pios decît fragilul 1-0 obținut 
deabia în minutul 52 și pe care 
Luton Town, într-o ofensivă fi
nală susținută, l-a putut ușor dă- 
rîma...

Dacă Dinamo București n-a ob
ținut un rezultat mai bun, aceasta 
se datorește aceleiași vechi „me
tehne" a echipei noastre campioa
ne, meteahnă despre care croni
carii de fotbal au și obosit să tot 
scrie: scăderea ritmu'.uf de 'oc 
din ultimele minute. Ca și avum 
o săptămînă în meciul de campio
nat cu Locomotiva, Dinamo a ce
dat aiura în ultimele minute și a 
părăsit terenul învinsă, într-un 
meci în care merita în orice caz 
un rezultat egal.

Jocul englezilor a plăcut mult 
publicului nostru. Oaspeții au a- 
rătat un bogat bagaj de cunoș
tințe tehnice (excelent control al 
balonului, pase rapide), au jucat 
„degajat", calm, fără eforturi vi
zibile, niciodată „cu crisparea 
uneori atît de supărător evidentă 
la jucătorii noștri, chiar la cei 
mai buni. Echipierii lui Luton 
Town au avut și o pregătire fizi
că bună, ceea ce le-a permis să 
termine meciul în forță și să ob
țină balonul în multe dueluri cu 
adversarul direct, lucru pe care
l-au  reușit mai puțin în prima re
priză. Remarcabile, schimburile 
de Jocuri ale înaintașilor, „găuri
le" create de ei în dispozitivul a- 
părării dinamoviste, — ca urma
re în special a mobilității și „sim
țului jocului" manifestate de 
Pearce și Cullen — jocul decon- 
tractat, dar totuși ferm, al apără
rii, calitățile portarului Streten. 
Mărturisim însă că am încercat 
o decepție în ceea ce privește fi
nalitatea acțiunilor ofensive ale 
oaspeților. Ei au tras — de-a lun
gul jocului — puțin la poartă iar 
cînd au tras n-au reușit, mult 
timp, decît șuturi slabe. Trebuie

de înaltă factură 

întrecut Dinamo 
cu 2-1 (0-0)

să arătăm însă că atacanții lui 
Luton Town și-au „găsit" totuși 
șutul către sfîrșit, după ce —îm
preună cu atacanții lui... Dinamo 
și cu întreaga apărare a gazde
lor — au fost spectatorii unei 
clare demonstrații de șut ia poar
tă : halful englez Shanks a 
„prins" un șut formidabil, de la 
peste 20 de metri, sus, „la păian
jen".

Dinamo, cu excepția abișnuitei 
sale căderi de ultimul sfert de 
oră (care a ajuns să nu mai mire 
pe nimeni!) a jucat — în gene
ral — bine, contribuind alături 
de oaspe;. la spectaculozitatea 
întrecerii. Ceea ce se poate mai 
departe reproșa echipei dinamo
viste este jocul uneori „înghesuit" 
în atac, dragostea excesivă a 
unora dintre atacanți pentru ba
lon de care se despart foarte greu 
chiar atunci cînd ar trebui să-l 
paseze unui coechipier, încetini
rea ritmului de joc în marginea 
careului, pripeala în fazele de gol. 
Pe de altă parte, trebuie să ară
tăm că apărarea dinamovistă este 
mai puțin sigură decît în trecut. 
(Joacă de altfel, într-o alcătuire 
improvizată).

Iată acum cîteva momente mai 
importante din meci:

(Continuare în pag. a 3-a)

Bti

Fază din meciul C.C.A.—Flamura Roșie U.T.A. Arad, disputat ieri 
în deschidere la întilnirea Luton Town—Dinamo București: Alexan- 
drescu înscrie primul gol al echipei C.C.A. (Citiți cronica meciu

lui în pag. a 111-a).

L. AMBRliS, GH. HAT $1 M. STOIAN AU ADUS SINGURELE MODIFICĂRI 
PE LISTA CAMPIONILOR REPUBLICAM DE DOX

Spectatorul zelos, obișnuit să 
nu figureze cu „absențe nemoti
vate" în „catalogul" principalelor 
evenimente sportive a fost nevoit 
ieri să realizeze un veritabil tur 
de forță pentru a face față abun
denței de manifestații care îi so
licitau prezența. Să nu uităm că 
dimineața a avut loc un intere
sant concurs de motociclism, după 
amiază au evoluat pentru prima 
oară fotbaliștii de la Luton Town, 
iar seara programul sportiv du
minical a culminat cu finalele 
campionatelor republicane indivi
duale de box. Cu toate „motivele 
obiective" pe care le-ar fi putut 
invoaa, mii de oameni au venit 
direct de la Stadionul „23 August" 
la Stadionul Republicii, ’ în dorința 
de a nu pierde ultimul act al ce
lei mai importante competiții pu- 
giilistice. Publicul spectator, cifrat 
•la peste 8.000 de persoane, orga
nizarea ireproșabilă și cîteva me
ciuri de bună calitate au creat 
cadrul sărbătoresc pe care îl me
ritau aceste finale. Din păcate.

Echipa feminină de handbal a R.P.R. 
s a calificat In turneul final 

al campionatelor mondiale invinglnd 
cu 3-2 (1-2) echipa R. P. Polone

SZOPOT 20 (prin telefon). Jo
cul dintre echipele feminine de 
handbal ale R. P. Romîne și 
R. P. Polone a stîrnit un deosebit 
interes în localitatea Gdansk, mai 
ales faptul că formația care la 
capătul celor 40 de minute de 
joc termina învingătoare, se cali
fica pentru turneul final al cam
pionatelor mondiale de handbal, 
ce se vor desfășura la începu
tul lunii iulie, în R. F. Germană. 
Luptînd excepțional, echipa noas
tră a reușit să cîștige această 
importantă partidă, confirmînd 
prin rezultatul obținut poziția 
fruntașe pe care handbalul din 
R.P.R. o ocupă astăzi în lume.

înainte de a trece la scurta rela
tare a felului în care s-a desfășurat 
acest meci este bine să subliniem 
încăodată elanul și ambiția cu care 
jucătoarele noastre au luptat, mai 
ales atunci cînd erau conduse cu
2—0. Depășindu-și momentele de e- 
moție din primele minule, formația 
R.P.R. a revenit cu hotărîre în atac, 
a egalat și a reușit să cîștige, do- 
minîndu-și adversarul în special în 
repriza a Il-a, de o maniferă ca
tegorică.

nici acum, la ultima „confrunta
re", n-au lipsit aspectele mai 
puțin fericite: meciuri slabe, de
ficiențe serioase în pregătirea 
boxerilor, arbitraje mediocre.

întrecerea decisivă a celor mai 
buni boxeri din țara noastră n-a 
izbutit să aducă modificări sub
stanțiale pe lista campionilor re
publicani. Intr-adevăr, dintre cam
pionii de anul trecut, și-au men
ținut titlul nu mai puțin de șapte- 
Cei trei noi campioni sînt Lu
dovic Ambruș, Gheorghe Fiat și 
Mihai Stoian. Dintre ei, maestrul 
emerit al sportului Gheorghe Fiat 
și-a recîștigat titlul după o în
trerupere de doi ani, iar Ludovic 
Ambruș și Mihai Stoian (finalist 
și anul trecut) au devenit pen
tru prima oa.ră campioni. Desigur, 
numai două nume cu adevărat 
noi printre campionii țării nu se- 
prezintă un bilanț îmbucurător. 
Aceasta înseamnă că tineretul n-a 
izbutit să se ridice încă la va
loarea „bătrînilor". Constatarea nu 
este de natură să satisfacă nici

Jocul l-a început echipa polo
neză, care beneficiind și de avan
tajul vintului a construit o serie 
de acțiuni periculoase. In minu
tul 2, la o lovitură liberă de la 
17 m. echipa gazdă reușește să 
deschidă scorul prin Swabowska. 
In continuare, inițiativa o are 
tot echipa poloneză, In timp ce 
formația noastră nu își găsește 
cadența. La 5 minute de la mar
carea primul gol, polonezele urcă 
scorul prin Spandel. După pri
mirea acestui nou gol, echipa 
R.P.R. trece hotărită la atac, are 
trei bare și în minutul 15 reușește 
să reducă din handicap prin E- 
iena Jianu.

După pauză, chiar în primul 
minut de la reluare, o frumoasă 
acțiune a echipei noastre se în
cheie printr-un gol înscris de 
Victorița Dumitrescu. Rezultatul 
a devenit egal și formația poloneză 
luptă pentru menținerea lui. Ac
țiunile jucătoarelor noastre sînt 
din ce în ce mai periculoase. Mi
nutele se scurgeau unul după 
altul însă și apărarea echipei po
loneze jucînd uneori dur, reușea să 
facă față diferitelor situații. Cînd 
mai rămăseseră doar 11 minute de 
joc, Mora Windt aduce vetoria prin
tr-un frumos gol. Partida s-a în
cheiat în nota de dominare a echipei 
noastre, care a obținut o meritată 
victorie.

Arbitrului Iosef Rocek, (R. Ceho
slovacă), competent și autoritar (a- 
jutat la tușe de Gh. Osiac R.P-R. șl 
J. Ripka R.P.P), i s-au aliniat ur
mătoarele formații :

R. P. ROMINA: Nagy — Răcea- 
nu, Neuhror, Popescu, Sălăgeanu, 
Ugron — Dobre, Jianu, Windt, Du
mitrescu, Pădureanu. A mai jucat: 
Haberprusch.

R. P. POLONA: Ograbek — Kru-> 
pa, Setnik, Gawenda, Urbanek, Sei- 
chert — Wywalo, Swabowska, 
Thym, Krausse, Spandel.

Marți echipa noastră va pleca 
spre R. P. Ungară unde va susține 
trei meciuri, dintre care unul cu e- 
chipa R P. Ungare, duminică 2Z 
mai la Budapesta.

LUCIAN GRIGORESCU 
Inspector în O.C.F.S.

cadrele de antrenori, nici comisia1 
centrală de specialitate și nici pe 
tinerii boxeri în cauză...

Campionatele de anul acesta au 
însemnat din nou un remarcabil 
succes pentru Casa Centrală a 
Armatei: boxerii săi, antrenați de 
Marcu Spakov, au cucerit iarăși 5 
din cele 10 titluri de campioni I 
Două titluri au obținut boxerii de 
la Știința, iar cîte un titlu a re-' 
venit reprezentanților asociațiilor 
Voința, Progresul și Dinamo.

★
Puiu Nioolae (Dinamo) și Lu

dovic Ambruș (Voința) au fost 
primii boxeri care au urcat aseară 
treptele ringului. Disputa lor s-a 
caracterizat printr-o dîrzenie deo
sebită- Încă de la început, Puiu 
Nicolae se arată mai activ, acțio- 
nînd cu multă eficacitate în lupta 
corp la corp. Ambruș face față 
destul de bine atacurilor și ripos
tează de cîteva ori speotaculos; 
El preia inițiativa în repriza a 11-a^

(Continuare în pag. a 4-a) J
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MOTOCICUȘTU AU DEZILUZIONAT LA PRIMUL LOR CONCURS întrecerile fotbaliștilor din categoria C
/ De Ia ultima și pînă la actuala 
ediție a campionatului motociclist 
Ide viteză pe circuit au trecut aproa
pe 8 luni, timp în care amatorii de 
sporturi mecanice din Capitală nu 
au mai avut prilejul să-i urmăreas
că pe alergătorii noștri disputîn- 
du-și întîietatea în acest spectaculos 
gen de întrecere. Iată de ce ieri 
cînd s-a desfășurat în Capitală pri
ma fază a campionatului respectiv 
— ediția 1956 — traseul din preaj
ma Arcului de Triumf a fost înțe- 
sat de spectatori, dornici să-i vadă 
„la lucru" pe motocicliști.

Păcat însă că ei nu au prea avut 
ce vedea. Lipsa de concursuri — 
cele aproape 8 luni de întrerupere a 
cSeruitelor de viteză — și-a spus 
cuvîntul, In generai am fost marto» 
rttțanoe alergări, lipsite total de in
teres, am asistat la desfășurarea 
unor probe fără istoric, cu situații , 
penibile de abandonuri și depășiri , 
cu 1, 2 și chiar 3 ture a unora din
tre concurenți de către.cei care con
duceau. Așa s-a întâmplat Ia cla
sele 125, 250, 350 și 500 cqrț.

Pentru frumoasa toc comfortare 
merita a fi evidenția ți Iosif Popa 
(Dinamo), alergător bine pus la 
punct, care a lăsat o impresie fru
moasă atît la clasa 100 cit și la 125 
cmc., Romano Moldovan (C.C.A.),

Etapa a IX-a a campionatelor de handbal
CATEGORIA A

C.C.A.—Repr. orașului Făgăraș 
15-4 (8-1). Atacurile rapide, în 
adîncirae și apărarea „om la om" 
a militarilor n-au găsit o replică 
din partea făgărășenilor, ai căror 
ataeanți s-au dovedit lipsiți de 
o concepție tactică, de precizie în 
șut și a căror apărare „în zonă" 
n-a rezistat. Au marcat: Sauer 
(5), Bulgaru (2), Jost (2), Mei- 
therrt (2), Thelman. Lingner, 
Schuler și Nițescu de la învingă
tori, Koniges (2), Schneider și 
Gherbănescu de la învinși.

Dinamo Orașul Stalin—Știința 
Timișoara 5-6 (2-3). Studenții au 
depășit pe dinamoviști și tactic 
(atacuri supranumerice și contra
atacuri rapide) și tehnic, într-un 
joc de înalt nivel. Au marcat: 
Vlad, Moser' (3) și Lache (2) 
pentru Știința, Martini (2), Stă- 
n.escu, Streitfert și Pahan pentru 
D-inamo. Excelent arbitrajul lui 
P. Cîrligeanu.

Progresul Arad — Știința lași 
5-8 (1-6). Au marcat: Linden- 
bach (4), Țipu (3) și Hurubeanu 
pentru Știința, Michel (2), Solich, 
Wohîman și Brtschler pentru Pro
gresul.

FI. roșie Cisnădie—Dinamo 6 
Buc. 11-5 (4-1). Un joc de slabă 
factură tehnică, în care localnicii 
au dispus în voie de adversarii 
lor.

Metalul Reșița — Voința Sibiu 
'4-2 (2-1). Victoria reșițenilor pare 
surprinzătoare, dar era de pre
văzut un meci foarte disputat,

CAMPIONATUL DE ATLETISM PE ECHIPE
Ana Roîh, St. Mihaly și C. Aioanei au stabilit valoroase recorduri republicane

In cadrul celei de a doua eta
pe a campionatului republican de 
rffetlsim pe echipe s-au disputat 
Sntîtoir.i la București, Orașul Stalin 
ți Ploești. Performanțele obținute 
pe pista stadionului Tineretului 
din Capitală stet cele mai valo
roase. Nu ne gînditn ' numai la 
cele trei noi recorduri doborâte în 
această întrecere, ci șt la> nume- 
roasele rezultate remarcabile reaE- 
ttaite de atleții și atletele de la 
Dinamo, Constructorul și C.C.A. 
Primul record a fost stabilit sîm- 
bătă de tînăra atletă Ana Roth 
'(Dinamo). Ana Roth a aruncat 
greutatea la 14,06 m. doborîndu-și 
propriile recorduri (senioare și 
junioare oateg. l-ia) pe care te-a 
întrecut cu 12 cm. Duminică dtfpă 
■miază alergătorii pe distanțe 
medii au reușit să încheie două 
din probele la care au participat, 
cu timpuri care reprezintă dease- 
menea noi recorduri- La 800 m. 
Ștefan Mihaly (Dinamo) a mar
cat rezulta tul de 1:50,9 (ca 0,5 
sec. mai bun derft vechiul său 
reaord). Cele mai bune rezultate 
au fost înregistrate te proba de 
3.000 m. obstacole, în care C-tin 
Aioanei, Ta dens Strzelbiscki și Ion 
Bădici au coborit sub nouă mi
nute.

Trebuie subliniate și rezulta
tele abținute de Ion Opriș. Vic
tor Pap, Ian Sbter, Al. Merică, 
lolanda Bailaș, Eitâsaibeta Buda, 
Mihai R.aiăoa, Nic, Rășcănescu 

V. Szabo (Dinamo), care deși sufe
rind de o defecțiune mecanică (a 
rupt încă din turul III pedala de pi
cior) a insistat pînă cînd — spre 
sfîrșitul alegării — a preluat con
ducerea întrecîndu-1 pe N. Niculici. 
De asemenea s-au mai evidențiat 
Gh. Voiculescu — la clasa 350 cmc. 
(a condus din primul și pînă în ul
timul tur), M. Dănescu + Al. Huhn 
(C.C.A) — cuplul care a reușit să 
facă una dintre cele mai spectacu
loase alergări, alături de colegii lot 
Gh. Ion + C. Udrescu.

Iată acum clasamentele acestei 
prime faze a campion-atului: 100 
cmc.: 1„ Ies if Popa (Dinamo); 2 _
T. Popa (Dinamo); 3. PayeT Gheor 
ghiu (Metataf). 125 cmc.: 1. Roma‘ 
no Moldovan (C.C.A) 1 2. I. Popa 
(Dinamo); 3. Nicu Ștefan (Voința); 
250 cme: 1. V. Sza-ho (Dinamo); 2. 
N. Niculici (C.C A.) 3. C- Nedelcu 
(Dinamo). 350 cmc.: 1. Gh. Voicu- 
lescu (C.C.A.); 2..C. Radovici (Me- 
tatyl); 3. G. Bereny (Dinamo). 500 
cmc.: 1. N. Buiescn (Locomotiva):
2. N. Pqpescu țMetalul); 3..I. Ola- 
iu (Dinamo). Ataș: 1. M. Dănescu-h 
Al. Huhn (C.C*A ); 2. Gh. Gali + 
C. Grigorescu (Metalul); 3. Gh. 
Ion + C. Udrescu (C.C.A.). 150
cmc. femei; 1. Venera Vasilesen 
(Dinamo); 2. Elisabeta Magyaii 

deschis orieărui rezultat. Golurile 
au fost marcate de S-zabo (2) și 
Ferenschutz (2) pentru metalur- 
giști, Kraus și Gotferd pentru 
Voința.

Metalul Timișoara — Flacăra 
Ploești 9-3 (3-1). Metalul a do
minat net tot timpul meciului. 
Ploeștenii au prestat un joc lent, 
înghesuit pe centru și, deși au 
tras mai mult la poartă, au fost 
învinși la scor datorită impreci
ziei în șut. Un singur exemplu: 
ei au ratat 3 lovituri de 13 m. 
Jocul a avut de suferit și din 
pricina arbitrajului slab al lui 
M. Petrescu (București), care a 
dezavantajat ambele echipe.

CATEGORIA B
Constructorul Sibiu — Locomo

tiva G. N. 6-10 (2-5).
Metalul Tîrgovlște — Metalul

I.C.M.R.  9-11 (6-3). •
Știința Cluj—Progresul Bacău 

10-3 (6-3).
Progresul Odorhei—Știința Ga

lați 9-5 (4-2).
Recolta Jimbolia—Știința I.C.F.

7-2  (4-0).
Recolta Varias — Dinamo Tg. 

Mureș 9-6 (5-3).
După cum se poate remarca, 

etapa a IX-a a campionatului de 
handbal cat. B n-a fost lipsită de 
surprize. Știința I.C.F. a suferit 
o înfrîngere la un scor neaștep
tat la Jimbolia, iar studenții clu
jeni au înregistrat prima lor vic
torie în campionat întrecînd la 
scor Progresul Bacău.

Szigimund Acațiu, Nfc. Bunea și 
C- Grecescu ete.

Iată cîteva din performanțele 
înregistrate: BĂRBAȚI: 100 m.:
I. Wiesennrayer (D) 10,9: 200 m.:
I. Wiesentniayer 22,1; 400 m.: I. 
Saved (D) 50,2: 800 m.: Șt. Mi
haly (D) 1:50,9 (nou record) :
1.500 m-: V. Pap (D) 3:51,8 (ia 
0,2 sec. de record); D. Bîrdău 
(D) 3:56,2: 5.000 m.: N. Bunea 
(C.C.A.) 14:44,4; C- Grecescu (D) 
14:54,6; V. Weiss (D) 15:06,4:
10.000 m.: V. Toma (D) 32:46.6: 
110 m. g. 1 I- Opriș (D) 14,61
400 m. g.i I. Sawl (D) 53,8: 
3.000 m. obst. t C. Aioanei 
(C-C.A.) 8:58,6 (nou record). Ve
chiul record 9:04,0; T. Strzelbiscki 
1955); T, Strzelbiiscki (P) 8:59,2; 
I. Bădfci (D) 8:59,8: 10 km.
marș: M. Neagu (D) 49:43,2:
lungime: S. loan (O.C.Aț) 6,90; 
I. Nicolescu (D) 6,83: înălțime: 
I. Soter (C.C.A.) 2,00; A- Merită 
(D) 1,90; I. Knater (C.C.A.) 1,85: 
prăjină: Z- Szabo (C.C.A.) 3,90, 
triplu: M. Stein (D) 13,92 : greu
tate: A. Raica (C.C.A.) 15,34; N. 
Ivanov (D) 15,04 : disc: M. Raica 
(C) 47,18 : ciocan: N. Rășcănescu 
(C-C.A.) 55,93; S. Adațiu (C.C.A.) 
52,75: FEMEI: 800 m.: El. Buda 
(C) 2:16,4: 80 m. g.: L. Jung 
(C.C.A.) 12,0: lungime: G. Bellu 
(CC.A.) 5,32; I. Knobloch (C)
5,25 : Înălțime: I. Biailaș (C.C.A.) 
1,67) E. ALayer greuiate: 

țDinamo); 3. Mihaela Munteanu 
(Metalul).

La acest clasament al primei faze 
a campionatului de viteză pe circuit 
se adaugă fiecărui concurent de pe 
locurile 1—6 un punctaj care va 
fi adunat punctajului obținut de 
motocicliști în fazele următoare. 
Concurentul care va obține numă
rul cel mai mare de puncte — în 
cadrul fiecărei probe — va primi ti
tlul de campion al țării. Punctajul 
se atribuie după cum urmează: pri
mului clasat 8 p.; celui de al doilea 
6 p. și apoi în ordine 4, 3, 2, 1.

G. ȘTEFANESCU

La volei, 
seria surprizelor 

continuă...
Afirmația din titlu este susținu

tă de rezultatele înregistrate în 
campionatul feminin, mai precis, 
de victoriile obținute, în Capitală 
de Dinamo București în fața Ști
inței I.C.F. (și încă la un scor 
ce întrece absolut toate așteptă
rile): 3-0 (15-11, 16-14, 17-15), iar 
la Cluj de Dinamo Arad în jocul 
cu Progresul Cluj (3-2; 15-12,
15-11, 10-15, 12-15, 15-13) și de 
Flamura roșie Cluj în fața Voinței 
S;bru: 3-2 (12-15, 15-2, 15-lt, 6-15, 
15-11).

In ceea ce privește meciul Di
namo București-Știința I.C.F., ei 
poate fi descris, în cîteva cuvinte, 
astfed: o echipă care în generai 
manifestă în ultimul timp un sim
țitor regres (Știința I.C.F.), cu 
jucătoarele în perioadă de exa
mene (de altfel au intrat pe teren 
direct din examen și fără o încăl
zire corespunzătoare), împrejurare 
pe care dinamovistele au știut din 
plin s-o folosească, luptând cu un 
exemplar elan dar și cu multă 
Judiciozitate, atît în atac cît și în 
apărare

In crteliatte meciuri ale cam
pionatului feminin: Locomotiva 
București-Voința Orașul Stalin 3-1 
(15-6, 15-4, 10-15, 15-10) și Pro
gresul București - Constructorul 
București 3-0 (7, 5, 10).
In urma acestor rezultate, clasa

mentul campionatului republican fe
minin pste următorul:
1. Progresul București 6 5 1 17: 3 11
2. Locomotiva București 6 5 1 17: 8 11
3. Știința I.C.F. 6 5 1 15: 7 11
4. Dinamo București 6 5 1 15: 8 11
5. Voința Sibiu
6. Flamura roșie Cluj
7. Voința Orașul Stalin
8. Dinamo Arad
9. Constructorul Buc.

IO. Progresul Cluj

643 14:10 10
6 3 3 12:13 9
6 2 4 8:14 8
6 15 7:17 7
6 0 6 6:18 6
6 0 6 5:16 5

Gele două întâlniri disputate în 
cadrul etapei a 6-a a campionatu
lui masculin au luat sfârșit eu re
zultate normale: Progresul I.T.B. 
București-Progresul Galați. 3-0 (6, 
13, 5) și Dinamo București-Știința 
Arad 3;0 (4, 4, 12).

A. Roth (D) 14,06 (nou record) : 
disc: L. Manotliu (C) 44,24.

Iartă și cîteva rezultate din 
meciul de la Ploești: BĂRBAȚI: 
200 m-: Gh. Radulescu (V) ^2,6;
L. Marks (L) 22,8: 800 m.: Gh.
Băruță (L) 1:58,8: 10.000 m.:
C. Dinu (M) 31:26,0 : 400 m. g.: 
Gh. Stânei (L) 54,9: înălțime: 
X- Boboc (V) 1,88: suliță: I. Ior
dan (L) 64,64: ciocan: C. Spi
ridon (V) 56,50; C. Dumitru (L) 
56,09: FEMEI: 100 m.: I. Luță 
(L) 12,7: 200 m.: I. Luță 25,9: 
800 m.: FI. Dumitru (L) 2:18,9: 
greutate: V- Guzgan (L) 12,00:
suliță: I. Msiklos (L) 44,12.

La Orașul Stalin, au fost înre
gistrate următoarele rezultate: 
BĂRBAȚI: 200 m.: I. Măgdaș 
(S) 22,7: 400 m.: Tr. Sudrigean 
(S) 50,3: 800 m.: E. Danciu 
(S) 2:02,4: 1.500 m.: F. Mosco
vici (R) 3:59,6: 5.000 m.: F. Mos
covici 15:45,0: 110 m. g.: G. 
Viratiiîă (P) 15,9 : 400 m. g.: N. 
Ma, not eseu (P) 58,0: lungime: 
Tr. Chitul (S) 6,73: înălțime: 
C. Dumitrescu (S) 1,80; prăjină:
M. Dumitrescu (S) 3.80: suliță: 
Gh. Popescu (S) 60,00: FEMEI: 
100 m.: A. Sicoe (S) 13,2: 400 
m.: M. Cuțui (S) 60,2 : 800 m-:
N. Pasciuc (S) 2:17,6: 80 m. g-: 
A. Șerban (S) 12,2: lungime: M. 
Mariș (S) 5,45: greutate: E. 
Scherer (S) 12,99: disc: P- 
Lucaci (S) 37,80: suliță: A. Tă- 
nase (P). 37,88,

Seria I
Flamura roșie Buhuși—Dinamo 

Dorohoi 4-2 (2-1).
Progresul Rădăuți — Dinamo 

Galați 3-0 (2-0).
Flacăra Moinești—Avîntul Făl

ticeni 2-1 (1-1).
Voința Tecuci—Avîntul Piatra 

Neamț 2-1 (2-1).
Știința Galați — Locomotiva 

Pașcani 1-1 (1-1).
Progresul Iași—Victoria Tecuci 

0-4 (0-2).
ETAPA VIITOARE (27 MAI) :
Dinamo Galați—Flacăra Moi

nești; Locomotiva Pașcani—Avîn
tul Piatra Neamț; Dinamo Doro
hoi—Progresul Iași; Progresul 
Rădăuți—Voința Tecuci; Avîntul 
Fălticeni—Știința Galați; Victo
ria Tecuci—Flamura roșie Bu
huși.

Seria a ll-a
Flamura roșie Giurgiu-Progresul 

Călărași 6-0 (1-0).
Metalul Constanța-Fl. roșie B.R. 

Buc. 0-2 (0-1).
Metalul 131-Dinamo Pitești 1-0 

Cl-0).
Metalul Tîrgoviște-Metalul Bucu

rești 1-0 (0-0).
Metalul Brăila-Constructorul 

Constanța 4-2 (2-1).
Metalul S'naia-Locomativa Ga

lați 0-0.
Locomotiva M.C.F. Buc.-Progre- 

sut Corabia. 0.0
ETAPA VIITOARE (27 MAI) :

Metalul Sinaia - Locomotiva 
M.C.F. București; Locomotiva Ga- 
lați-MetaluI București; Mftalul Tîr- 
goviște-Constructorul Constanța; 
Progresul Căl'ăirași-iMetaluil Bră

ila; Metalul Consta nța-Progresul

ETAPA A ll-A A CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE TENIS
Cea de a doua eta,pă a campio

natului categoriei A la tenis s-a 
soldat cu următoarele rezultate: 
Progresul I.T.B.-Știința Buc. 9-2: 
Caralulis-Slapciu 3-0, Angheleecu- 
Dancea 3-1, Eva Stăncescu-Julieta 
Namian 1-2, Rodica Andriescu-Si- 
bida Ressu 2-1, Caralulis-Dancea
8- 0, Anghelescu-Slapciu 3-0, Eva 
Stăncescu-Rodica Andriescu=Ju- 
lieta Namian — Sibila Ressu 1-2, E. 
Stăncescu-Caralulis = J. Namian- 
Teodorescu 2-0, Georgescu—Silber- 
man 3-2, Caralulis-Anghelescu = 
Dancea-Slapciu 3-0, Cristea-Tuleș 
3-1, Constructorul Buc.-Dinamo
9- 2: T. Bădin-Rakosi 3-0, M. Nicu-

Meciuri de calitate slabă 
în etapa de ieri la rugbi

Dim cele partru jocuri pe care 
le-am urmărit ieri în Capitală 
(și toate de categoria A) doar 
cel dintre Dinamo și Constructo
rul T.S.P. s-a ridicat la nivelul 
unui meci de calitate demn de 
un campionat republican. Au me
rite desigur jucătorii ambelor for
mații. Rezultatul a fost 9—6 în 
favoarea dinamoviștilor, dar el 
nu oglindește situația reală de pe 
teren. Construct arul merita cel 
puțin un joc egal, mai ales dacă 
ne referim la situațiile de marcare 
și la faptul că Bărăscu (Constr.) 
nu a jucat decît primeile 5 minute 
accidentâindiu-se apoi. Dinamo ciș- 
tigă cel de all doilea joc în a- 
cest campionat în ultimele minu
te și la limită. Echipa nu mai are 
același potențiali de mai înainte 
și în 6peciial linia de trei sfer
turi nu aduce aportul necesar e- 
chipen, din caiuză că deschiderea 
nu funcționează nici măcar mul
țumitor. întâlnirea a fost presă
rată cu numeroase durități, arbi
trul Theo Krantz fiind nevoit să 
întrerupă de cîteva ori meciul pen- 
tru că unii jucători fuseseră lo
viți. Au înscris: D. Ionescu două 
lovituri de pedeapsă și Floarea

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

Rudolf Schuster și Dinamo II București au ciștigat
Circuitul ciclist al regiunii Stalin

Orașul Stalin, 20 (prin telefon).
Duminică a luat sfîrșit circuitul 

ciclist al regiunii Stalin, organizat 
de ziarul „Drum Nou". In etapa a 
Vl-a (Sibiu — Alba lulia — Sibiu, 
146 km.) plutonul s-a menținut com
pact pînă la Alba lulia, dar la în
toarcere el s-a fărîmițait și sprintul 
a fost cîștigat de I. Ștefu. El a 
realizat 4h08:00, urmat de R. Schu
ster și St. Sebe, ambii la 5 secunde. 
Clasamentul pe echipe al etapei a 
Vl-a este: Dinamo II Buc. 12 h24: 
10; 2 Dinamo I Buc. 12h41:03; 3. 
C.C.A. 12h45:25. Ultima etapă (Si
biu — Orașul Stalin* 147 km.), a 

Corabia; Dinamo Pitești-Flamura 
roșie Giurgiu-Flamura roșie B.R. 
București-Metalul 131.

Seria a lll-a
Recolta Cărei—Flanmra roșie

Cluj 2-0 (0-0).
Recolta Salonta—Flamura roșie 

Sf. Gheorghe 1-1 (1-0).
Locomotiva Oradea — Minerul 

Baia Mare 0-3 (0-3).
Avîntul Sighet—Metalul Ora

dea 1-2 (1-0).
Constructorul Turda — Avîntul 

Toplița 5-2 (4-1).
Progresul Turda—Dinamo Tg. 

Mureș 1-î (1-0).
ETAPA VIITOARE (27 MAI) :

Avîntul Sighet—Minerul Baia 
Mare; Locomotiva Oradea — Re
colta Cares; Avîntul Toplița—Me
talul Oradea; Dinasno Tg. Mu
reș—Recolta Salonta; Progresul 
Turda—Constructorul Turda; Fla
căra 7—Flamura roșie Cluj.

Seria a IV-a
FI. roșie Rm. Vîlcea-Progresul 

Timișoara 2-1 (0-1).
Flacăra 14-Metalul 108 2-1 (1-1).
Locomotiva Craiova-Știtnța Cra

iova 0-3 (0-0).
Metalul A raid-Constructorul A-' 

rad 1-2 (1-0).
Constructorul Craiova-Metalul 

Oțelul Roșu 0-1 (0-0).
Flamura roșie 7 Nov. Arad-Lo- 

comotiva Simeria 4-2 (3-0).
ETAPA VIITOARE (27 MAI) :
Flacăra 14-Flamura roșie 7 Nov. 

Arad; Metalul Oțelul Roșu-Flamu- 
ra roșie Rm. Vîlcea; Știința Craio. 
va-Constructoru! Arad; Metailul 
108-Constructorid Craiova, Progre
sul Timîșoara-Locomotiva Craiova; 
Locomotiva S'merîa-Mertatel Arad..

lescu- E. Stan 2-0, Zacopceanu- 
Rakosi 1-3, Grad-Turdeanu 2-3, 
M. Nicutescu-Sciwnidt-M. DinopoJ. 
Turdeanu 2-1, Schmidt-Rodoteatu = 
Rakosi-Vaeilescu 3-2, I. Ponova- M. 
Dinapoi 2-0, Zacopceanu-Bardan 

3-0» T. Bădin-Bardan 3-1, Schmidt- 
Vasilescu 3-0 (w-o), I. Ponova-M. 
Niculescu=M. Dinopol-E. Stan 2-0. 
La Arad, C.C.A. a învins cu 10-1 
formația Plarmirei roșii din locali
tate. Singurul meci rfștigat de 
gazde a fost cel de dublu mixt unde 
perechea Matilda Glatt-E. Grun
wald a învins dubiul Lia Dobosiu- 
Năstase cu 6-2, 3-1. La acest 6cor 
cuplu] bucureștean a ab-<ndonat.

Carol, pentru Dinamo șl Șerban 
Mehedinți și Luscail pentru Con
structorul. O allrtă echipă de valoa
re, C.CA^ a jucat mult sub aș
teptări și cu o formație incom
pletă a întrecut de abia cu 9—0, 
după o repriză albă pe Dieiamo 
IX, cu caire în toamnă terminase 
nedecis. Un joc sub orice critică 
a fost acela dintre Progresul Să
nătatea și Minerul Petroșani, me
ci terminat cu un scor alb : 0—0. 
Locomotiva Gr. Roșie a întrecut 
la o mare diferență pe Locomotiva 
I.C.F., dar pe teren „mezinii" a- 
saciiației feroviare au fost mai 
buni decît lasă să se întrevadă 
scorul: 41—6 (17—0). La Cluj, 
Știința și-a împărțit punctele cu 
Constructorul Or. Stalin, termi
nând nedecis : 3—3 (0—0).

l<n categoria B s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Voința 
Oluj-Șrtiința Timișoara 0—17 
(0—8) ; Locomotiva Timișoara- 
Locomotiva Cluj 3—3 (0—3); Con
structorul ,Con.stanțawȘtliiința Ga
lați 0—8 (0—5); Știința Arad- 
Progresul I București 0—6 (0—3); 
Progresul Tecuci Minerul Bucu
rești 3—14 (3—8); Metalul Buc.- 
Tîrnăveni 9—0 (3—0).

revenit alergătorului dinamovist 
Nicolae Vasilescu, care a cîștigat la 
sprint în 3h58:42 urmat de R. 
Schuster, N. Malnar și R. Klein, toți 
în același timp.

Pe primele 3 locuri in clasamen
tul general iridîvlduaj s-au clasat: 
L R. Schuster (Dinamo II Buc.) 
28hl8:02; 2. N. Maxim (Dinamo I 
Buc.) 28h22:42; 3. G. Petrescu (Re
colta — Avîntul) 28h35:49. Clasa
ment general pe echipe: 1. Dinamo 
II Buc. 85h39:22; 2. Dinamo I Bttc- 
85h42:12, 3. Dinamo I Or. Stalin 
86hli:40. t



REZULTATELE DE IERI DIN CATEGORIA B

AVINTUL REGHIN — MINERUL 
LUPENI 3—2 (0-1)

Un rezultat de egalitate ar fi fost 
mai echitabil, întrucît ambele for
mații au dominat părți egale de 
timp: în prima repriză a avut iniți
ativa Minerul și în repriza secundă, 
Avîntul. Golurile au fost înscrise 
de: Constantinescu (min. 51), To- 
niță (min. 62) și Munteanu (min. 
80) pentru Avîntul, Filimon (min. 
33) și Mihai (min. 63) pentru Mi
nerul.

(L. Almor-corespondent) 
METALUL C. TURZII — LOCO
MOTIVA TR. SEVERIN 1—0 (1—0) 

După uin joc spectaculos. Metalul 
a cîștigat la limită prin golul în
scris de Motoț (min. 39).

(P. Tortea-corespondent)
LOCOMOTIVA CLUJ — PROGRE

SUL SATU MARE 1—1 (0—1)
Arbitrajul prestat de Aurel Efti- 

mie a lăsat mult de dorit și a In
fluențat negativ desfășurarea me
ciului. In minutul 8 Progresul a 
marcat prin Ferencz', în minutul 
52 clujenii au egalat dar arbitrul 
n-a acordat, iar în minutul 62 clu
jenii au înscris prin Dobai dintr-o 
lovitură de pedeapsă acordată gra
tuit (probabil în compensație) de 
arbitru

12. Locomot. Tr. Sev. 6 2 0 4 6: 5 4
13. Metalul

Uz. Tr. O. Stalin 6 1 2 3 4:10 4
ETAPA VIITOARE (27 MAI)

Metalul Reșița-Loeomotiva Arad, 
Metalul Hunedoara-Avîntul Reghin, 
Locomotiva Tr. Severin-Flacăra Me
diaș, Progresul Sibiu-Sfetalul 
Orașul Stalin, Progresul S. 
Minerul Lupeni, Avîntul Tg. 
Metalul c. Turzii.

Uz. Tr.
Mare- 

Mureș-

C.C.A. S-A DISTANȚAT IN CLASAMENT

R. Fisch 
FLACĂRA MEDÎAȘ’— AVINTUL 

Tg. MUREȘ 1—0 (1—0) 
Flacăra jucînd fără trei titulari 

(Orosz, Luca, Șarlea) a obținut o 
meritată victorie. Gotul a fost în
scris de Filip (min. 30).

(P. Tomescu-corespondent) 
METALUL UZ. TR. ORAȘUL STA
LIN — METALUL HUNEDOARA 

0—0
Un joc slab ca factură tehnică. 

Ambele înaintări au manifestat 
multă ineficacitate. Rezultatul de 
egalitate este just.

(C. Gruia-corespondent) 
PROGRESUL SIBIU — METALUL 

REȘIȚA 4-2 (1-2)
prima repriză Metalul a jucat 
și a fost foarte periculos în 
porții. După pauză oaspeții 
mai păstrat acelaș ritm și au

In 
bine 
fața 
n-au _ _ _
cedat inițiativa formației Progre
sul. Au înscris: Toderici (min. 3), 
Marcu (min. 63), Băilă (min. 78), 
Popescu (min. 81) pentru Progre
sul și Seleș (min. 11), Grozescu 
(min. 4) autogol pentru Metalul.

(C. Pî/aru-corespondent)
CLASAMENT

1. Avîntul Reghin 7 3 3 1 16:17 9
2. Minerul Lupeni 7 4 0 3 8:6 8
3. Met. Cîmpia Turzii 7 4 0 3 8: 7 8
4. Avîntul Tg. Mureș 7 3 13 14: 8 7
5. Met. Hunedoara 6 2 3 1 6:4 7
6. Flacăra Mediaș 7 3 1 3 9: 3 7
7. Locomotiva Cluj 7 2 3 2 7: 8 7
8. Progresul Sibiu 6 3 0 3 9: 7 6
9. Progresul S. Mare 6 2 2 2 8: 9 6
10. Locomotiva Arad 6303 8:41 6

11. Metalul Reșița 6 2 1 3 8:10 5

Seria a ll-a
DINAMO 6 BUCUREȘTI-FLA- 

MURA ROȘIE BACĂU 8—0 (1—0)
Cele 8 goluri au fost înscrise de 

Marin (min. 25 și 88), Voica (min. 
61, 65 și 81), N. Dumitru (min. 50), 
Tătărucă (min. 83) și Nwiwailler 
(min 86).

LOCOMOTIVA CONSTANȚA- 
FLAMURA ROȘIE BURDUJENI 

4-1 (2-0)
Echipa constănțeană a învins pe 

merit. Golurile au fost înscrise de 
Ispas (min. 16, 50 și 73) și Sever 
(min. 22) pentru Locomotiva, res
pectiv Drăguț (min. 53).

P. Enache, corespondent 
ȘTIINȚA IAȘI-FLACARA MO

RENI 0-0
După un joc de 6labă factură teh

nică, cele două echipe și-au împăr. 
ția punctele. Rezultatul e just.

Fr. Baciu, corespondent 
PROGRESUL FOCȘANI-META- 
LUL ST.R. O. STALIN 0-2 (0-2)

Jocul a fost foarte frumos; îna
intarea metalurgiștilor a fost mai 
eficace. Au marcat: Aron (min. 4) 
și Fusuian (mrn. 29) pentru Meta
lul

Oh. Corlăfeanu și Hari Cohn, 
corespondenți

FLACĂRA CIMPINA - DINAMO 
BIRLAD 1-0 (0-6)

Prin golul înscris de Ionescu II 
In min. 88. FlacăTa a obținut o 
victorie meritată.

P. Păltineanu, conesp. 
Meciurile Știința Buc.-Locomoti- 

va Iași și Metalul PIoești-Progresul 
C P.C.S. Btic. au fost amînate.

CLASAMENT
7 7
7 5
7 2
7 2 4 1
7 3 13
6 3 12

O 0
I 1
4 1

3 0 4
2 14
12 3
0 4 3

7 15 1
7
7
6
7
7 1 2 4 9:24 
6024 4:11
(27 MAI):

I. Met. st. R. o. Stalin
2. Dinamo 6 Buc.
3. Știința Iași
4. Flacăra Cimpina
5. Locomotiva C-ța
6. Metalul Pleoști

7. Prog. C.P.C.S. Buc. 6 2 3 1
8. Flacăra Moreni

9. Dinamo Bîrlad
10. FI. rcxșie Burdujeni
II. Locomotiva Iași
12. Progresul Focșani
13. FI. roșie Bacău
14. Știința București

ETAPA VIITOARE
Flacăra Moreni-Știința București; 

Progresul C.P.C.S. București-Flamu- 
ra roșie Burdujeni; Locomotiva Iașâ- 
Știința Iași; Flacăra Cîmpina-Progre- 
sul Focșani; Dinamo Bîrlad-Dinamo 
6 București; Metalul Steagul roșu Or. 
Stalin-Locomotiva Constanța; Me
talul 1 Mai PIoești-Flamura roșie 
Bacău.

Luton Town a întrecut Dinamo București cu 2-1 (0-0)
(Ccniinuare din pag. l-a)

Dinamo începe „tare“ și obține 
trei cornere la rînd. In min. 20, 
Neagu trage puternic, dar Stre
ten respinge în corner. In min. 24 

. - (Shanks),
bară. In 
egală. In 
pe lîngă

(Adam), 
șuturile 
general, 
min. 43, 
poartă.

In repriza a doua la început, 
domină autoritar Dinamo. In min. 
43 ratează Nicușor. Scorul este 
deschis în min. 52; în urma unei 
lovituri de colț, mingea ajunge 
la Toma care trimite pe jos în 
careu, Suru trimite scurt lui Ni
cușor și acesta trage la colț: 1-0 
pentru Dinamo. Imediat după a- 
ceea, Ene are o nouă ocazie. Min. 
57: Ene greșește „de puțin" țin
ta. După o bară a lui Cullen, 
halful Shanks egalează (min. 70) 
cu un șut imparabil, tras din a- 
fara careului. Anghel ratează în 
min. 72, iar în min. 82 Magheț 
trage de la 16 metri, în bară. In 
min. 86, cu o lovitură de cap, 
Pearce aduce victoria echipei 
sale. Tot el îl silește pe Uțu să 
respingă în corner, în penultimul 
minut de joc.

Arbitrul D. Schulder a condus 
bine următoarele formații:

Luton Town: Streten—Dunne, 
Kelly, Aherne—Pemberton, (din 
min. 57, Jones), Shanks—Davies, 
Cullen, Pearce, Groves, Adam.

Dinamo: Uțu—<F1. Anghel (din 
min. 37, Toma), Băcuț II (din 
min. 37, Fl. Anghel), Băcuț I— 
Călinoiu, Neagu—V. Anghel (din 
min. 77 Magheț), Nicușor. Ene, 
Nilwieseu. Suru_jX

27 (Ene), 34 
trec pe lingă 
repriza a fost
Pearce trage

Dintre jucătorii ‘oaspeți, am re
marcat pe: Pearce, un centru a- 
tacant mobil și pătrunzător, Cul
len, un inter mobil, excelent teh
nician și creator, pe rapidul ex
trem stînga Adam, pe K.elly, lin
gă care Ene nu s-a simțit nici un 
moment în largul său și pe por
tarul Streten, sigur în intervenții 
De la Dinamo, mai buni au fost: 
Suru, Nicușor, Nifulescu, Neagu.

O mențiune specială pentru 
nota de deplină sportivitate în 
care a decurs întîlnirea.

RADU URZICEANU

INFORMAȚII

lată cum arată un buletin cu 
12 rezultate exacte la concursul 
Pronosport nr. 20 (etapa din 20 
mai 1956) :

I. R. P. Ungară (A)—R. 
Cehoslovacă (A)

II. R- Cehoslovacă 
R. P. Ungară (B)

C.C.A. Buc.—Flamura
1

Dinamo Buc.—Locomo-
an triat

2
(B) -

anulat
III.

roșie Arad (ca<t. A)
IV. -• 

tiva Tim. (cat. A)
V. Minerul Petroșani—Progr. 

Oradea (cat. A)
VI. Flacăra PIoești—Știința 

Cluj (cat. A)
VII. Dinamo Or. Stalin— 

Pragr- Buc. (cat. A)
VIII. Știința Timișoara— 

Dinamo Bacău (cat. A)
IX. Progresul Sibiu—Meta- 

iul Reșița (fii '

I

X

1

1

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10.
11.
12.
13.

C.C.A.
Flamura roșie U.T.A. 
Dinamo București 
Minerul Petroșani
Flacăra PIoești 

Știința Timișoara 
Locomotiva Timișoara 
Dinamo Orașul Stalin 
Știința Cluj 
Locomotiva București 
Progresul Oradea 
Progresul București 
Dinamo Bacău

CLASAMENTUL
8
8
8
7
8
7
7
9
8
7
8
9
8

6
4
4
3
2
3
1
3
2 
1
3
2
2

2
3
2
3
4
1
5
1
3
4 
O
1
1

O 
1
2 
1
2
3
1
5
3
2
5
6
5

25: 3
12: 8
11:11
11: 6
10: 8
10: 8
6: 6
9:10
8:12

10:10
7:16
9:18
8:20

14
11
10
9
8
7
7
7
7
6
6
5
5

JOCURI RESTANȚA 
Miercuri 23 mai: Dinamo Bucu rești—Locomotiva 
Joi 24 mai: Locomotiva Bucur ești—Știința Timișoara.

ETAPA VIITOARE (27 MAI) : 
Locomotiva București — Dina mo Orașul Stalin 
Progresul Oradea — C.C.A. București. 
Flacăra PIoești — Știința Timi șoara. 
Locomotiva Timișoara — Progresul 
Minerul Petroșani — Flamura roșie 
Știința Cluj — Dinamo Bacău.

București. 
Arad.

Timișoara,

UN 11 DERBI” CARE N-A CORESPUNS
C.C.A.-FLAMURA ROȘIE ARAD

&-1 (2-1)
Stadion: ,,23 August’*
Timp: frumos
Spectatori: peste 80.MW.
Arbitru: Mircea Cruțescu, mul

țumitor
C.C.A.: Voineecu-Zavoda H, A- 

polzan, V. Dumitrescu-Onisie, 
Bone-Cacoveanu, Constantin, A- 
Iexandrescu, Zavoda I, Tătaru.

FLAM'URA ROȘIE: Faur-SzUcs, 
Dușan, Farmati-Capaș, Serfdzb- 
Jurcă, Mercea, Mat eon, Peschow- 
ski, Bfrau.

Au marcat: Birău (min. 10), A- 
lexandrescu (min. 28), Bone (min. 
41), Constantin (min. 4*și72), Ca- 
coveanu (min. 72).

S-au remarcat: Onisie, Bone, 
Alexandrescu, Constantin, V. Du
mitrescu (C.C.A.), Dușan, Pet-i 
schowski (prima repriză).

C.C.A. a rezolvat net în favoa
rea ei, duelul cu adversarul direct 
din clasament. Fără să joace 
valoarea meciurilor realizate 
începutul sezonului, militarii 
întrecu# totuși la im scor care

la 
la 
au

depășește așteptările pe Flamura 
roșie Arad care — așa cum s-a 
prezentat mai ales în a doua parte 
a meciului — nu justifică locul pe 
care îl ocupă în clasament. Ară. 
denii nu au reușit să se „țină” de 
bucureștenj decît în primele 20 de 
minute ale întîlnirii. După aceea 
au practicat un joc mai mult de
fensiv, preocupați să mențină di
ferența de un gol pe care le-o a- 
sigurase Birău. Apoi, C.C.A. și-a 
impus tot mai mult jocul și, fără 
să strălucească, a reușit să egaleze 
și să ia conducerea cu patru mi
nute înainte de pauză. In partea a 
doua, meciul a fost egal ca joc în 
cîmp. Dar în vreme ce militarii au 
acționat pe poartă, în viteză, e- 
ficace, Flamura roșie a „excelat” 
prin ineficacitate, joc confuz, ste
ril. In aceste 45 de minute C.C.A. 
și-a majorat avantajul la 4 goluri 
diferență, obținînd astfel o victo
rie ne den-lin meritată.

Lazăr—Ciosescu, și ultimul în
scrie cu capul; min. 77: Ciosescu 
pătrunde în careu și pasează lui 
Dinulescu care, din apropiere, 
marcheză imparabil.

Paul Velțan și Sever Șerban — 
corespondenți.

Minerul Petroșani 
învingătoare la scor
MINERUL PETROȘANI-PROGRE- 

SUL ORADEA 4-0 (2-0) 
Teren : Minerul.
Timpul: bun. 
Spectatori : 6000.
Arbitru : Ștefan Mataiser

(Craiova), foarte bine.
MINERUL PETROȘANI: GWWl- 

Coidum, Vasiu, Panait-Deleanu, 
Farkaș II-Paraschiva, Demien, 
Moldovan, Gabor, Sima.

PROGRESUL ORADEA: Geb- 
ner-Vărzan I, Karikas, Barcu-Ți- 
riac, Vlad—Toth, Fior ea, M<es- 
zaroș, Koszegi, Kiss I.

Au marcat : Moldovan (min. 
12), Demien (min. 14), Gabor 
(min. 68, 75).

S-au remarcat : Sima, cel mai 
bun de pe teren, Gabor, Vasiu, 
Gram, Karikaș, Florea, Kbszegi 
și Vărzan li (repriza Ii-a).

Raport de cornere : 8-4 (8-2)
pentru Minerul.

PROGRESUL BUCUREȘTI 0 ECHIPA INCONSTANTA:
0-3 LA ORAȘUL STALIN

DINAMO ORAȘUL STALIN — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 3-0 (2-0) 

Teren : .stadionul Tineretului, 
bun.

Timp: noros, dar foarte bun pen
tru fotbal.

Spectatori : 8.060.
Arbitru: C. Ianopol: (Constanța), 

corect.
Au marcat : Csegezi (min. 9), Mi

hai (min. 34), Szakacs H (min. 46).
S-au remarcat: Moarcăș, Lazăr, 

Hidișan, Mihai. Csegezi și Szakacs 
I de la Dinamo, Cosma și Blujdea 
de la Progresul.

DINAMO: Bucur — Moarcăș, La
zăr, Sereș — Hidișan, Florescu — 
Mihai, Csegezi, Szakacs II, Rădu- 
lescu, Szakacs I.

PROGRESUL: Cosma — Maior, 
Bratu, Soare — Ciocea, Știrbei — 
Cruțiu, P. Moldoveanu, Ozon* Sană- 
răndescu, Blujdea.

Raport de cernere : 6—4 (3—2). 
pentru Dinamo.

Orașul Stalifi, 20- (prin telefon). 
Progresul București1 a dovedit încă 
odată că este o echipă capricioasă. 
După ce în etapa trecută a termi
nat la egalitate cu C.C.A., după un 
meci foarte bun, iată că azi a jucat 
foarte slab și a 
scor de Diuamo, 
piu, în viteză și 
locuri derutante 
bucureștenilor.

Progresul a început tare și încă 
din primele minute obține două cor- 
nere care rămîn fără rezultat. După 
acestea, Dinamo Orașul Stalin re-

vine cu v.goare și în min. 9 reușeș
te să deschidă scorul prin Csegezi 
care înscrie imparabil de Ia 5 m.: 
1—0. Dinamoviștii au ocazia să mă
rească scorul, dar Mihai deși se 
află în poziție bună, ratează; iar 
în min. 31 Blujdea are mingea, dar 
de la 7 m. șutează în brațele lui 
Bucur. Trei minute mai tîrziu, Sereș 
îl deschide pe Miha'i, acesta face o 
cursă scurtă și trage fulgerător în 
colțul drept al porți: 2—0. La relu
are, în primul minut, Dinamo Ora
șul Stalin își mărește avantajul: 
Mihai primește mingea de la Sza
kacs I și îl deschide pe Szakacs II; 
acesta, aflat în coltul careului de 
6 m. înscrie: 3—0. Pînă la sfîrșit, 
sînt de remarcat și cîteva atacuri 
ale bucureștenilor, dar apărarea di- 
namovistă este la post.

N. Dumifrescu-eorespondent

PETROȘANI 20 (prin telefon). 
— Confirmînd valoarea arătată 
!n meciul cu Locomotiva Timi
șoara, Minerul a obținut o victo
rie clară. Progresul a reușit să 
înjghebeze unele acțiuni frumoa
se doar în primele minute ale 
reprizei a II-a.

Iată cum s-au marcat cele 4 
goluri: în min. 12 Stana f®ce o 
cursă spectaculoasă pe extremă 
centrează lui Gabor, care prelun
gește ta Moldovan și acesta mar
chează de la 12 m. Două minute 
mai tîrziu Demien trage prin sur
prindere de la 20 m. și înscrie. 
In min. 17 Meszaroș este deschis 
de Kdszegi, trage puternic, dar 
Gram reușește să rețină chiar pe 
linia porții. In min. 39 Paraschi- 
va centrează o minge de toată 
frumusețea, pe care Gabor o in
terceptează, trage, balonul loveș
te bara, revine în teren, dar Mol
dovan trage în brațele lui Gete 
n.er. In min. 51 Koszegi este lan
sat de Kiss și șutează de la 15 m., 
dar Gram reușește să rețină. Al 
treilea gol survine în min. 68, 
cînd Gabor primește o minge de 
la Sima, pătrunde în careu și tra
ge plasat în colțul din dreapta. 
După 7 minute tot Gabor — în 
deosebită vervă de joc — reușeșp 
te să primească o minge de la 
Deleami, trece cu ușurință de Ti
riac, driblînd și pe Vărzan și în
scrie din apropiere.

T. STAMA

Apărarea Științei Cluj 
a smuls un punct la PIoești

fost întrecută la 
caie a jucat sim

eni schimbări de 
pentru apărarea

înaintarea
Științei Timișoara 
nu merge incă

onosport
Flacăra Mediaș—Avîntul 

Tg. Mureș (cat. B)
XI. AvintuiI Reghin-Minerul 

Lupeni (oat. B)
XII. Progresul Focșani—Me

talul St- roșu Or. 
(cat. B)

Meciuri rezervă:
A. Știința Iași—Flacăr.» Mo

ren i (cat. B)
B. Locomotiva Chij—Progr. 

Satu Mare (cat. B)
Deoarece meciul IV: 

Buc. 
nula# după închiderea concursu
lui, conform regulamentului, pro
nosticul exact la ' ”
B : Locomotiva 
Satu Mare, a fost 
buletinelor depuse.

La acest concurs au 
aproximativ 1-518.000

Stalin

1

t

?

X

X 
Dinamo 

•Locomotiva Tim. a fost a-

meciul rezervă 
Cluj—Progresul 
acordat tuturor

fost depuse 
buletine.

I I

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—DINAMO
BACĂU 3-1 (2-1)

Teren: „23 August" — alu-
necos.

Timp : ploios; în repriza se
cundă a plouat neîncetat.

Spectatori : 7.030.
Arbitru : Octavian Comșa
(Craiova).
ȘTIINȚA: Sandner — Sbîreca, 

Brînzei, Florescu—Cojereanu, Ni- 
coMn—Lazăr, Tănase, Ciosescu, 
Dinulescu, Boroș.

DINAMO : Varga—Popa, Weber, 
Bălăceanu — Cicerone, V. A- 
lexandru — Dărăban, Giosanu, 
Gram, Crețea, Hulea.

Au marcat : Crețea (min. 21), 
Ciosescu (min. 37 și 43), Dinu
lescu (min. 77).

S-au remarcat: Sbîrcea, Co
jereanu, Lazăr, Boroș, Weber, 
Gram, Crețea.

FLACARA PLOEȘTI - ȘTIINȚA 
CLUJ 1-1 (1-1)

Stadion: Flacăra. Teren bun.
Timp : frumos cu vînt mai pu

ternic în prima repriză.
Spectatori : 14.000.
Au marcat: Zaharia (min. 3) și 

Suciu (min. 44).
Raport de cornere : G—1 (5—4>)

pentru Flacăra.
Arbitru: Zaharia Drăghld (Con

stanța).
FLACARA : Roman — Pahonțu, 

Neacșu, Topșa — Co smoc, Pereț — 
D. Munteanu, Teodorescu, Zaha
ria A. Munteanu, Ghiță.

ȘTIINȚA : Todor — Szekeiy, Co- 
jocaru, Isac — Nedelcu I, Geor
gescu — Suciu, Lutz, Avram, Zea- 
nă. Dragoman.

S-au remarcat : Neacșu, Topșa, 
D. Munteanu, Todor, Georgescu, 
Nedelcu I și Suciu. Sub așteptări: 
Pahonțu.

Știința a obținut o victorie cla
ră care putea fi de proporții mai 
mari dacă Ciosescu, Dinulesou, 
Lazăr și Boroș nu ratau copilă
rește în situații favorabile.

Cele patru goluri au fost mar
cate în următoajele faze: min. 
21: Dărăban execută o lovitură 
de colț și Crețea, cu capul, în
scrie; min. 37: Dinulesou pasea
ză la Tănase, acesta prelungește 
la Ciosescu ca're, printr-un șut 
puternic, marchează sub bară; 
min. 43; o combinație Boroș—

PLOEȘTI 20 (prin telefon). Echi
pa locală începe jocul cu pase scurte^ 
pe jos, deoarece joaoă contra vîn- 
tului. In min. 3, Pereț îl deschide 
pe Teodorescu și acesta trimite min
gea in careul clujenilor; Cojocaru 
intervine defectuos și Zaharia, care 
a urmărit îndeaproape faza, înscrie 
pe lîngă Todor care ieșise din poar
tă. In min. 5 Dragoman scapă sin
gur pe centru și de la aproximativ 
16 m. trage pe jos. Roman scapă șî 
reține în ultimă instanță. Din acest 
moment Flacăra atacă cu insistență. 
In min. 20 Zaharia și A. Munteanu 
ratează două mari ocazii de gol. 
Mai remarcăm ș<utul lui A. Muntea
nu, tras în min. 31 prin surprindere, 
de la 18 m. (mingea lovește bara 
de sus). Apoi este rîndul studenților 
să revină în atac și în min. 41 Lufz 
trage din apropierea porții, dar Ro
man reține. In min. 44 Suciu face o 
cursă pe partea stîngă a terenului, 
trece ușor de Pahonțu, pe care-j 
driblează, se îndreaptă spre poartă 
și, nestingherit, înscrie. In repriza 
secundă ambele echipe desfășoară 
un joc slab, nervos.

J. Iordache și I. Rizoiu, coreșp.



l. AWBRUȘ, GH. FIAT
PE LISTA

(Urmare din pag. 1 j

ctnd directele sale precise i-au 
făcut „viață grea" lui Putu Ni- 
colae. Cu toate acestea, dinamo- 
vistul nu încetinește alura si con
tinuă cu perseverență „lucrul" în 
corp la corp. Ultima repriză este 
pur și simplu infernală. Cei doi 
pugiliști schimbă 'lovituri clare în 
plin. Dovedind o apărare vulnera
bilă, Puia Nicolae este nevoit să 
„încaseze" numeroasele contre cu 
care Ambruș i-a întâmpinat de 
fiecare dată atacurile dezlănțuite. 
Victoria la puncte și titlul de cam
pion la categoria muscă i-au reve
nit lui Ludovic Ambruș.

Vechii rivali Victor Schiopu 
(CCA) și Toma Constantin (Dina
mo) au furnizat o întrecere de scă
zut nivel, care n-a justificat cu ni
mic pretențiile unei finale de cam
pionat republican. Prima repriză s-a 
caracterizat prin refuzul reciproc de 
a accepta lupta. Arbitrul Marin Stă- 
nescu a procedat just atunci cînd 
i-a sancționat pe ambii boxeri pen
tru lipsă de combativitate. In repri
za următoare, Schiopu, renunțînd 
pentru moment la tactica sa .de 
așteptare", care nu dăduse roade, 
întreprinde cîteva atacuri, surprin- 
zîndu-1 pe Toma descoperit. In ul
tima parte a luptei, Toma atacă ne
cugetat, fără să se îngrijească de 
apărare, iar Schiopu, mai calm, 
punctează clar. Acumulind avanta
je! necesar victoriei la puncte, Vic
tor Schiopu obține pentru a doua 
oară consecutiv titlul de campion la 
categoria cocoș.

O întâlnire fără schimburi dure de 
lovituri, dar de o claritate și de o 
eleganță cu totul remarcabilă, au 
prile’uit. în limitele categoriei pană, 
Emil Cișmaș (CCA) și Ștefan Vă- 
caru (Dinamo). Meciul acesta a 
arătat că o partidă decisivă niu ex
clude preocuparea pentru boxul în 
linie, pentru spectacolul pugilistic 
de calitate. Folosind excelent direc
tele de stînga, Cișmaș s-a impus 
din primele minute. Văcaru, care a 
folosit și el aceeași armă, l-a con
trat însă deseori cu eficacitate. Ciș
maș a fost mai atent și a perseverat 
mai mult în atac, astfel că victoria 
la puncte, care i-a revenit în mod 
indiscutabil, îi aduce pe merit, pen
tru a doua oară consecutiv, titlul 
de campion al țării la categoria sa.

„Marele meci" al serii era aștep
tat la categoria semiușoară în ca
drul căreia urmau să-și dispute tn- 
tîietatea Gheorghe Fiat (CCA) și

Campionatul repub lican de juiaiori 
la lupte libere

Oradea 20 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Timp de trei zile, 
90 de concurenți din 12 regiuni 
și-au disputat întîietatea în sala 
Dinamo din localitate, în cadrul 
campionatului republican individual 
de juniori, Ia lupte libere.

Iată primii trei clasați în fiecare 
categorie (primul clasat este 
campion republican de juniori la 
lupte libere): 50 kg.: 1. Oliver 
Lustig (Timișoara); 2. Mihai Alb 
(Oradea); 3. Ion Bobei (Bucu
rești). 53 kg.: 1. Ion Tobă (Cluj);
2. Ion Nemeș (Orașul Stalin); 3. 
Iosif Stefanici (Baia Mare), 56 
kg.: 1. Anton Szalka (Baia Mare);
2. Ion Gavriș (Cluj); 3. G. Geam. 
bazu (Tulcea). 59 kg.: 1. Ion 
Ghincea (Orașul Stalin); 2. Zol- 
tan Ferenczi (Cluj); 3. Ion Șito- 
ianu (București). 63 kg.: 1. Tibe- 
riu Jula (Satu Mare); 2. Rojonczi 
Andrej (Tg. Mureș); 3. Ștefan Kyn- 
cses (Oradea). 67 kg.: 1. Iuliu Pi*1' 
tea (Tg. Mureș); 2. Corne] Uibar 
(Timișoara); 3. I. Fulop (Cluj), 71 
kg.: 1. Gh. Toth (Timișoara); 2. 
Virgil Stoian (București); 3. Ca
rol Torok (Tg. Mureș). 75 kg.: 1. 
Gh. Marinescu (București); 2. Ml 
Kiraly (Tg. Mureș); 3. D. Toth 
(Lugoj). 80 kg.: 1. Ion Țăranu 
(București); 2. Gh. Gaidoș (Cluj);
3. N. Volosciuc (Arad). Peste 80 
kg.: 1. Pavel Dașcău (Arad); 2. 
I. Călin (Galați); 3. A. Sipoș (O- 
radea). In clasamentul pe regiunî 
pe primul loc s-a situat Timișoara

$i M. STOIAN AU ADUS 
CAMPIONILOR REPUBLICANI

Luca Romano (Flamura roșie). 
Previziunile n-au fost însă confir
mate decit parțial. Intr-adevăr, 
după două reprize anoste, în care 
nu avem de remarcat decit un aver
tisment prematur dat die arbitrul 
Marin Stănesou /ui Fiat, pentru iip- 
să die combativitate, repriza ultimă 
s-a caracterizat printr-un schimb 
formidabil de lovituri. „Seriile" ra
pide și precise ale lui Fiat l-a 
zdruncinat vădit pe Luca Romano, 
depășit net în această parte a me
ciului, aducindu-i pugilistului mili
tar satisfacția unei victorii dare La 
puncte și a recuceririi titlului de 
campion.

Viu disputat și de o Înaltă ținută 
pugilistică a fost meciul dintre 
„ușorii" Constantin Dumitrescu 
(Știința) și Franctsc Ambruș 
(CCA). Dumitrescu a trebuit să 
facă față cu boxul său, bazat în ex
clusivitate pe „serii" rapide și de
plasări fulgerătoare, sobrietății și 
preciziei, am putea spune matema
tice, cu care Ambruș își constru
iește acțiunile. Și Dumitrescu a tre
cut acest examen cu „foarte bine"! 
Bl a reușit să-l depășească pe stiLa- 
tul său adversar în fiecare repriză, 
silindu-1 să lovească ide multe ori în 
gol, în vreme ce „rafalele" sale ni
mereau în plin. La sfîrșitul întâlni
rii, buletinele de punctaj l-au indi
cat pe Constantin Dumitrescu în
vingător la puncte și campion pen
tru a doua oară la categoria ușoară.

La categoria seinimijlocie, Șerbu 
Neacșu (CCA) și Mihai Stoian 
(Știința) și-au disputat șansele ca 
multă înverșunare. In prima repri
ză, pugilistul militar a folosit o tac
tică nimerită, înce-cînd să contraca
reze avantajul alonjei, pe care îl 
avea Stoian, printr-o angajare per
manentă a luptei de aproape. Dar 
Șerbu Neacșu, aflat în avantaj la 
si'îrșitul primei reprize, a ezitat în 
reprizele următoare să folosească 
aceeași tactică, permlțîndu-i astfel 
lui Stoian să plaseze de numeroase 
ori puternicele sale directe. Decizia 
la puncte și titlul de campion i-au 
revenit lui Mihai Stoian.

N-a lipsit mult să înregistrăm o 
mare surpriză la categoria mijlo- 
cie-ușoară: în repriza a II-a, Vasile 
Tifă (CCA) a fost expediat la po
dea de Simion Gheorghe (Metalul)! 
Căderea nu fusese însă decisivă, 
arbitrul Petre Mihelfi ezitase să 
numere (în mod greșit), iar în res
tul meciului Tijă și-a dovedit supe
rioritatea categorică, astfel că vic
toria, primejduită la un moment

cu 39 p., urmată de Regiunea Au
tonomă Maghiară 30 p. și Bucu
rești 28 p.
Merită o evidențiere specială Tibe- 

riu Jula, din Satu Mare cel mal 
bine pregătit dintre concurenți, 
singurul care a făcut tot timpul 
lupte libere. De asemenea concu- 
renții bucureșteni (mai ales Gh. 
Marinescu și I. Țăranu) timișo
renii și cei din Regiunea Autonomă 
Maghiară au dovedit frumoase ca. 
lități. O mențiune organizatorilor 
pentru bunele condițiuni de con
curs pe care le-au asigurat.

IOAN ȘEINESCU

Flamura roșie Buc.— Constructorul Buc.
5-2, la tenis de masă

Confirmînd tradiția ultimelor în
tâlniri dintre aceste două echipe, și 
de data aceasta formația campioană 
Flamura roșie Buc. a învins puter
nica reprezentativă a Constructoru
lui Buc. Scorul de 5—2 ou care a 
cîștigat prima echipă, reflectă fidel 
raportul de forțe care a existat la 
masa de joc. Intr-adevăr, cu excep
ția meciului Reiter-Popescu care a 
fost mai strîns, în rest victoriile re
alizate de Gardner și Reiter au fost 
categorice. Performanța Flamurei 
roșii este cu atît mai meritorie cu 
cît această echipă nu a contat e- 
fectiv decît pe doi jucători (Reiter

SINGURELE MODIFICĂRI
DE BOX
dat, i-a revenit pe merit odlată cu 
titlul de campion al categoriei Iui 
Vasile Tijă.

La categoria mijlocie, Albert 
Blank (Progresul) a cîștigat fără 
adversar, deoarece Dumitru Gheor
ghiu (Dinamo) accidentat în semi
finale, a fost oprit de medlic să bo- 
xeze.

O simplă formalitate a însemnat 
pentru Gheorghe Negrea (CCA) cu
cerirea titlului de campion la cate
goria semigrea: în repriza a II-a, 
Teodor Niculescu (Progresul), re- 
cepționînd o „serie" puternică, a 
căzut la podea, fiind declarat învins 
prin K.O.

O penibilă demonstrație a fost 11- 
nala la categoria grea. Dumitru 
Ciobotaru (Dinamo) și Vasile Ma- 
riufan (Dinamo) au prilejuit un 
meci sub orice critică. Ciobotaru a 
fost gTeoi, lent, lipsit de inițiativă, 
iar Mariujan, deși tânăr și plin de 
vigoare, a fugit tot timpul, refuzînd 
in mod rușinos lupta. Victoria la 
puncte și titlul de campion au reve

nit lui Dumitru Ciobotaru.

MARIUS GODEANU

’ Primiri concurs republican de călărie ai anului
CRAIOVA (20, prin telefon). 

Hipodromul din „Parotd Poporu
lui" a găzduit întrecerile primului 
concurs republican de călărie din 
acest an. Programul întrecerilor 
a fost completat cu numeroase 
probe de atelaje, ștafete etc. re
zervate călăreților începători din 
regiunea Craiova. Iată rezultate
le tehnice : dresa] cat. I: 1. I. 
Oprea (C.C.A-) pe catul Sulirta 
150 puncte, 2. P. Andreianu (Di
namo Or. Stalin) pe calul Bateai 
145,59 p., 3. I. Molnar (C.C-A.) 
141,66 p. Triatlon (dresaj, cros și 
obstacole — timp de 3 zile) : 1. 
I. Oprea (C.C.A-) pe calul Emil 
40,34 p., 2. I. Molnar pe calul 
Accident 57 p., 3. Gh. Negoiță 
(Din- Buc.) pe oalul Puica 157 
p., obstacole cat. I (81 partici- 
panți) : 1. Constantin Vlad (Di
namo Ploești) pe Baical 0 p. 44 
sec. 5/10. 2. Ala rin Dorojan (Re
colta) pe calul Șoim 0 p. 47 sec. 
1/10, 3. N- Șerban (Din. Or. 
Stalin) pe Crina 0 p. 48 sec. 5/10. 
Obstacole se mi mijlocie : 1. I.
Molnar pe Văzduh 0 p. 1 min. 
23 sec. 8/10, 2- C. Vreme (Din. 
Buc.) pe Steaua 4 p. 1:28,3, 3. 
Chirilă Tikis (Victoria Or. Stalin) 
pe Dida 4 p. 1:35,\. Dresaj cat.

FOTBAL PESTE HOTARE
LA PRAGA: CEHOSLOVACI A- 

B-UNGARIA B 1—3 (1—1)-
Au marcat; Varga, Buzanszki 

(din 11 m.) și Bundzsak. respectiv 
Dvorak.

In deschidere La meciul de la 
Budapesta, s-au întâlnit echipele 
de juniori ale celor două țări. Au 
învins cehoslovacii cu scorul de 
4—1 (3—1).

La Pilzen s-a desfășurat întâl
nirea dintre echipele de tineret 
ale Cehoslovaciei și Ungariei. Vic
toria a revenit gazdelor cu 3—1 
(I—1), prin punctele marcate de 

și Gantner) cel de al treilea, Paul 
Teodoresou, fiind cu mult mai slab 
ca adversarii săi. Cei trei maeștri 
ai sportului Naumescu, Pesch și 
Popescu care au alcătuit echipa 
Constructorului, n-au reușit să de
pășească o comportare medie.

Iată rezultatele tehnice: Reiter— 
Naumescu 2—0 (16, 16), Teodores- 
cu — Popescu 0—2 (10, 19), Gant
ner — Pesch 2—1 (9,-16, 13), Rei
ter — Popescu 2—1 (15,—21,21), 
Gantner — Naumescu 2—0 (12, 16), 
Teodorescu — Pesch 0—2 (7, 13), 
Gantner — Popescu 2—0 (19, 15).

Echipa feminină de baschet Știința București 
a întrecut reprezentativa secundă a R. P. Polone
VARȘOVIA 20 (prin telefon).— 

Echipa feminină de baschet a a- 
sociației Știința și-a încheiat tur
neul în R.P. Polonă, prin cele 
două întâlniri pe care le-a susți
nut în seara zilei de 19 mai și 
în dimineața zilei de 20 mai. In 
prima din aceste întâlniri, bas
chetbalistele noastre au primit re
plica primei reprezentative a Po
loniei. Scorul final: 45-35 ( 22-20) 
în favoarea gazdelor. In primele 
minute avantajul aparține jucă
toarelor noastre. Apoi, scorul os
cilează. In min. 18, Hilde Wei- 
senburger este descalificată pen
tru 5 greșeli personale. Absența 
ei se va resimți în decursul jocu
lui. După pauză Știința conduce 
pînă în min. 30, după care jucă
toarele poloneze au o revenire 
foarte puternică, înscriind conse
cutiv 7 puncte. In ultimele 9 mi
nute de joc a plouat, podiumul de 
lemn devenind foarte alunecos.

In general, comportarea echipei 
noastre în fața puternicei repre
zentative poloneze a fost bună. 
Echipa a dovedit multă combati
vitate și omogenitate, în atac și 
mai ales în apărare. Dacă și în
cercările de la semidistanță ar fi 
reușit, rezultatul putea fi favora
bil echipei Știința. S-au remar- 
iat: Olesievics, Kapa’.czinska și

A: 1. I. Oprea pe Sulina 138 p.,
2. N. Marcoci (C.C.A.) pe Peli- 
naș 137 p., 3. I. Budișan (Din 
Buc.) pe Argint 136,33 p. Obsta
cole cat. U (60 concurenți) : 1. I. 
Molnar pe Văzduh 0 p. 1:09, 2. 
Alexandru Longo (Din. Buc.) pe 
Sucitu 0 p. 1:11,6, 3. C. Vlad 
(Din. Ploești) pe Baical 0 p 
1:13,1. De altfel, în această pro
bă primii 8 concurenți au terminat 
parcursul cu 0 p-uncte penali
zare- Obstacole juniori: manșa 1. 
1. Andrei Radar (Recolta) pe Guma 
0 p. 44 sec. 5/10, manșa II-a: 1. 
R. Schuster (Recolta) pe Florinei, 
0 p. 44 sec. 5/10. Dresaj cat. B: 
1. I. Oprea pe Sulina 148 p., 2. I. 
Budișan pe Murgu 169,33 p. Șta
feta (avansați) : 1. Dinamo Plo
ești 3:16,6, 2. Dinamo București
3. Dinamo Orașul Stalin. Obsta
cole juniori (proba II-a) : C. To- 
pescu (Dinamo Buc.) pe Sucitu 
0 p. 1:02,4. Obstacole fete: Mi- 
haela Chinfescu (Dinamo Buc.) 
pe Lunca a întrecut î-n baraj pe 
Neây Soltiș (Dinamo Buc.) pe 
Pobeda. Obstacole cat. mijlocie: 
1. Chirilă Titus (Victoria Or. 
Stalin) pe Dida a întrecut in ba
raj pe I. Stupa,ru pe Bănoasa.

Kahob și Gaydos- Pentru echipa 
maghiară a marcat Vass.

La Erfurt, echipa selecționată 
a orașului Budapesta a învins o 
selecționată de tineret a R. D. 
Germane cu scorul de 3—1 (1—0). 
Golurile au fost marcate de Ba- 
bolcsai. Palotas, Virag ș! respec
tiv. Lehrmann.

ANGLIA—FINLANDA 5-1 (3-1)

HELSINKI 20 (prin radio). — 
Pe stadionul olimpic din Helsin
ki s-a desfășurat duminică întâlni
rea dintre reprezentativele An
gliei și Finlandei. După un joc 
excelent, fotbaliștii reprezentativei 
Angliei au obținut o victorie la 
scor: 5—1 (3—1). Punctele au 
fost marcate în ordine de Wlis- 
haw, Hayes, Astei, Fortgreen 
(pentru finlandezi) și Loufthouse 
(2). Meciul următor al echipei 
reprezentative a Angliei va avea 
loc la Berlin cu reprezentativa 
R- F. Germane.

★

In etapa de ieri a campionatu
lui italian s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Atailanta-Novarra 
2—1, Bologna-Roma 1—0, Juventus- 
Pro Patria 3—1, Lazzio-Genova 
2—0, Milan-Torino 3—1, Napoli- 
Lanerossi 0—0, Sampdcria-Fioren- 
tina 0—0, Triestina-Internazionaie ‘ 
0—0.

Markovska (Polonia) și Weisen- 
burger, Tintorescu și Simionescu 
(Știința).

Meci-ul de duminică dimineața 
s-a desfășurat tot pe terenul din 
incinta stadionului Budowlani. De 
data aceasta timpul a fost foarte 
frumos. Jucătoarele noastre s-au 
resimțit de pe urma eforturilor 
depuse în ajun. Cu toate acestea, 
ele au luptat cu multă voință, 
reușind, la capătul unei întreceri 
pasionante, să învingă reprezen
tativa B a Poloniei cu scorul de 
51-45 (17-23, 44-44). In majori
tatea timpului de joc conducerea 
scorului a aparținut echipei po
loneze. Cu două minute înainte 
de sfîrșit, gazdele conduceau cu 
41-36. Cu un admirabil efort ju
cătoarele noastre au obținut ega- 
larea în ultimele secunde de joc, 
iar apoi victoria prin cele 7 
puncte înscrise în prelungiri. A- 
cest meci a evidențiat la „Știința" 
aceleași caracteristici ca și întâl
nirea din ajun: bună orientare 
tactică, joc rapid, procentaj mul
țumitor la aruncări libere, dar 
nesatisfăcător la aruncări de la 
distanță și semidistanță.

Păfăs:m Varșovia în cursul zilei 
de marți, iar miercuri vom fi la 
București.

LUCIAN VASILESCU

Reprezentativa de lupte 
a R. P. Romine partiepă 

la „Cupa mondială”
Simbătă la amiază a părăsit 

Capitala plecînd spre Istanbul de
legația sportivilor romîni care va 
lua parte la întrecerile pentru 
..Cupa Mondială" de lupte.

Luptătorii noștri vor evolua în 
cadrul competiției de lupte cla
sice la următoarele categorii : 
muscă, cocoș, pană, ușoară, semi- 
mijlocie și mijlocie. Lotul luptă
torilor romîni este alcătuit din 
D. Pirvulescu, M. Solj, V. Bu- 
larca, F. Horvath, Gh. Dumitru 
și M. Belușica.

..Cupa Mondială" la lupte cla
sice șl libere se desfășoară între 
25 și 31 mai. La această compe
tiție și-ău anunțat participarea 
sportivi din 17 țări și anume: 
U.R.S.S-, Finlanda, Elveția, Ger
mania, Italia, R.P.R., R. P. Polo
nă, R. P. Ungară, Franța, R.P F. 
Iugoslavia, R. P. Bulgaria, Liban, 
Iran, Japonia, Siria, Saar și Tur
cia. (Agerpres)

Echipa de ciclism 
a R. P. Romine 

s-a înapoiat în patrie
Sîmbătă s-a reîntors în țară e- 

chipa cicliștilor romîni care a par
ticipai la cea de a IX-a ediție a 
„Cursei Păcii", Varșovia-Berlin- 
Praga.

'La ediția din acest an a a- 
cestei importante manifestări spor
tive cicliștii romîni au obținut re
zultate meritorii în întrecerea cu 
cei mai buni cicliști amatori din 
lume. Constantin Dumitrescu a o- 
cupat locul doi in clasamentul ge
neral individual, iar pe (ari echi
pa noastră s-a clasat pe locul 6 
dintr-un lot de 24 de for mafii par
ticipante.

La sosire echipa de ciclism a 
R.P.R. a fost întâmpinată de re
prezentanți ai C.C.F.S-, ai Comi
siei centrale de ciclism și sporti
vi din capitală.

17 țări și-au anunțat participarea 
la campionatele europene 

feminine de baschet
PRAGA 19 (Agerpres). — Peste 

12 zile încep în capitala R. Ce
hoslovace întrecerile din cadrul 
campionatelor europene feminine 
de baschet- La ediția din anul a- 
cesta a campionatelor și-au anun
țat participarea echipe din 17 
țări.

Jocurile se vor desfășura pe sta
dionul de iarnă care a fost ame
najat special în vederea acestei 
competiții. Echipa baschetbaliste
lor sovietice deținătoarea titlului 
și-a anunțat sosirea la Praga 
pentru ziua de 27 mai. In fie
care zi vor avea loc 7 sau 8 me
ciuri.
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