
Sportivii rom ini peste hotare

ncursul internațional de pentatlon modern 
de la Budapesta

JDAPESTA 27 (prin telefon).
\n capitala Ungariei se desfă- 

ă în aceste zile un mare con- 
. internațional de pentatlon 
ern la care participă echipele 

' unii Sovietice, Elveției, Ceho- 
aciei, R. P. Romîne și R. P. 
rare. Gazdele participă la con- 
> cu mai multe echipe. Paralel 
acest concurs se desfășoară și 
ipionatul național al Ungariei, 
ividual, sînt înscriși 39 de con- 
enți.
'rima probă, călărie, s-a des- 

. urat azi (NR. ieri) în localita- 
Alag, la 18 km. de Budapesta.

rcursul de 4 km. a cuprins 28 
obstacole, unele destul de di- 

le. Caii au fost — în general — 
;tul de bine pregătiți, cu excep- 
celui căzut la sorți lui W. Ro- 

in, care a fost slab. La întreceri 
asistat aproape 8000 de specta- 

i. Iată rezultatele: I. Bodi

enlsnienli romîni h
SOFIA 27, (prin telefon de la 
orespondentul nostru). — Sîmbă- 
i și duminică au avut loc la So- 
i ultimele întîlniri din cadrul 
rneului internațional de tenis.
Iată rezultatele tehnice înregis- 
ate în cadrul semifinalelor și 
nalelor : Simplu bărbați: semi
nale: Jancso-G. Viziru 7—5,
—2, 2—6, 6—0; Katona-Komaro- 
1 6—2, 6—3, 6—0.
In finală, jucătorul maghiar 

ăracso a învins pe compatriotul 
au Katona ou 6—1, 6—4, 6—2.
In finala probei de simplu femei 

-au întîilnit Erdddi (U) și Irina 
’onova (R)- Djud semne de obo- 
eală și jucînd nervos, jucătoarea 
omînă a pierdut cu scorul de 
—0, 6—2.

Sîmbătă după amiază s-a desfă- 
urat cel mai frumos meci al tur- 
leului și anume finala de dublu 
lărbați care a opus cuplul romîn
3. Viziru-M. Viziru, cuplului ma- 

■ jhiar J a ncso-Katona. Victoria a 
evenit la mare luptă jucătorilor

j

BUDAPESTA 27 (prin telefon). 
Zecile de mii de spectatori, pre- 
jzenți astăzi după-amiază (n.r. ieri) 
în tribunele Stadionului Popular 
din Capitala R. P. Ungare au a- 
plaudat la „scenă deschisă" echi
pele feminine de handbal ale R. P. 
'Ungare și R. P. Romîne, care au 
furnizat o partidă de un înalt ni
vel tehnic, viu disputată din pri
mul și pînă în ultimul minut de 
joc. Rezultatul de egalitate — 4—4 
(2—1) — cu care s-a încheiat
meciul, reflectă just raportul de 
forțe de pe teren, fiind în același 
timp o veritabilă performanță 
pentru reprezentativa noastră, care 
a reușit să țină în „șah" reduta
bila formație a R. P. Ungare, cam
pioana mondială.

In primele minute de joc. ambele 
formații s-au „tatonat" în așa fel 
că nînă la jumătatea reprizei sco
rul a rămas alb. Abia în min. 11, 
la o lovitură liberă de la 17 m., 
Victoria Dumitrescu reușește să 
înscrie, pentru ca trei minute mai 
tîrziu Durian, d;ntr-o fază identi
că, să egaleze. Puțin mai tîrziu, e- 
chipa noastră mai înscrie un gol 
(Sălăgeanu) dar arbitrul nu a- 
cordă. Cu trei minute înainte de 
terminarea primei reprize Hamory 
execută o lovitură liberă de la 17 
in., îi pasează lui Gorenc și aceasta 
din urmă înscrie. Repriza ia sfîrșit 
eu scorul de 2—1 pentru echipa 
R. P. Ungare.

După pauză, jucătoarele ma
ghiare încep „tare", apărarea noas
tră se...... bîlbîie" la o acțiune și
în patru minute primește două 
goluri: Hamory direct din lovi
tură liberă de la 17 m. și Durian 
la capătul unei frumoase acțiuni. 
Scorul este 4—1 pentru R. P. Un
gară, dar echipa noastră nu se 
pierde și continuă să joace din ce 
în ce mai bine. In min. 28. Pădu
reanu înscrie un gol, care este a- 
nulat pentru greșeală de semi
cerc. Un minut mai tîrziu Dobre 
reduce din handicap, iar portarul e- 
chipei noastre, Naghi, se remarcă 
apărînd un șut puternic al lui Ha
mory. Mai erau 8 minute de ioc 
și Răceanu marchează, astfel că a- 
cum scorul este de 4—3. Jucătoa
rele noastre domină, asaltează 
poarta echipei ungare, dar nu re

(Ung. I) 1150 p.; 2. Mora (Ung. z- 
II) 1147,5; 3. Âtoldrich (Ung. I) j) 
1142,5; 4. Csany (Ung. individual) C 
1127,5; 5. Tarasov (U.R.S.S.) >
1107,5; 6. Benedek (Ung. II) 1095; 1 
...14. D. Popescu (R.P.R.) 1007,5; C 
..1.22.SManctoU(RfpPRR) 912,5? /S - ORGAH Al COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT DE PE UNGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
X™ si Ăl CONSILIULUI CENTRAL Al SINDICATELOR UIN R. P. R.
(R.P.R. individ.) 630. Pe echipe 
clasamentul este următorul: 1. X “——————
Ungaria I 3382,5 p. 2. Ungaria II < ANUL Yli Rin 2R92 
3112,5; 3. Ungaria rezerve 3020; > ««Ut. ANN rar.
4. Elveția 3005; 5. Ungaria III
3000; 6. R.P.R. 2725; 7. Cehoslova
cia 2505; 8. U.R.S.S. 2272,5. Echi
pele sînt formate din cîte patru 
sportivi. Sînt luate în considerare 
rezultatele celor mai buni trei.

In sala de sport de lîngă Nep- 
stadion se desfășoară luni după a- 
miază întrecerile de spadă.

I. MUREȘANU
antrenor

maghiari cu scorul de 6—1, 2—6, 
5—7, 6—2, 6—3.

Finala de dublu femei s-a des
fășurat între perechea romînă Na- 
mian-Pohova și perechea maghiară 
Erdodi-Bardoczi. Viotoria a 
nit jucătoarelor maghiare cu 
de 6—2, 6—8, 8—6.

In prima semi-finală a 
de dublu mixt, cuplul român 
cescu-Caralulis a întîllnit 
austriac Brosz-I'.enberger. Victoria 
a revenit perechii austriece cu sco
rul de 6—4, 6—2. In cealaltă semi 
finală, s-au întțlnit cuplul romîn
I. Ponova-G. Viziru și perechea 
maghiară Erdodi-Katona. Jucînd 
mai bine, ultimii au cîștigat cu 
scorul de 6—2, 6—1-

In finala probei de dublu mixt 
s-a înregistrat o mare surpriză. 
Perechea austriacă Brosz-Ilenber- 
ger a dispus 
Erdodi-Katona 
2—6, 6—4.

de cuplul maghiar
cu scorul de 7—5,

TOMA HRISTOV

ușesc să egaleze. In min. 39 Jianu 
trage o lovitură liberă de la 17 m. 
în bară. Ultimul minut de joc (40) 
găsește echipa noastră în atac. 
Windt execută o lovitură de la 17 
m„ pasează lui Jianu și aceasta 
înscrie cu cîteva secunde înainte 
ca arbitrul Hans Friederich (R.D. 
Germană) să fluiere sfîrșitul jo
cului.

Au jucat formațiile : R. P. UN
GARA : Dedrak — Antal, Holec, 
leleky, Bodo, Simonek — Gorenc, 
Hamory, Durian, Walter, Mak. (A 
mai jucat Molnar). R.P. ROMINA: 
Naghi — Dobre, Răceanu. Nea- 
rohr, Dumitrescu, Haberprusch — 
Sălăgeanu, Jiana, Pădureanu. 
Windt, Popescu. (A mai jucat U- 

gron).

LUCIAN GRIGORESCU <. 
inspector în C.C.F.S.

Gimnastele roiuîiie 
învingătoare în

ERFURT, (prin telefon). — 
Peste 5000 de spectatori prezenți 
în frumoasa „FruhlingshaHe" din 
localitate, au aplaudat timp de 
două zile evoluțiile gimnaștilor și 
gimnastelor din reprezentativele 
R. P. Romîne și R. D. Germane

O excelentă comportare a avut 
Elena Leuștean care s-a clasat pe 
primul loc obținînd 75 de puncte, 
întrecînd-o pe cea de a doua cla
sată Fottenhauer cu 1,45 puncte. 
Și celelalte componente ala repre
zentativei noastre au avut o fru
moasă comportare cîștigînd toate 
întrecerile la aparate cu excepția 
săriturilor

La bărbați, victoria a revenit e- 
chipei germane care s-a prezentat 
în acest concurs foarte bine pre
gătită.

Rezultate tehnice : Echipe femei: 
1. R.P.R. 436,75 p. 2. R.D.G. 433,25 
p- Individual compus: 1. Elena 
Leuștean (R.P.R.) 75 p. 2. Fotten
hauer (R.D.G.) 73.55 p. 3. Stobe 
(R.D.G ) 73,45 p. Pe aoarate Sol: 
1. R.P.R. 109.05 p. 2. R.D.G. 107,95 

p. Bîrnă 1. R P.R. 107,65 p. 2. 
R.D.G. 106, 63 p. Paralele ine-
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Dinamo București a rămas singura echipă de rugbi
neînvinsă în acest sezon

Ieri, Dinamo — C. C. A. 6-5 (3-5)
Desigur că față de forma ară

tată de cele două echipe în etapele 
precedente puțini erau — printre 
numeroșii spectatori aflați pe te
renul C.C.A., pentru a asista la 
derbiul campionatului de rugbi în
tre echipa gazdă și Dinamo Bucu
rești. — cei care au mizat pe o 
victorie a dinamoviștilor- Această 
prezumție a fost și mai mult în
tărită odată cu apariția pe teren 
a celor două formații. Pe de o 

reve- > parte C.C.A. ou formația „de zile 
scorul X mari", iar pe de altă parte Dina- 

mo fără doi jucători de bază : Pa- 
probei y loșanu și Iordăchescu. Dar iată că 
Stan- X și de această diată s-a dovedit că 
cuplul jn sport nu primează în totdeauna 

șansa hîrtiei. Pe teren lucrurile 
s-au petrecut altfel. „Ostilitățile" 
s-au desfășurat în favoarea dina
moviștilor, care nelăsîndu-se inti
midați de handicapul ce-1 consti
tuia lipsa lor de formă ți indispo
nibilitățile de moment, au desfă
șurat în permanență un curajos 
joc de atac, cu deschideri rapide 
pe linia de trei sferturi și cu pă
trunderi periculoase, stopate de 
multe ori în ultimă instanță. Di
namo a preluat chiar de la în
ceput inițiativa, nelăsînd echipa 
C.C.A. să-și facă jocul obișnuit. 
Datorită acestui fapt. D:namo

Echipa Dinamo a atacat de multe ori In decursul partidei. Iată-l pe 
Barba pariind balonul spre linia de țintă a echipei C.C.A. El va fi 
placat în ultimă instanță.

(foto R. VILARA)
• www

D. CALIMACHI

R.D. Germană
Au luat sfîrșit întrecerile de lupte libere 

din cadrul „Cupei Mondiale^
gale : R. P. R. 109,55, p. 2. 
R.D.G. 108,00. Sărituri: 1.
R.D.G. 110,70. 2. R. P. R. HO,50.

Bărbați. Pe echipe: 1. 
635,35 p. 2. R.P.R. “ 
Individual compus 
(R.D.G.) 107.70 p- 2. 
(R D.G.) 107,30 p. 3. 
(R.P R.) 106,45 p. 
Sol: R.D.G. 109,55 
106,75 p. 
R.P.R. 
100.70 p. Inele: 1. 
p. 2. R.D.G. 105,35 
R.P.R. și R.D.G.

Cal cu
101,25 p.

R.P.R. 
R.D.G.

R.D.G. 
624,35 p.

1. Wemer 
Nachtigal 

Mihai Botez 
Pe aparate : 

p. 2. R.P.R. 
minere: I.

2. R.D.G. 
R.P.R. 105,50 
p. Paralele: 
același nu

măr de puncte : 106,85 p. Sărituri:
1. R.D.G. 111,25 p. 2.-------
108,35 p. Bară fixă: 1. 
101,65. 2. R.P.R. 96,25 p.

In cadrul concursului, 
bărbaților gimnastul Focht (R.P.R.) 
a avut o frumoasă comportate 
fiind înaintea ultimului aparat pe 
primul loc. La bară fixă însă 
Focht a căzut și astfel a pierdut 
puncte care l-au privat de primul 
loc. Andrei Kerekes nu a participat 
în ziua doua, fiind accidentat. 

rezervat

*

dominat cea mai mare parte din 
timp, a condus jocul- Dacă grăme
zile au fost egale (mai combativă 
cea dinamovistă), în margine Do- 
ruțiu, excelent, a cules foarte mul
te baloane dînd avantaj echipei di- 
namoviste. De data aceasta com
partimentul deschiderii și-a făcut 
cu prisosință datoria. D. Ionescu, 
în zi bună, a deschis numeroase 
baloane. Trebuie totuși să repro
șăm trei sferturilor dinamoviste 
că nu mai atacă cu aceiași vi
goare și putere de concretizare cu 
care ne obișnuiseră în trecut (ne 
referim în special la Ghiuzelea si 
Barba).

Formația C.C.A. ne-a părut obo
sită, lipsită de fantezie. înaintarea 
a jucat confuz, iar treisferturile 
au greșit cîteva atacuri clare. Cre
dem că militarii și-au subestimat 
oarecum adversarii, lucru care-i 
costă... cele trei puncte puse în 
joc. Și acum cîteva momente mai 
importante din joc:

Minutul 6: Ionescu ratează o 
lovitură de pedeapsă favorabilă. 
Mirt. 10: primul atac ai C.C.A.: 
lansat de Penciu, Dobre este pla
cat și pierde balonttl. Min. 11; 
un contraatac al lui Dinamo; Bar
bu este scos în tușă. Min. 12: 
Emil D'jrmtrescu scapă, marchează

27 (Prin telefon)
16 au început între-

ISTANBUL 
Vineri la ora 
cerile de lupte libere din cadru) 
„Cupei Mondiale". Intîlnirile au 
avut loc în aer liber pe stadionul 
Mihat Pașa, cu o capacitate de 
30.000 locuri. După întîlniri deo
sebit de disputate, au rămas tn 
finalele celor opt categorii de greu
tate concurenții cei mai puternici. 
Finalele au avut loc azi după-a- 
miază (N.R. duminică) începînd de 
la ora 16. Clasamentele primi
lor trei au putut fi cunoscute 
însă abia după miezul nopții, cînd 
s-au desfășurat ultimele întreceri. 
In ce privește numărul spectatori
lor, acesta a fost de 15—20.000 
In reuniunile de vineri și sîmbătă 
și a depășit cu mult cifra de 30.000 
ta reuniunea finală I

Au fost stabilite clasamentele 
primilor trei clasați după cum ur
mează :

Cat. 52 kgr.: 1. Akbas (Tur
cia), 2. Țalkalamanidze (U.R.S.S.), 
3. Lita (Japonia).

Cat. 57 kgr.: Daghistanli1.

★

4

dar arbitrul nu acordă, dictînd o 
grămadă- In min. 15: C. C. A. 
trece în atac. In min. 18: Marina- 
che sparge la o grămadă deschisă 
și marchează, Penciu transformă 
și astfel C.C.A. conduce cu 5—0. 
Mai putem semnala o intrare foar
te frumoasă a lui Emil Dumitres
cu în min. 23, stopată în ultimă 
instanță. In min. 25 : Titi Ionescu 
transformă o lovitură de pedeapsă, 
reducîind handicapul: C. C. A.— 
Dinamo 5—3- Un minut mai tîr
ziu Penciu ratează o lovitură de 
pedeapsă acordată gratuit.

In repriza a doua, după numai 
trei minute de la reluare, Ghiu
zelea la un atac lansat de Barbu, 
reușește o lovitură de picior că
zută și aduce avantajul echipei' 
sale: C.C.A.-Dinamo 5—6. Mai 
semnalăm un atac periculos al lui 
Barbu oprit în ultimă instanță de 
Cojocaru (min. 49). Abia spre 
sfîrșitul jocului, C.C.A. atacă in
sistent, dar e prea tîrziu și sco-*' 
ruj nu mai poate fi modificat.' 
Cei mai buni jucători: Doruțbur 
Dumitrescu, Ionescu, Buda, Ghion-r 
dea, Vqicu (Dinamo), Marinach'e, 
Teofilovici, Nanu Radu și Șt 
Constantin (CC.A.). Competent 
arbitrajul lui Al. Carnabel.

După o partidă echilibrată, Pro* 
greșul Sănătatea a întrecut ca 
6—3 (3—3) pe Dinamo IX, Șl 
acest rezultat constituie o surprî-i 
ză. Au marcat: Făgărășanu (6)1
pentru Progresul și Olteanu (3)1’
pentru Dinamo, din lovituri 
picior.

Locomotiva I.C.F. a întrecut la 
limită 3—0 pe Constructorul din 
Orașul Statei. Iată rezultatele par
tidelor din țară: Minerul Petroșani- 
Locomotiva Grivița Roș'e 3—18 
(3—8); Știința Cluj-Constructorul 
T.S.P. 0—24 (0—6)- Cîteva rezul
tate din categoria B : Știința Buc.- 
Constructorul Constanța 41—0 
(17—0); Metalul Buc.-Progresul I 
Buc. 9—6 (6—3); Minerul Buc.- 
Locomotiva Buzău 15—8 (între-1 
rupt ou 15 min. înainte de sfîr-> 
șit, deoarece echipa din Buzău s-a 
retras de pe teren); reprezentativa 
Ttrnâoeni-Locomotiva T:mișoara 
28—0 (9—0); Știința Galați-Știința 
Iași 8—0 (0—0); Loc. Cluj- Vo
ința Cluj 14—0 (11—0).

de

(Turcia), 2. Dabar (Iran), 3. LU 
suka (Japonia).

Cat. 62 kgr.: 1. Sasahara (Ja
ponia), 2. Sit Bairam (Turcia), 3. 
Salimulin (U.R.S.S.).

Cat. 67 kgr.: 1. Bestaev (URSS),
2. Zaițev (R.P. Bulgaria), 3. Ce- 
lebi (Turcia).

Cat. 73 kgr.: 1. Zongil (Turcia),
2. Murtazov (R.P. Bulgaria), 3. 
Sommer (R.F. Germană).

Cat. 79 kgr.: 1. Mehmed Att 
(Turcia), 2. Stancev (R.P. Bulga
ria), 3. Katsumamoto (Japonia).

Cat. 87 kgr.: 1. Atan (Turcia), 2. 
Kulaev (URSS), 3 Nourî (Iran);

Cat. grea: 1. Kaplan (Turcia), 2. 
Mekokisviii (URSS), 3. Mehmedov 
(R.P. Bulgaria). De remarcat că 
deși arbitrii i-au acordat victoria 
lui Mekokisviii, juriul de apel a 
schimbat hotărîrea acestora, declaj 
rîndu-1 învingător pe Kaplan.

Pe echipe s-a stabilit următorut 
clasament: Turcia., URSS, R.P. 
Bulgaria, Iran, Japonia, R.F. GerJ 
mană.



Dinamo București și Progresul C. P.C.S. 
învingătoare în principalele meciuri de volei

Multe meciuri
Seria I

Din nou echipa C.C.A. a condus 
pe Dinamo cu 2-0 la seturi și, așa 
cum ne-am obișnuit să vedem, în
vingători au fost dinamoviștii. ca
re, după două seturi modeste, au 
realizat în celelalte trei un joc 
splendid, foarte apropiat din ceea 
ce poate oferi mai frumos acest 
joc sportiv. Scor; 3-2 pentru Di
namo. Intîlnirea dintre aceste două 
echipe masculine, din care tac par
te mulți componenți ai lotului re
publican, a stîrnit un mare inte 
res, deși C.C.A. se prezenta cu 
două înfrîngeri, iar dinamoviștii cu 
frumoasa performanță de a nu fi 
piefdut nici o partidă din cele șase 
jucate pînă sîmbătă.

In primele două seturi atacul e- 
chipei C.C.A. „a mers" bine șl a 
depășit, în special prin lovituri în 
forță, blocajul dinamoviștilor. Du
pă comportarea din aceste seturi 
se părea că victoria va reveni 
chiar cu 3-0 echipei C.C.A.

Setul al treilea a lost do
minat de Dinamo, în al patrulea 
lupta a fost foarte dîrză, câștigată 
Ia limită de Dinamo, iar în setul 
decisiv dinamoviștii s-au întrecut 
pe ei înșiși, practicînd un joc ex
celent și cîștigînd detașat. Astfel, 
ei au realizat o victorie muncită, pe 
deplin meritată, prin care-și mă-

doua de concurs s-a 
proba obstacole du- 
fost cîștigată de că- 

Ghițuran (C.C.A.) pe 
cu rezultatul de 17 

în 2 min.; 2. 
pe Mando- 
i 1:50^2; 3.

întreceri viu disputate 
in concurse! rspiMcan 

oe căiârie
TIMIȘOARA 27 (prin telefon de 

la trimisul nostru). Sîmbătă și du
minică au continuat în localitate 
întrecerile din cadrul celui de al 
doilea concurs republican de că
lărie. Concursul a continuat cu 
proba de dresaj categoria A cîș- 
tigată de I. Budișan (Dinamo 
Buc.) pe calul Argint cu 169 punc
te; 2. I. Molnar (CC.A.) pe Șa- 
ghia cu 150 pct.

O probă deosebit de disputată 
a fost cea la categoria semi-mij- 
locie la care au participat nume
roși concurenți. Locul întîi a fost 
ocupat de I. loja (Dinamo Ploești) 
pe calul Grănicer cu 8 p. 39 sec. 
3 zecimi; 2. D. Velicu (C.C.A.) pe 
Ghidran 8 p. 43”4; 3. C-tin Vreme 
(Dinamo Buc.) pe Steaua 12 p. 
42”3. A urmat apoi 2.
obstacole băeți și fete rezervată 
celor care participă pentru prima 
oară la un astfel de concurs. 1. 
R. Schuster (Recolta Sibiu) pe 
calul Idila cu 0 p. 42”; 2. Marie- 
ta Lisai (Recolta Sibiu) pe calul 
Falnic 0 p. 44”; 3. Doina Dumi- 
trașcu (Dinamo Buc.) pe Lunca 0 
p. 46”. Proba de obstacole mijlo
cie a reunit la start pe cei mai 
buni căiăreți și ea a prilejuit o 
nouă afirmare a călărețului D. 
Velicu (C.C.A.) care pe calul Fil
deș a ocupat locul 1 cu 7 p. timp 
1:59.2; 2. Gh. Antohi (C.C.A.) pe 

'Odobești 8 p. 1:35,6; 3. C. Vlad 
'(Dinamo Ploești) pe Crin 12 p. 
1:40,4. Ziua ' 
încheiat cu 
rată care a 
lărețul Gh.

■calul Galon 
obstacole realizate 
J. Molnar (C.C.A.) 
lina 15 obstacole în 
Oscar Recer (Dinamo Buc.) pe 
Pirus 15 obstacole în 1:50,6. Ieri, 
ultima zi a concursului întrecerile 
au continuat cu proba de obsta
cole categoria „U“. Această probă 
a revenit călărețului dinamovist 
d. loja pe Azur 0 p. 1:09,3; Os
car Recer pe Pirus 0 p. 1:11,5 ; 

.'Al. Longo (Dinamo București) pe 
ISucitu 0 p. 1:12,3. In proba de 
(juniori au participat caii care au 
totalizat pînă la 100 p. Aceasta 
a fost cîștigată de A. Radar (Re
colta Ploești) pe Falnic 0 p. 49 
sec.; 2. Mihaela Chintescu (Di
namo Buc.) pe Lunca 0 p. 51,6;
3. E. Schuster (Recolta Sibiu) 
pe Idila 0 p. 51,9. Un număr 
de 14 echipe au luat parte la 
(întrecerile din cadrul probei de 
ștafetă cîștigată de 1. Dinamo 
^București (O. Recer-Pirus, Felix 
'Țopescu-Aida. Al. Longo-Sucitu) 
cu 3:39,8; 2. Dinamo Ploești (I. 
Stuparu-Castor, I. Ioja-Azur, C. 
sVlad-Crin) 3:57,5; 3. Dinamo Bu- 
•curești II (I. Adam-Mărțișor, C. 
TVreme pe Lunca, Al. Longo pe Fe- 
itița) 4:01,1. Proba de juniori și 
îfete a revenit lui M. Dorojan pe 
(Șoim 0 p. 28 sec.

Ultima probă a concursului, 
<cea de forță progresivă s-a desfă- 
.-șurat pe un parcurs în linie 
dreaptă cu cinci obstacole. După 
icel de al patrulea baraj locul 1 a 
Tfost ocupat de D. Velicu pe Fildeș 
<cu 15 p.

-JU&B QIRLEștl^njj d 

apoi proba de

resc șansele în lupta pentru^ prf- 
mul loc. S-au evidențiat Mihăiles- 
cu, Teodorescu, Novac, Miculescu 
de la Dinamo, Roman, Mușat, Mi- 
troi, de la C.C.A.

La fete, am putut vedea, în sfâr
șit, o partidă frumoasă care a plă
cut din toate punctele de vedere. 
Ne referim la intîlnirea dintre Pro
gresul C.P.C.S. București și Știința
I.C.F.,  care prin comportarea lor 
au făcut o frumoasă propagandă 
voleiului feminin. Victoria a reve
nit echipei care a acționat mai ho- 
tărît în atac, adică Progresului 
C.P.C.S.

Dintre celelalte rezultate, remar
căm pe cel realizat de Progresul
I.M.F.  Cluj care a dispus de Me
talul Orașul Stalin cu 3-2. Meciul 
a avut o desfășurare nas'onantă. 
Progresul a jucat bine r' butea ctș- 
tîga cu 3-0 dacă jucător i nu slă
beau ritmul 
seturi.

Iată acum 
registrate în

FEMININ: Progresul București— 
Știința I.C.F. 3-2 (15-11, 11-15,
15-13, 13-15, 15-11), Dinamo Arad— 
Constructorul București 2-3 (14-16, 
9-15, 19-17, 16-14, 8-15), Dinamo
București—Flamura roșie Cluj 3-2 
(7-15, 15-6. 12-15, 15-13, 16-14),

după primele două

rezultatele tehnice în- 
această etapă :

Știința a întrecut Oinamo în campionatul 
republican de atletism pe eshîpe

i

CLUJ 27, (prin telefon de la tri
misul nostru). Timpul complet ne
prielnic — a plcuat tot timpul 
concursului — a influențat în mod 
negativ desfășurarea tradiționalu
lui meci Ș’.iința-Dinaino-Locoimo- 
tiva, adevărat derbi și în ediția a 
Ill-a a campionatului republican 
de atfletism pe echipe. Prezentîn- 
du-se bine, cu un lot omogen, nwl 
ales la fete, echipa Știința a reușit 
frumoasa performanță de a întrece 
cu 8 puncte pe puternicu’. său ad
versar, echipa asociației Dinarno. 
In această luptă asociația Loco
motiva a fost învinsă de două 
ori.' Rezultatele tehnice, influen
țate de starea timpului și de cea 
a pistei, nu s-au ridicat la înăl
țimea așteptărilor decît numai la 
cîteva probe. înainte de a publica 
rezultatele individuale, iată-le pe 
cele a le echioelor : Dinamo-Loco
motiva 279 ' (212+67) — 201
(106-1-95); Stiința-Loconiotiva 281,5 
(180+101,5) — 200,5 (123 + 77,5); 
Știința-Dinamo 258 (150+108) — 
250 (185 + 65). Iată acum și re
zultatele individuale : BARBAȚI : 
100 m.: I. Wiesenmayer (D) 11,0; 
Al. Stoonescu (D) 11,1; I Măgdaș 
(S) 11,2; T. Ardeleana (S) 11.3, 
200 m_ : (dintr-o greșeală organi
zatorică s-au alergai numai 196 
m.) : I. Wiesenmayer 21,6; 400 m. : 
Tr. Sudrigean (S) 49,3; Șt. Mi- 
haly (D) 49,6; I. Savel (D) 49,7, 
L. Marks (L) 49,7: 800 m.: Tr. 
Sudrigean 1:53,6; Z. Vamos (S) 
1:53,7: D. Bîrdău si Al. Dnmitra- 
che (D) 1:55.7; 1500 m : C. Gre- 
cercu (D) 3:53,6; D. Bârdău 3:55,0; 
Gr. Cojocaru (S) 3:58,8; 5.C90
m-: V. Pon (D) 15:03,2; f. David 
(L) 15:48.0; 10.000 m.: V Weiss 
(D) 31:11,2: L. Deac (D) 33:42,8;

. R. Ioniță (L) 33:43,8; 110 m. g : 
I. Opriș (D) 14,7; I. Wittman (S)

— - - - {D)
3 000 

(D)

15,8; 400 r,i. g.: I. Save’.
55,3; Gh- Stănet (L) 55,4;
m. obst.: T. Strzelbiscki 
9:14,0; I. Bndici (D) 9:15,2; Gr 
Cojocaru 9:30,6; 10 km. marș: I. 
Baboie (L) " "
(D) 46:39,0;
(S) 6.84; I.
E. Ignat (L) 
CJiitul 14,33;
Șt. Stoian (S) 14,04; M. Ciochină 
(D) 13,64; înălțime: C. Dumitres
cu (S) 1,88; Al. Merică (D) 1,85; 
prăjină: Z. Dragorii ir (S) 4,00;

46:08,4; H. Răcescu 
lungime: Tr. Chitul 
Niooiescu (D) 6,83; 
6,76; triphesalt: Tr 
M- Stein (D) 14.20:

In concursul desfășurat sîmbătă 
și ieri în Capitală, în organizarea 
comisiei orășenești de natație, s-au 
înregistrat următoarele rezultate:

FEMININ : 100 m. spate : 1. Ma
ria Both (lot R.P.R.) 1.19.7; 2. Ni- 
coleta Ștefănescu (lot R.P.R.) 
1.24.5, 3. Mariana Iliescu (Dina
mo) 1.28.2; 100 m. fluture' l. Inge 
Graf (lot R.P.R.) 1.30.0; 2. Elena 
Ghinea (lot R.P.R.) 1.31.2; 3.
Martha Kiss (Progresul Tg. Mu
reș) 1.34.7; 100 m. liber: 1. Ma
ria Both (lot R.P.R.) 1.12.6 (nou 
record! republican de junioare ca
tegoria I-a și a Ii-a), 2. Ingrid 
Rothe (lot R.P.R.) 1.15.0; 3. Maria 

j^așzpțyitz .J45&

Voinja Sibiu—LocomotivaVoința Sibiu—Locomotiva Bucu
rești 1-3 (13-15, 7-15, 15-12, 12-15),

MASCULIN: Dinamo București— 
C.C.A. 3-2 (13-15, 7-15, 15-9, 16-14, 
15-6). Progresul I.M.F. Cluj—Me
talul Orașul Stalin 3-2 (17-15,
15-11, 8-15, 11-15, 15-7), Dinamo 
Constanța—Progresul I.T.B. Bucu
rești 1-3 (7-15, 5-15, 15-13, 10-15). 
Meciul Știința Arad—Locomotiva 
București se dispută marți la Arad. 
Intîlnirea feminină Voința Orașul 
Stalin—Progresul Cluj și cea mas
culină Progresul Galați—Știința 
Timișoara au fost amînate pentru 
o dată care va fi anunțată ulte
rior.

L4—16 10
8— 14 8
9— 20 8
9—20 8
5—21 6

8 7 1 23— 9 15
7 6 1 20— 5 13 
7 6 1 18—10 13
7 5 2 17—10 12 
7 4 3 15—13 11
7 3 4 1'
0 2 4 1
7 16!
7 16!
7 0 7 1

FEMININ
1. Loc. București
2. Progresul Buc.
3. Dinamo București
4. Știința ICF Buc.
5. Voința Sibiu
6. Fl. roșie Cluj
7. Votata Or. Stalta
8. Constructorul Buc.
9. Dinamo Arad

10. Progresul Cluj

MASCUIJN
1. Dinamo București
2. Progr. I.T.B. Buc.
3. Locomotiva Buc. I
4. Metalul Or. Stalin
5. C.C.A.
6. Știința Arad
7. Progresul Cluj
8. Progresul Galați
9. Știința Timișoara

10. Dinamo Constanța

6 3 3 15—11
5 3 3 11—14
6 2 4 12—15
6 15 6—17
5 14 10—14
6 8 6 5—18

M. Dumitrescu (S) 3,80; M. Tran- 
dafitov (D) 3,60; greutate: C. Cre- 
țu (S) 15,45; N. Ivanov (D) 
15,29; I. Vorovanciu (S) 13,78;
disc: L Purdea (S) 42,92; V. Ma- 

-----  D-

(L)

no'.escu (D) 42,77; suliță: 
Zamfir (D) 63,52; Al. Bizim (S) 
60,32; ciocan: C. Dumitru j” ‘ 
55,97; V. Iacoveanu (L) 51,17; 
triatlon : V. Andronic (S) 1890 p.;
I. Voirovenciu (S) 1864 p.;
4x100 și 4x400 au revenit echipei 
Dinamo; FEMEI : 100 m.: Al. 
Sicoe (S) 12,5; I. Luță (L) 12,7;
G. Luță (L) 13,1; 200 m. (cursa 
a măsurat numai 196 m.) I.
Luță (L) 25,4; 400 m.: M. Cuțui 
(S) 59,9; N. Pasciuc (S) 60,8;
L. Bardaș (L) 63,9; 800 m.:
F. Dumitru (L) 2:18,1; M
Miclea (S) 2:19,3; M. Ionescu
(S) 2:21,9; 80 m. g.: A. Șerban 
(S) 11,5; X. Miliutin (S) și E. 
Streza (L) 12,7; lungime: A- 
Șerban (S) 5,57; M. Mariș (S) 
5,53; L. Pascu (L) 5.01; înălțime:
M. Cerchez (D) 1,42; P. Lucaci 
(S) 1,42; greutate: A. Roth (D) 
13,49; E. Scherer (S) 12,80; disc: 
P. Lucaci 40,54; A. Roth 37,64; 
suliță: I. Mic'oș (L) 42,81; G. 
Stoica (D) 37,36; ștaietelte 4x100 
și 3x800 m. au revenit Locomoti
vei, respectiv Științei

EM. VALERI U

CONCURSUL ATLETIC DIN 
CAPITALA

Duminică s-a desfășurat pe sta
dionul Tineretului un concurs des
chis atleților de toate categoriile 
din București- Ce.'c mai teme re
zultate înregistrate cu acest pri
lej au fost următoarele 1500 m.:
F. Moscovici (P) 3:57,0; C. Aioa- 
nei (C.C.A.) 3:58,0; N. Bunea 
(C.C.A.) 4:05,2; 400 m. femei:
Silvia Băltăgescu (M) 59,5; Geor- 
geta Mogoș (M) 59,6; Irina Ze- 
gjreanu (P) 62,3; Elisabeta Buda 
(C) 62 3; 800 m.: Marin Dinu 
(M) 2:07,9; greutate • C- Botei 
(S) 12,50; 800 m. f.: V. Tălmă
ceam: (Fl. r.) 2:21,0; disc: C. Bă
lan (P) 41,73; 5.000 m.: C. Dinu 
(M) 15:12,0; M. Balbaraica (R) 
15:55,0; 80 m. g.: S- Băltăgescu 
12,5; disc f.: Niculina Barbu (Fl. 
r.) 36,94.

Nicolae D. Nicolae 
corespondent

100 m. bras: 1. Gabriela Mange- 
sius (lot R.P.R.) 1.27.8; 2. Maria 
Both (lot RJLR.) 1.28.4; 3. Astrid 
Gobbel (lot R.P.R.) 1.34.9; ștafeta 
4x100, m. mixt: 1. Nicoleta Ște
fănescu, Maria Ionescu, Margareta 
Wittgenstein, Elena Ghinea 5.49.8;
2. Maria Both, Elena Movilă, I- 
leana Petrescu. Mariana Iliescu 
5.52.2,

MASCULIN: 100 m. liber: 1. 
Gavrilă Blajek (lot R.P.R.) 1.00.5;
2.—3. Gheorghe Cociuban și Ni
colae Rujinschi (lot R.P.R.) 1.01.4; 
200 m. fluture: 1. Alexandru Po
pescu (lot R.P.R.) 2.33.1; 2. Heitz 
fielix .(lot RJP®i).,2.47i2; 3, Mjr-

■ tti

la

AVINTUL TG. MUREȘ— 
METALUL C. TURZI1 0—0

3.000 de spectatori au asistat 
un joc viu disputat închieiait cu un 
just rezultat de egalitate, în care 
liecare echipă și-a cam împărțit tim
pul de dominare. S-au remarcat: 
Stroe, Maiogan, Kajlic de la Avîn-' 
tul, Nicoară, Nagy și Safar de la 
Metalul. A condus G. Megyeri (B. 
Mare).

METALUL HUNEDOARA— 
AVINTUL REGHIN 3—0 (3—0)

Meciul a avut două aspecte dis
tincte : în prima repriză s-a jucat 
un fotbal de bună calitate, la 
înălțimea unui meci de categoria 
A (meritul principal este al e- 
chipei gazde, care a jucat clar șl 
frumos, înscriind prin Huzum în 
min. 1, Pîrvu în min. 22 și Voi- 
nesou II în min. 23); 
secundă, metalurgișsii 
de rezultat cedează inițiativa jocu
lui echipei din Reghin, ai cărei 
înaintași însă au ratat toate oca
ziile avute. S-au remarcat: Nicu- 
lescu, Mălăieru și Zapîs (Metalul), 
Bartha, Tcniță și Constantinesc.u 
de la Avântai. A arbitra; corect Al 
Tcxth (Oradea)

MIRCEA TUDORAN
I. Tătaru 

corespondent

în repriza 
mulțumiți

LUPENI 1—2 (1—0)

Maicănescu

SEVERIN—
0—1 (0—1)

PROGRESUL S. MARE- 
MI NERUL

Reușind să con.’re'izeze singu
rele ocazii avute (F J’mcci a mar
cat în min. 79 și 89). Miineruf a 
părăsit terenul victorios, deși Pro
gresul a fost cel care a dominat 
mai mult și a avut mai multe o 
căzii de a marca. Singurul gol 
al gazdelor l-a înscris Ferenezi în 
mim. 23. A condus 
(București).
LOCOMOTIVA TR. 
FLACARA MEDIAȘ

Un joc de factură tehnică me
diocră, mai ales din partea localni
cilor, încheia-t ou Victoria la limită 
a medieșcmilor prin punctul înscris 
de Truică în min. 15. A condus 
Șt. Constantinescu (București).
PROGRESUL SIBIU—METALUL 

UZ. TRACT. OR. STALIN' 
1—0 (1—0)

Joc de factură teihn! 
fuz, cu multe greșeli tehnice 
tactice. Unicul gol al meofo’ui 
fost înscris de Ciurugă în

Pcpa,

s'abă, coti
și 
a 

min. 9. 
S-au remarcat : Pcpa, Frurzescu 
și Pantelimon (Progresul), Crișan 
(Metalul). A condus Em. Kroner 
(București)
METALUL REȘIȚA—LOCOMOTI

VA ARAD 6—1 (0—0)
Aproape 5.000 de spectatori- au 

asistat la un meci frumos, de o 
valoare tehnică destul de ridicată. 
Juoînd mai hotărît și mai legat, 
oaspeții au obținut o meritată vic
torie prin gotul înscris de Bticiu- 
■leatnu în min. 88. A condus arbitrul 
Gh. Kepich (Timișoara).

Gh. Dobrescu 
corespondent

CLASAMENTUL
1. Minerul Lupeni
2. Met. Hunedoara
3. Metalul C. Turzîi
4. Flacăra Mediaș
5. Avîntul Reghin
6. Avîntul Tg. Mureș
7. Progresul Sibiu
8. Locomotiva Arad
a.

10.
11.
12.
13.

S 5
7 3
8 4
8 4
8 3

3
1
3
3
2

Locomotiva Cluj 
Progresul S. Mare 
Metalul Reșița 
T.oc. Tr. Severin 
Metalul Ur. Tr. 
Orașul Slalin 4:11 47 12 4

ETAPA VIITOARE
Arad : locomotiva — Progresul Si

biu ; Mediaș : FlacSra — Metalul 
Hunedoara ; C. Turzîi : Metalul — 
Locomotiva Cluj ; Tg. Mureș : Avîn
tul — Metalul Reșița ; Lupeni : Mi
nerul — Locomotiva Tr. Severin ; 
Orașul Stalin : Metalul Uz. Trac
toare — Progresul Satu Mare ; Avîn
tul Reghin stă.

cea Olaru (lot R.P.R.) 2.47.4; 100 
m. spate: 1. Aurel Măndoiu (lot 
RjP.R.) 1.11.5; 2. Gh. Enache (lot 
RjP-R.) 1.13.6; 3. D. Kaminschi (lot 
R.P.R.) 1.14.6; 100 m. bras: l.Heitz 
Falix (lot R.P.R.) 1.14.1; 2. Mihai 
Mitrofan (lot R.P.R.) 1.15,0; 3.A- 
drian Oanță (Iot R.P.R.) 1.15.2;
ștafeta 4 x 100 m. mixt: Dinamo 
București (A. Măndoiu, Al. Popes
cu, A. Oanță, N. Rujinschi) 4.32.1 

c (nou record republican de seniori £ • - - - - . ...pentru ștafete de colectiv).
La sărituri pe primul loc s-a 

clasat Klaus Wittenberger cu 
141.8 pt, urmat de Gh. Banii cu 
109.3 M

PROGRESUL C.P.C.S.—FLAM 
ROȘIE BURDUJENI 6—2 (3

„Deschiderea" de ieri de la 
Iești, n-a fost mai puțin intere; 
tă decât meciul de categorie 
Spectatorii care au mizat pe 
sibilitatea vizionării unui joc 
mos, ocuipându-și locurile în tr 
ne cu mult înainte de încep 
meciului, n-au fost cu nimic d' 
măgiți. Ei au puitut urmări, 
nou, jocul combinativ și eficac 
gazdelor, care au fructificat 
meraase din ocaziile avute ca și 
țiunile bine orientate în cîmp 
oaspețiiicr. Este, totuși, de reț 
faiptul că scorul putea fi și 
mare, dacă, pe de o parte, 
can ți i Progresului C.P.C.S. 
ratau goluri ca și făcute, iar 
de altă parte dacă portarul < 
pețitor (Chițu) — în ciuda c 
șase goluri primite — nu s« 
tot atîiea 1

Despre oaspeți nu se pot sp 
în general prea multe lucruri. I 
intarea lor a păcătuit printr-o m • 
lipsă de eficacitate (cele două 
1uri pe care le-au înscris se 
toresc numai unor greșeli ale, 
parării gazdelor), iar apărarea 
rezistat decît o repriză atac 
succesive și în forță ale Pr<- 
suiiui C.P.C.S.

Au înscris: Raab (min. 10, 
și 82), Mateianu (min. 29 și 
și Dumitrescu (min. 62) 
Progresul C.P.C.S., Neacșu (n_ 
43) și Drăguț (min. 45) pen 
oaspeți.

Din cei 22 de jucători care 
evoluat, s-au remarcat Matei» - 
Raab, Bîscă și Jenei de la g 
de. Zincillescu și Chitii de la o 
peti.

A arbitrat I. Rapaport (Bu 
restî).

pesi

T STAMt 
FLACARA CiMPINA—PROGE 

9UL FOCȘANI 2—2 (0—1) 
Ambele echipe au furnizat un 

anost. Au înscris Ionescu (m 
55) și Nițulescu (min. 62 din 
m.) centru gazde, Stoica (min. 1 
și Cioboată (min. 72) pentru o« 
peți. A arbitrat Ș'e'an Gd . 
(București) „

METALUL STEAGUL ROȘU 
OR» SUL STALIN—LOCOMOTP 

CONSTANȚA 2—2 (1—1)
La capătul unu: joc în care n 

una din echipe n-a strălucit, î 
tîlnirea s-a terminat la egatita 
Au marcat: Hașotă (min. 1) 
Fusuilan (min. 83) pentru raz . 
Ispas (min. 34) și Munteanu (mi 
51) pentru oaspeți. In min. 64 D 
vid (Met. Steagul roșu) a ra! 
un penalti. Arbitru : A. Var 
(Cluii.

DINAMO BIRLAD—DINAMO 
6 BUCUREȘTI 2—2 (0—0)

Rezultatul nedreptățește pe ga 
de care au fost mai bune. Punct 
le au fost înscrise da Ș:'imsc 
(min. 77 și 88) pentru Dinan 
Bîrlad, de Babone (min. 7-8) 
Nunweiiler (m:<n. 86) 
namo 6. In min.
ratat un 11 ni. A arbitrat C. Ianr 
pol (Constanta)

METALUL 1 MAI PLOEȘTI— 
FLAMURA ROSIE

1—1 (0—0) 
Au marcat: Anatoi 

pentru gazde și Păun 
peterii oaspeți.
LOCOMOTIVA

neutru D
29 Ș! am schi

BACĂU

(min. 721 
(min. 77

IAȘI—ȘTIINȚA 
IAȘI 1 — 1 (1 — 1)

Derbiul loca! s-a încheiat și d 
data aceasta cu un rezultat ne.âe 
cis. Punctele au fost realizate d 
Fierea (min. 40) pentru feroviai 
și de Vasilescu (min. 42) pențri 
studenți. A condus C. Mitrar 
(București).

FLACARA MORENI—ȘTIINTA 
BUCUREȘTI 2—0 (2—0)

Joc de bună faciură tehnică. Ati 
înscris: Capoiianu (min. 24) și 
Ștefănescu (mi:n. 43). A arbitrat , 
L. Păunesou (Orașul Slalin).

(După relatările telefonice ale, 
corespondenților noștri : C. Vîrjo- 
ghe, C. Gruia. I. Weissman. 
Solomon, I. Rizoâu. f 
R.

C.
Iordache,

Untu, E. Ursu și P. Andrei).

ETAPA VIITOARE

CLASAMENTUL
>. Metalul St. xoșu 8 7 16 24: 5 15
2. Dinamo G 8 5 2 1 16: 7 12
3. Progr. C.P.C.S. 7 3 3 1 17:11
4. Știința Iași 8 2 5 1 K: 6 9
5. Flacăra Moreni 8 2 5 1 11: 9 9
6. Flacăra Cîmpina 8 2 5 1 15:13 9
7. Lccom, Constanța 8 3 2 3 18:12 8
8. Met. 1 Mai Ploești 7 3 2 2 10: 8 8
9. Dinamo ©îrlad 8 3 14 11:16 7

10. Locomotiva Iași 7 13 3 5: 8 5
11. Progr. Focșani 8 0 5 3 5:16 5
12. Fl. r. Burdajeni 8 2 15 9:22 5
13. FL roșie Bacău 8 13 4 10:25 5
14. știința București 7 0 2 5 4:13 2

*>
Bacău : Fl. roșie — Știința Bucu

rești ; Bnrdujeri : Flamura roșie i— 
Știința Iași ; Iași : Locomotiva,: — 
Metalul 1 Mai Ploești ; Moreni : Fla
căra — Metalul Steagul roșu; Con
stanța : Locomotiva — Flacăra
Cimn'na ; Bîrlad : Dinamo — Pro
gresul Focșani ; București : Progre

sul C.P.C.S, — Dinamo 6.
■ I 1



Rezultatele
din categoria C

Liderul categoriei A a suferit prima înfrîngere în campionat!

Seria I
IașiD'.namo Dorohoi—Progresul 

0-0.
Progresul Rădăuți—Voința 

cuci 4-2 (2-0).
Locomotiva Pașcani — Avîntul 

Piatra Neamț 5-0 (3 0).
Victoria Tecuci—FI. roșie Bu-

huși 3-1 (0-0).
Dinamo Galați — Flacăra Moi- 

nești 5-1 (1-0).
Âvîrrtul Fălticeni—Știința Galați 

2-0 (1-0).

Te-

Patru victorii pe teren propriu, două meciuri nule, 14 goluri mar
cate în 6 jocuri și numeroase modi licări în clasament — acesta este 
bilanțul etapei de ieri a categoriei A. Dar, ceea ce a constituit sur
priza zilei a lost înfringerea liderului, prima în actualul campionat, 
la Oradea .Progresul Oradea a realizat cea mai bună performanță, dis- 
punînd pe merit și la un scor concludent de echipa C.C.A., și rămî- 
nînd neînvinsă pe teren propriu. Surprinzător este și rezultatul de la 
Ploești, unde din nou Flacăra a terminat la egalitate cu o echipă 
Știința. Pînâ astăzi, ploeștenii au cîștigat un singur joc acasă (3-0 cu 
Dinamo Bacău). Ih rest, rezultate așteptate. Poate mai puțin cel de la 
Timișoara. In urma acestor rezultate, s-au produs cîteva modificări în 
clasament, dintre care mai importante sînt : Locomotiva a sărit pe lo
cul 5, știința Cluj a trecut de la 9 la 7, Știința Timișoara de la 6 la 
9 și Dinamo Orașul Stalin de la 7 la 11. Minerul și Progresul Oradea 
au cîștigat cite un loc, -----'- —- • — - - -
unul.

FI. roșie Arad și Flacăra au pierdut cite

ETAPA VIITOARE

Avîntul Piatra Neamț—Progre
sul Rădăuți, Dinamo Dorohoi—A- 
vin'ul Fălticeni, Flacăra Moinești— 
Voința Tecuci, FI. roșie Buhuși— 
Știința Galați Dinamo Galați— 
Progresul Iași. Victoria Tecuci— 
Locomotiva Pașcani.

Seria a II-a
Metalul Tîrgoviște—Constructo

rul Constanța 7-1 (3-0).
Fi. roșie B. Rahova Buc.—Me

talul 131 5-1 (4-0).
Metaiul Constanța — Progresul 

Corabia 1-3 (0-2).
Dinamo Pitești—Fi. roșie Giur

giu 2-1 (1-1).
Progresul Călărași—Metalul Bră

ila 1-1 (1-0).
Locomotiva Galați — Metalul 

București 1-0 (1-0).
Metaiul Sinaia—Locomotiva MCF 

Buc. 3-2 (1-2).

ETAPA VIITOARE:
Progresul Corabia—Metalul Si

naia, Locomotiva Galați—Metalul 
Constanța,. Metalul București—Di
namo Pitești, Constructorul Cons
tanța—Progresul Călărași, Loco
motiva MCF—Metalul Tîrgoviște, 
Metalul 131—FI. roșie Giurgiu, 
talul “ “
hova

Brăila—FI. roșie Bere 
Buc.

Me- 
Ra

Ware surpriza Ia Oradea!

OradeaPROGRESUL 1CO 
CC A 3-1 (2-0).

Teren : Progresul, 
marcat : Vaczi, ~ 
Alexandrescu.

Spectatori : 15.000.
Timp : foarte frumos.
Arbitru : Monica Segall (Buc.).
Progresul ICO : Gebner, — 

Vărzan I, Caricaș, Coman — 
Bartha, Vlad — Toth, Bodo, 
Vaczi, Florea, Kiss.

CCA: Toma — Za vodă II, A- 
polzan, V. Dumitrescu — Onisie, 
Bone — Cacoveanu, Constantin, 
Aîexandr eseu, Biikossi, T ă tar u.

S-au remarcat : Vaczi, Gebner, 
Vlad, Kiss, Coman, Zavoda II.

bun. Au
Bodo, Kiss și

Seria a IlI-a
Ca-Locomotiva Oradea—Recolta 

rei 2-0 (0-0).
Avîntul Șighet—Minerul B. 

re 3-1 (2-0).
Reprezentativa Tîrnăveni — FI. 

roșie Cluj 4-2 (0-1).
Avîntul Toplița—Metalul Oradea 

1-1 (0-0).
Progresul Turda—Constructorul 

Turda 2—0 (0—0).
Dinamo Tg. Mureș—Recolta 

lonta 4-0 (1-0).

Ma-

Sa-

I

ETAPA VIITOARE:

Minerul B. Mare—Avîntul 
plița, Fi. roșie Cluj—Recolta 
lonta, Dinamo Tg. Mureș—Fi. roșie 
Sf. Gheorghe, Metalul Oradea— 
Progresul Turda, Constructorul 
Tur'a—Locomotiva Oradea, Recol
ta Cărei—Reprezentativa Tîrnăveni.

Seria a IV-a

To- 
Sa-

Otelul roșu—Flamura
Vîicea 2-0 (0-0). 
C-aiova—Constructorul 

(0-0).
14—Flamura roșie 7 No-

Clasamentul
1. C. C. A. u G 2 1 2S: 6 14
2. Dinamo Buc. 9 5 2 2 12:11 123, Minerul Petroșani 8 4 3 1 12: 6 11
4. FI. roșie U.T.A. 9 4 3 2 12: 9 11
5. Locomotiva Buc. 9 3 4 2 19:11 10
6. Flacăra Ploești 9 2 5 2 11: 9 9
7, Știința Cluj 9 3 3 3 9:12 9
8. Locomotiva Tim. 9 1 6 2 6: 7 8
9. Știința Timișoara 9 3 2 4 11:13 8

10. Progresul Oradea 9 4 0 5 10:17 8
11. Dinamo Or. Stalin 10 3 1 6 10:15 7
12. Progresul Buc. 10 2 2 6 9:18 6
13. Dinamo Bacău 9 2 1 6 8:21 5

Minerul
din nou victorios acasă

Metalul
ro’te Rin.

Știința
Arad 1-0

Flacăra 
iembrie Arad 1-2 (1-1).

Metalul 108—Constructorul Cra
iova 1-0 (1-0).

Locomotiva Simeria—Metalul A- 
rad 2-3 (1-2).

Progresul Timișoara—Locomotiva 
Craiova 3-4 (2-3).

ETAPA VIITOARE:
Metalul Oțelul roșu—Știința Cra

iova, Constructorul Arad—Metalul 
108, Locomotiva Simeria—Progre
sul Timișoara, Metalul Arad—Fla
mura rcș'" Rm. Vîlcea. Locomotiva 
Craiova—Flacăra 14. Constructorul 
Craiova—Flamura roșie 7 Noiem
brie Arad.

INFORMAȚII
Iată cum arată un buletin 

Pronosport cu 12 rezultate exacte
la concursul Nr. 21 (Etapa din
27 mai 1956):
I Progresul Oradea -- C.CA.

București 1
11 Locomotiva Buc. —- Dinamo

Orașul Stailin 1
III Flacăra Pioești -- Știința

Timișoara X
IV Minerul Petroșani — Fla-

mura roșie Arad 1
V Locomotiva Timișoara — Pro

gresul București X

ORADEA 27, (prin telefon). — 
După ultimele rezultate ale echi
pei C.C.A., foarte puțini dintre lo
calnici sperau intr-o victorie a e- 
chipei din Oradea. Și, totuși, a- 
cest lucru s-a întemplat ! Explica
ția ? In primul rînid, jucătorii oră- 
deni au luptat cu o voință extra
ordinară și nici chiar atunci cînd 
au fost răniți (Gebner, Vaczi și 
Bodo) nu au slăbit ritmul. Echipa 
C-C.A. a intrat încrezută pe teren, 
sperind într-o victorie ‘ comodă. 
Mai tîrziu, însă, oboseala și-a spus 
euvîntul, iar Apolzan a constituit 
tot timpul o „gaură", fiind depă
șit cu regularitate de un Vaczi în 
mare formă. Așa cum au recunos
cut, de altfel, și antrenorii echipei 
G.C.A., victoria orădenilor este pe 
deplin meritată, ea fiind rodul 
unui joc mai bine orientat tactic 
și. al unei excepționale puteri de 
luptă.

încă din primul minut, orădenii 
pornesc deciși la atac. Bodo trage 
de la 5 metri peste bară, iar mai 
tîrziu. Toma salvează în extremis 
la un puternic șut al lui Kiss.

Victorie meritata,

I LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
DINAMO OR. STALIN 5-1 (1-1)

Au marcat : Seredai (1’), Cse
gezi (9’), Olaru (53'), Seredai 
(62’), Olaru (83’ și 87’).

Teren Giulești bun, spectatori 
20.0u0, arbitru : St. ' ~

Raport de cornere :__
LOCOMOTIVA : Dungu - 

deanu, Stancu, Macri — 
Neamțu — Copil, Seredai, 
ru. Georgescu. Filote.

DINAMO : Bucur
Lazăr, Seres — Hidișan, Flores
cu — Mihai, Radulescu, 
kacs i, Osegezi, Szakaes

S-au remarcat: Stancu, 
gu, Filote, Olaru, Seredai, 
zăr, Hidișan, Szakaes I 
gezi.

Ionescu-Buc.
8-2 (6-1). 

- DO- 
Bodo, 

__ , Ola-

Moa-rcăș,

Sza- 
II.
D un

da
și Cse-

victoria
Feroviarii

Locomotiva a obținut 
greu, în ciuda scorului, 
au avut în față un adversar foar
te dificil, cel puțin egal ca valoare 
și care a avut de partea sa supe
rioritatea în jocul dc cîmp și a- 
vantajul teritorial. Cum se explică 
atunci scorul atît de mare? Numai 
prin eficacitatea mai mare a liniei 
de atac a feroviarilor. Intr-adevăr, 
fără să se ridice peste nivelul 
comportării de joi. Locomotiva — 
care a jucat mai slab în prima re- 
orfză — a avut un mare avantaj 
în experiența cîtorva înaintași și 
în puterea lor de concretizare. Di
namo a desfășurat un joc de cîmp 
foarte frumos; linia sa de înain
tare s-a orientat foarte bine tactic, 
reușind să „spargă" de multe ori 
dispozitivul de apărare al ferovia
rilor, dar atacanții au fost lipsiți

Minutul 6 aduce primul gol: Bodo 
driblează doi adversari, ii pasează 
lui Vaczi și acosta înscrie impara- 
bit în coiful drept. Peste șase mi
nute, Vaczi are o altă mare ocazie 
de gol: îl driblează pe Apolz.ui, 
dar se pripește și trage prea de 
vreme. Gebner, portarul arădenilor, 
se rănește plonjînd în picioarele lui 
Cacoveanu, dar. curajos își reia lo
cul în poartă. El va face o partidă 
excelentă, avînd cîteva intervenții 
salutare. Jocul devine tot mai în
suflețit, oaspeții căutînd să egaleze. 
Alexandrescu „scapă" în min. 2C, 
dar acțiunea sa e oprită 
ner. In min. 29 Gebner 
nou ocazia să se releve, 
în picioarele lui Bukossy. In min. 
33, arădenii majorează scorul: 
Bodo trece de Apolzan, trage prin 
surprindere de la 18 metri și în
scrie imparabil. La reluare, C.C.A. 
domină, căci orădenii se retrag în 
apărare. Totuși contraatacurile 
Progresului sînt foarte periculoase. 
La unul din ele, Vaczi pătrunde 
în careul echipei C.C-A. și Toma 
e nevoit să-i plonjeze in picioare. 
In min, 52, Constantin reia cu ca
pul spre gol, dar Coman salvează 
de pe linia porții. Min. 67: oas
peții reduc scorul. Alexandrescu 
trage peste Bartha, iar balonul, 
surprinzindu-l pe picior greșit pe 
Gebner, intră în poartă. Jucătorii 
militari caută să forțeze egala- 
rea, dar Progresul preia inițiativa. 
In min. 77. Vaczi are o frumoasă 
acțiune, centrează precis, iar Kiss, 
de la șase metri înscrie al treilea 
punct, consfințind astfel o merita
tă victorie a arădenilor.

, M. BĂNUȘ
Singer Zoltan 

corespondent

dar scor exagerat
de hotărîre și nerv în faza finală 
a acțiunilor. Singurul care a cău
tat și a și dat finalitate atacurilor 
a fost Csegezi, dar cu unul sin
gur... In schimb, Locomotiva a 
fost dominată în cîmp, însă atacul 
a știut să fie mai periculos la 
poartă, să insiste mai mult, să 
transforme în goluri situațiile 
create — protitind și de slăbiciu
nea portarului Bucur — și să cîș- 
tige cu 5—1, scor care este exage
rat și nedreptățește pe dinamo- 
vîști. Aceștia au tăcut un meci 
bun, care a lăsat o frumoasă im
presie. Jocul a avut un ritm rapid 
în primele 15 minute cînd s-au și 
înscris două goluri. Apoi .alura a 
scăzut și meciul a continuat in 
nota de superioritate în cîmp a 
oaspeților. Același aspect l-a avut 
meciul și la începutul reprizei a 
doua, apoi Locomotiva s-a regăsit 
și prin atacuri pline de nerv și 
dirzenie, a urcat scorul țreptat- 
treptat în urma cîtorva acțiuni 
spectaculoase. Dinamo n-a descu- 
rajat nici un moment, ci a jucat 
în același ritm, însă ineficace, ast
fel că nu a putut modifica rezul
tatul. Satisfăcător arbitrajul lui 
Ștefan Ionescu-București. A comis 
însă, unele greșeli în aprecierea 
faulturilor

EÎĂPÂ VIITOARE (3 IUNIE)

de Geb- 
are din 
plonjînd

Dinamo Orașul Stalin — Flacăra 
Ploești

Dinamo Bacău — Locomotiva Ti
mișoara

Știința Timișoara
București

Progresul Oradea —
FI. roșie Arad — 

București

Progresul București 
"Petroșani

MINERUL PETROȘANI — FL t 
ROȘIE U.T.A. ARAD 1-6 (0-0). ’

Teren: Minerul, bun.
Timpul : cer noros. Spectatori: 

7.000.
A marcat: Sima (min. 54).
Arbitru : p. Badea (Orașul 

Stalin). ’
MINERUL : Crîsnic — Coidum, 

Vasiu, Panalt — Deleanu, Far- 
caș li — Paraschiva, Munteanu, 
Moldovan, Gabor, Sima.

FL. ROȘIE U.T.A. : Faur — 
Sziicz, Dușan, Frzekaș — Ca- 
paș, Mercea — Jurcă, r ' 
Mateon, Petschowski, Birău.

S-au remarcat: ____ ,
slu, Deleanu, Farkaș II Dușan, 
Boitoș și Birău.

1
♦

V
*>
* 
*
* 
*

Boitoș, l 
.z, -cwzău. ’ 
Crîsnic, Va- z 
iș TȚ Dușan,

Dinamo

Știința Cluj 
Locomotiva

Minerul

Joi 31 mai: Minerul
C.C.A., la Petroșani.

Petroșani

Ai șaselea meci nul 
al Locomotivei Timișoara

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 0-0.

Stadion : „Locomotiva", bun.
Timp : frumos.
Spectatori: 8.000.
Arbitru : I. Drăghici (Buc.).
Locomotiva Timișoara : Fran

ciscovici — Gall. I. Covaci, Ro- 
deanu — Lenghel, Scorțan — 
Țigăniuc, Szekely, Covaci A., 
Avasilichioalei, Bădeanțu.

Progresul București: Cosma— 
Maior, Bratu, Soare — Clocea, 
Știrbei — Cruțiu, Țîrcovnicu, 
Banciu, Ozon, Blujdea.

S-au evidențiat : Lenghel, Scor
țan, Szekely, Avasilichioaiei (Lo
comotiva) șl Cosma. Bratu, Soa
re. Țîrcovnicu (Progresul).

Raport de cornere: 1-1.

TIMIȘOARA 27 (prin telefon). 
— In repriza întîi meciul nu a co
respuns unei întilniri de prima ca
tegorie, ambele echipe jucînd con
fuz. cu multe greșeli de tehnică 
individuală și foarte multe pase 
fără adresă, fără nici o orientare 
tactică. Ambele înaintări nu au 
reușit să inițieze în acest timn a- 
tacuri periculoase la poartă și pu
tem semnala doar două faze de 
gol ratate în min. 19 de Banciu 
(Progresul) și respectiv min. 22 
de A. Covaci (Locomotiva). După 
pauză aspectul jocului se schimbă 
într-o oarecare măsură datorită 
mai mult înaintașilor echipei gaz
de care au o serie de acțiuni la 
poarta bucureștenilor, toate ter
minate cu șuturi. Dar fie pentru că 
aceste șuturi au fost imprecise fie 
pentru că în ultimă instanță por
tarul Cosma a intervenit cu multă 
siguranță tabela de marcaj nu a 
putut fi modificată. Ocaziile de a 
înscrie ale echipei timișorene an 
lost numeroase în ultimele 45 mi
nute de joc dar ele au lost ratate 
în special de Szekely în minutele 
58, 63, 65 și 68. Singurul prilej de 
a marca al bucureștenilor este ra
tat în min. 73 de Banciu care din 
apropiere tr:.ge în brațele lui 
Franciscovici. De altfel, deși nu
mărul șuturilor trase de atacanții 
Progresului s-a apropiat de cel al 
feroviarilor, acest fapt nu a con
stituit un pericol pentru portarul 
Locomotivei deoarece ele au fost 
trase de la distanță, slab și im
precis.

C. Florescu și Sever Șerban 
corespondenți

PETROȘANI 27 (prin telefon). 
— întrecerea dintre cele două e- 
chipe s-a desfășurat la un nivel 
tehnic mediocru. Arădenii nu au a- 
vut finalitate în acțiuni, deși au do
minat mai mult în prima repriză. 
A’.inerul și-a revenit în partea a 
doua a jocului, cînd a combinat 
frumos în cîmp și a întreprins u- 
nele atacuri foarte periculoase. In 
primele minute de joc, arădenii 
inițiază atac după atac. Birău are 
o acțiune personală în min. 8, dri
blează doi apărători și trage foarte 
puternic de la 16 metri. Crîsnic, 
atent, evită un gol gata făcut. 
Peste patru minute, arădenii obțin 
un corner, Birău trage, mingea a- 
junge la Jurcă, acesta șutează din 
nou și Crîsnic e obligat să inter
vină. Incet-încet, Minerul își re
vine. Gabor și Moldovan încearcă 
fără succes poarta lui Faur. în 
min. 18, Moldovan pasează lui Pa
raschiva, acesta pătrunde în careu 
și șutează. Faur respinge dar 
Munteanu, de la 6 metri, ratează... 
Imediat, o acțiune Birău-Jurcă-Boi- 
toș se încheie cu un șut puternic 
al ultimului; Panait salvează cu 
capul.

Singurul gol s-a marcat în min. 
54: Faur, portarul arădean, e pe
nalizat cu o lovitură indirectă 
pentru că a „Durtat mingea". Bate 
Panait în „zid", balonul ajunge la 
Sima și acesta înscrie de la 15 
metri. Minerul pune stăpînire.. pe 
joc, dar scorul rămîne neschimbat.

/. Zamora, corespondent

Din nou 
meci nul la Ploești

FLACAKA PLOEȘTI — ȘTIIN
ȚA TIMIȘOARA 1-1 (1-1).

Au marcat : Ciosescu (mim. 31) 
șl Pahonțu din 11 m. (min 45).

Teren : Flacăra, bun.'
Spectatori : peste 14.0(0.
ȘTIINȚA : Pain — Sbîrcea, 

Brînzei, Florescu — Cojereanu, 
Tănase — Lazăr, Mazăre, Cio
sescu, Dinulescu, Boroș.

FLACĂRA ; Maroși — Pahon
țu, Neacșu, Topșa — Cosmoc, 
Pereț — Leucă, D. Munteanu, 
Zaharia, A. Munteanu, Ghiță.

Arbitru : N. Mihăilescu-Buc.

©onosport
DinamoVI Știința Cluj 

Bacău
VII Metalul Hunedoara — Avîn- 

tul Reghin
VIII Avîntul Tg. Mureș — Me

talul Cîmpia Târzii
IX Progresul Satu Mare — Mi

nerul Lupeni
X Metalul St. roșu Or. S.atth -sun

Locomotiva Constanța ; • X
XI Locomotiva Iași — Știința

Iași kJ:X
XII Progresul Sibiu — Meta

lul Uz. trac. Or. Stalin ",,^1
La acest concurs au fost depu

se aproximativ. 1,560.000 buletine.

1

1

X

'Jn 2

PETRE GAȚU

Știința Cluj a obținut greu victoria
DINAMOȘTIINȚA CLUJ 

BACAU 1-0 (1-0).
Stadionul ,,Gh. Gheorghiu-De j ‘‘. 
Timp : frumos. Cîmpul de joc 

— alunecos. Spectatori : 7.000. A 
marcat: Dragoman (min. 27).

Arbitru : Gh. Dumitrescu, co
rect.

știința Cluj : Todor — Szeke
ly, Cojocaru, Isac — Nededcu I, 
Georgescu — Lutz, Nedelcu II, 
Suciu, Zeană, Dragoman.

Dinamo Bacău : Munteanu 
Popa, Weber, Bălăceanu — Ci
cerone, V. Alexandru — Hulea, 
Giosanu, Gram, Cîrnaru, Crețea.

S-au remarcat : Tsac, Georges
cu. Lutz, Suciu, Popa, Bălăcea
nu, Crețea, Gram.

CLUJ 27 (Prin telefon). — 
Studenții clujeni au început me- 
ciul foarte „tare". Timp de zece 

’> minute ei au supus apărarea bă- 
? căoanilor unui adevărat „asediu", 
) Zeană și Lutz ratînd mari oca- 
> zii de gol. Jocul se echilibrează, 

prin efiteva contra-atacuri foarte

>>

reușite ale oaspeților dar studen
ții preiau inițiativa și înscriu în 
minutul 27. Suciu pasează la 

trece balonul lui 
deschide scorul 

șut de la zece

minutul 27. 
Zeană și acesta 
Dragoman care 
cu un puternic 
metri.

In repriza a 
dinamoviștilor să 
bina frumos, se 
des și periculos de poarta lui 
Todor, dar Gram și Crețea sca
pă două mari ocazii de egala re. 
In ultimul sfert de oră, domina
rea oaspeților devine tot mai ca
tegorică (raport de cornere 6-2 
în favoarea lor). Todor, portarul 
studenților intervine curajos în 
două rînduri și împiedică egada- 
rea. Gram trage cu capul peste 
bară, iar Crețea, jenat de Todor, 
ratează o altă ocazie de gol, ast
fel că scorul .rămîne neschimbat.

R. Eișph, Emil Bocoș,.corps®.

II-a este rîndul 
domine. Ei com- 
apropie tot mai

PLOEȘTI 27 (prin telefon) — 
In general, se poate spune că am
bele echipe au desfășurat un joc 
viu disputat. Flacăra a atacat, mai 
mult în repriza a doua, dar nu a 
reușit să treacă de apărarea Știin
ței care s-a întărit prin dublarea 
lui Brînzei cu Cojereanu. Flacăra 
a utilizat des pasele pe sus, care 
au fost interceptate fără dificul
tate de echipa oaspe, mai bună 
la jocul cu capul. Știința a lăsat 
o bună impresie deoarece a jucat 
bine în cîmp și a atacat periculos. 
C.iosescu, Dinulescu și Lazăr au 
tras de multe ori periculos la poar. 
tă. Portarul timișorean debutant în 
categoria A a corespuns.

Iată acum cum s-au înscris cele 
două goluri : în minutul 31 Boroș, 
urmărit de trei adversari, reușește 
să centreze o minge lui Lazăr, a- 
cesta îl deschide pe Ciosescu care 
șutează și înscrie: 1—0. In min. 
45 Ghiță centrează spre poartă, 
Pain plonjează defectuos, balonul 
îi scapă, iar Zaharia interceptează 
mingea și trage, dar Brînzei res
pinge cu pieptul de pe linia porții 
la Leucă. Acesta șutează puternic 
și din nou Brînzei respinge, dar 
de data aceasta cu mîna. Arbitrul 
acordă 11 m. care este transformat 
de Pahonțu 1—1. In repriza doua 
gazdele au ocazia să înscrie de 
mai multe ori dar ratează de fie
care dată. înaintarea Flacărei nu 
a reușit să fructifice ocaziile create.

M- Bedrosian 
corespondent



C. C. A. campioană republicană la Kaltere
Q 11 noi recorduri • Ion Birău 312,5 kg. la

Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat în Capitală finalele campio
natelor republicane la haltere pe e- 
chipe. întrecerile dintre cele 10 e- 
chipe au fost deosebit de intere 
sânte și majoritatea concurenților 
au avut o bună comportare. Echi
pa C.C.A. a cîștigat ușor titlul de 
campioană a țării. Bine s-au pre
zentat Dinamo, Flamura roșie și 
Progresul, care au cucerit urmă
toarele locuri. O mențiune se cu
vine tinerilor de la Recolta, care 
a<u participat pentru prima oară în 
competiție.

O comportare frumoasă au avut 
halterofilii fruntași, care au obținut 
11 recorduri : Birău (4) Roman (2) 
Gusbeth (2) Baroga, Gheorghiu și 
Cazan. Cele mai valoroase dintre 
acestea sînt recordurile lui Birău 
312,5 kg. la categoria semi-ușoară, 
al lui Roman (322,5 kg.) la ușoară 
și al lui Cazan 142,5 kg. la împins, 
la cat. grea.

CLASAMENTUL PE ECHIPE : 
1. C.CA. 13 p.; 2. Dinamo 21 p.;
3. Flamura roșie 27 p.; 4. Progre
sul 30 p.; 5. Știința 33 p.; 6. Me
talul 40 p.; 7. Locomotiva 48 p.; 
8.—9. Voința—Recolta 52 p.; 10. 
Minerul 70 p.

CLASAMENTELE PE CATE
GORII : '■ea mai ușoară: 1. I. Bal-

Cicliștii romîni sint gata pentru cel de al ll-lea start 
in „Cursa Prieteniei Romino- Bulgare”

Echipa feminină de 
a plecat la

Pregătirile pentru cea de a 
II-a ediție a „Cursei Prieteniei 
Romîno-Bulgare“, organizată de 
ziarele „Informația Buoureștiului*' 
și „Vecerni Novini" (Sofia) s-au 
■terminat ieri cu un antrenament 
de verificare efectuat pe șoseaua 
Bucunești-Alexamdria (150 km.). 
La antrenament au participat 
toți alergătorii susceptibili de a 
li selecționați pentru deplasarea 
la Sofia. Antrenamentul a fost 
de fapt „un antrenament-cursă". 
deoarece o seamă dintre cicliști 
au efectuat ruperi, evadări, sprin
turi, etc., iar cei care au avut 
de suferit defecțiuni mecanice sau 
pane au luptat din toate puterile 
pentru reintrarea în pluton (Du
mitru Tupa, D. Munteanu, V. 
Georgescu, etc.). La capătul 
cursei-antrenament, sprintul a re
venit lui Aurel Șelaru (Dinamo) 
cu timpul de 4 h. 00:45, medie 
orară 37,460 km., urmat de Că
li»; Tudose (Progresul) și Nico- 
lae Vasîlescu (Dinamo).

In tot timpul antrenamentului 
antrenorii lotului, Nicolae Voicu 
și Constantin Simionescu, împreu

Nouă recorduri republicane 
la mo+ociclism

La numai o săptămînă după 
slaba comportare din prima fază 
a campionatului de viteză pe cir
cuit, inotocicliștii au și pornit pe 
calea reabilitării, îmbunătățind, la 
probele republicane de record „pe 
kilometru lansat” și „kilometru cu 
start de pe Ioc”, nici mai mult, 
nici mai puțin de nouă recorduri 
ale țării.

Ieri, pe șoseaua București-Bră- 
nești. între bornele kilometrice 
11—16, motocicliștii noștri au dat 
asaltul asupra unor recorduri reu
șind să coboare cele mai multe 
din ele in ciuda faptului că vîntul 
le-a fost oarecum potrivnic, bătînd 
lateral și destul de puternic pen
tru vitezele cu care se alerga.

lată rezultatele înregistrate, 
nrecum și noile recorduri republi
cane la aceste două probe: kilo
metru cu start de pe loc.

100 cmc.: 1. Iosif Popa (Dina
mo) 45:32,5 sec., nou record R.P.R. 
tv.r. 45:78,5 sec.); 125 cmc. : 1. A. 
Munteanu (C.C.A.) 37:12,0 sec. nou 
record R.P.R. (v.r. 37:54,4 sec.);
2. I. Popa (Dinamo) 39:21,5 sec.;
3. N. Niculici (C.C.A.) 39:76,5 sec.; 
250 cmc.: 1. C. Nedelcu (Dinamo) 
37:29,0 sec.; 350 cmc.: 1. O. Rado
vici (Metalul) 29:77,0 sec, nou re
cord R.P.R. (v.r. 30:42,0 sec.); 2. 
V. Szabo (Dinamo) 30:26,5 sec.; 
3 Gh. Voiculescu (C.C.A.) 30:62,5 
sec.; 4. G. Bereny (Dinamo) 
30:83,5 sec.; 500 cmc. : 1. N. Bues- 
cu (Locomotiva) 26'77,5 sec. nou 
record R.P.R. (v.r. 27:12,0 sec.); 
2 M. Cernescu (Dinamo) 28:43,0 
sec.; 3. N. Niculici (C.C.A.) 30:69,5

msu (Știința) 260 kg. (754-80 + 
105); 2. A. Cosma (Dinamo) 250 
kg.; 3. I. Panait (Progresul) 232,5 
kg.; 4. Gh. Berteanu (Flamura ro
șie) 225 kg.; 5. Nict*la Gavriiă 
(C.C.A.) 222,5 kg.; 6. Cioroboiu

CELE 11 RECORDURI
Cat. semi ușoară : Ion Birău

312 5 kg. la total, 97,5 kg. la îm
pins, 95 kg. la smuls și 120 kg. 
la aruncat.

Cat. ușoară : Tiberiu Roman 
322,6 kg. Ia total și 102,5 kg. la 
împins.

Cat. mijlocie : Mihai Gusbeth 
355 kg. la total, 112,5 kg. la im. 
pins iar Lazăr Baroga 145 kg. la 
aruncat.

Cat. semigrea : Octavian Gheor
ghiu 125 kg. la împins.

Cat. grea : Silviu Cazan 142,5 
kg. la împins.

(Recolta) 192,5 kg.; semiușoară: 
1. I. Birău (Metalul) 312,5 kg. 
(97,54-95+120); 2. Victor Antono- 
vici (C.C.A.) 367,5 kg.; 3. V. Bec- 
teraș (FI. roșie) 252,5 kg.; 4. I. 
Barabaș (Locomotiva) 242,6 kg.;
5. Alex. Cristea (Prog.) 237,5 kg.;
6. Tiberiu Șerban (Recolta) 230; 
ușoară: 1. Tiberiu Roman (G.C.A.) 
322,5 kg. (102,54-95 + 125); 2. Gh. 
Mănăilescu (Dinamo) 297,5 kg.; 3. 
Lisias Ionescu (Progresul) 287,5 

nă cu antrenorul Marin Nicules- 
cu și antrenorul de stat la ci
clism, prof. N. Oțeleanu, au su
pravegheat comportarea alergă
torilor. La terminarea antrena
mentului, ei au comunicat lotul 
definitiv al celor care vor face 
deplasarea la Sofia: Constantin 
ȘANDRU, Gabriel MOICEANU, 
Ion VASILE, Ștefan PORECEA- 

NU, Rudolf SCHUSTER, Nicolaie 
MAXIM, Nicolaie VASÎLESCU, 
Aurel ȘELARU, Ghorghe CALCIȘ- 
CA, Ștefan ȘTEFU, Călin TU
DOSE, Constantin ISTRATE, Ion 
SIMA, Richard KLEIN, Dumitru 
MUNTEANU, Ștefan SEBE, 
Constantin DATCU, Leonard PO
POV, Ion IONIȚĂ șt Dumitru 
ȚUPÂ. In calitate de rezervă va 
face deplasare Nfcolaie MOL
NAR.

Caravana cicliștilor romîni, ca
re va fi însoțită de antrenori, 
mecanici, medici, arbitri și zia
riști pleacă din București în 
cursul dimineții de astăzi, urmînd 
să sosească la Sofia în jurul orei 
22.

H. NAUM

sec.; ataș 500 cmc.: 1. Gh. Ion + 
G. Udrescu (C.C.A.) 33:20,0 sec.;
2. J. Ionescu + P. Enescu (Di
namo) 33:87,0 sec.; ataș 750 cmc.: 
1—2. M. Dănescu + Al. Huhn 
(C.C.A.), C. Grigorescu + Gh. 
Gali (Metalul) 32:08,5 sec.; 3. S. 
Ștefan + H. Szisler (Dinamo) 
36:03,0 sec.; fete 150 cmc.: 1. Ilo
na Kedves (Dinamo) 41:19,5 sec. 
nou record R.P.R. (v.r. 43:21,0 
sec.); 2. Margareta Unghi (C.C.A.) 
44:54,0 sec.; auto — 2 l.: 1. Al 
Uță (Dinamo) 31:81,5 sec.; 2. M. 
Voiculescu (Dinamo) 40:44,0 sec

Kilometru lansat 100 cmc.: I.
I. Popa (Dinamo) 36:16.0 sec.; 
125 cmc. 1. A. Munteanu (C.C.A.) 
33:20,5 sec.; 250 cmc.: 1. N. Ni
culici (C.C.A.) 24:71,0 sec.; 350 
cmc.: 1. C. Radovici (Metalul) 
20:76,5 sec nou record R.P.R. (v.r. 
22:20,0 sec.); 2. Gh. Voiculescu 
(C.C.A.) 23:03,5 sec.; 3. G. Bereny 
(Dinamo) 23:12,5 sec.; 4. V. Szabo 
(Dinamo) 23:28,0 sec.; 500 cmc : 
î. N. Buescu (Locomotiva) 19:96,5 
sec. nou record R.P.R. (v.r. 20:11,0 
sec.); 2. N. Niculici (C.C.A.) 20:32,5 
sec.; 500 cmc. ataș : Gh. Ion + C. 
Udrescu (C.C.A.) 24:48,0 sec. nou 
record R.P.R. (v.r. 25:26,0 sec); 
750 cmc. ataș: 1. M. Dănescu + 
AI, Huhn (C.C.A.) 23:71,5 sec, 2. 
Gh. Gall + C. Grigorescu (Meta
lul) 24:43,0 sec.; fete 150 cmc. : 
1. Ilona Kedves (Dinamo) 31:22,5 
sec. nou record R.P.R.; 2. Marga
reta Unghi (C.C.A.) 33:44,5 sec.; 
auto — 2 1.: 1. Al. Uță (Dinamo) 
21:68,0 sec.; 2. M. Voiculescu (Di
namo) 27:52,0 sec.

cat. semiușoară
kg.; 4. Gh. Tescu (Știința) 282,5 
kg.; 5. S. Schuleri (FI. r.) 280 kg.; 
6. F. Nedavni (Metalul) 257,5 kg.; 
semimijlocie: 1. A. Vasarhelyi
(C.C.A.) 325 kg. (100+100+125);
2. N. Segal (Dinamo) 307,5 kg.; 3. 
Fr. Goschler (Progresul) 290 kg.;
4. Tudor Enache (Metalul) 285 kg.;
5. Iosif Dihor (FI. r.) 277,5 kg.; 6. 
V. Lefter (Locomotiva) 272.5 kg.; 
mijlocie : 1. Mihai Gusbeth (FI. r.) 
355 kg. (112,5 + 107,5 + 135); 2.Va- 
sile Rudan (C.C.A.) 320 kg.; 3. Gh. 
Purcărea (Dinamo) 317,5 kg.; 4. 
Iosep Oreste (Știința) 297,5 kg.; 5. 
Pierre Eremia (Voința) 275 kg.; 6. 
C. Stamate (Recolta) 265 kg.; în 
afară de concurs : Lazăr Baroga 
(Fl. r.) a realizat 355 kg.; semi 
grea: 1. I. Dancea (C.C.A.) 380 
kg. (122,5-1-117,5+140); 2. Octa
vian Gheorghiu (Dinamo) 357 kg. 
In afară de concurs Gheorghiu a 
realizat 365 kg.; 3. S. Isac (Pro
gresul 305 kg.; 4. I. Vlădăreanu 
(FI. r.) 297,5 kg.; 5. St. Paliska 
(Metalul) 285 kg.; 6. V. Hogea 
(Locomotiva) 285 kg.; grea: I. 
Silviu Cazan (C.C.A.) 417,5 kg. 
(142,5+120+155); 2. N. Băltăcea- 

nu (Știința) 355 kg.(105+110+140);
3, Gh. Piticaru (Dinamo) 332,5 kg. 
în afară de concurs : E. Delcă 352,5 
kg.

Sîmbătă a părăsit Capitala re
prezentativa feminină de baschet 
a țării noastre care va participa la 
campionatele europene care se vor 
desfășura începînd de la 2 iunie 
ia Praga. La aceste întreceri vom 
fi reprezentați de următoarele ju
cătoare : Hiide Eordogh, Viorica

FOTBAL PESTE HOTARE
LA BERLIN, ANGLIA A ÎNVINS 

R. F. GERMANA CU 3-1 (1-0)
BERLIN 27 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). — 100.000 
de spectatori au fost prezenți sîm
bătă după-amiază pe stadionul o- 
limpic din zona de vest a Berlinu
lui. Englezii au făcut o partidă 
excelentă și au repurtat o victorie 
pe deplin meritată. Primul gol a 
fost marcat de Edwards în min. 
26. Cu acest scor a luat sfîrșit pri
ma repriză. După pauză tot engle
zii sînt în atac și marchează alte 
două goluri prin Granger și Hay
nes. Campionii mondiali deși au 
jucat mult mai bine decît în ulti 
mele meciuri, n-au putut rezista în 
fața atacurilor impetuoase ale oas
peților. Abia în min. 86 Fritz Wal
ter reușește să reducă scorul la 3-1.

T.D.N.A. — LUTON TOWN
4-1 (1-1)

SOFIA 27. — Duminică sa des
fășurat la Sofia întîlnirea interna
țională de fotbal între echipa cam
pioană a Bulgariei Ț.D.N.A. și e- 
chipa engleză Ltston Town. Jucînd 
mai bine, fotbaliștii bulgari au cîș
tigat întîlnirea cu 4-1 (1-1). Școrul 
esie deschis în min. 2 de către oas
peți prin Pemberton. Egalarea o 
aduce Ianev în min. 34. La reluare 
gazdele mai înscriu prin Rakarov 
(min. 54), Ianev (min. 72) și Mi- 
lanov (min 78).
CAMPIONATUL CEHOSLOVAC 

DE FOTBAL
PRAGA 27. — In cadrul celei de 

a 8-a etape a campionatului de fot
bal, în prima ligă s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Banik Os- 
trava-Banik Kladno 3-0; U.D.A. 
Praga-Sloyan Bratislava 0-0; Spar
tak Kosice-Spartak Sokolovo 0-1; 
Ruda Hvezda Bratislava-Soartak 
Trnava 2—0; Spartak Hradeț Kra- 
love-Dynamo Zilina 3-1 ; Dynamo 
Praga-Tatran Preșov 3-1.

HONVED ÎNVINSA PE TEREN 
PROPRIU

BUDAPESTA.— In etapa de ieri 
cea mai mare surpriză s-a înre
gistrat la Budapesta, unde Honved 
a cedat cu 3-2 echipei Pecsi Dozsa. 
De menționat că militarii au jucat 
cu echipa completă. Golurile au 
fost marcate de Opova, Horvath și 
Szucs din 11 m. pentru oaspeți și 
Kocsis, Czibor pentru învinși. Cele
lalte rezultate: Dorog-Kinizsi 2-2, 
Tatabanya-Szombathelyi 3-2, Doz- 
sa-Cseoel 2-1.

FINALA CUPEI FRANȚEI
Ieri la Paris, pe stadionul Co- 

lombes, s-a desfășurat finala Cu
pei Franței, între echipele Sedan și 
Troyes. Victoria a revenit primilor

Știința Timișoara continuă să conducă 
în clasamentul campionatului de handbal
C.C.A. — Dinamo Orașul Stalin 

10—1 (5—2). Deși meciul nu mai 
era considerat un derbi al campio
natului, totuși un mare număr de 
spectatori a asistat la această par
tidă, în speranța că aceste două 
echipe fruntașe vor furniza un 
meci de înaltă calitate. Speranțele 
spectatorilor s-au risipit însă după 
primele minute de joc, deoarece 
atît bucureștenii cît și dinamo- 
viștii din Orașul Stalin s-au anga
jat de la început într-un joc în
chis, anost, plin de greșeli tehnice 
și de durități. Victoria a revenit, 
pe merit, bucureștenilor prin golu
rile înscrise de Bulgaru (4). Sauer 
(3), Thelman, Lingner, Wagner. 
Pentru dinamovlșt! au marcat: 
Stănescu, Schmitz II, Pahan și 
Martini.

Dinamo 6 — Metalul Reșifa 
8—6 (2—3). După o repriză de joc 
echilibrat, în partea a doua me
ciul nu a mai plăcut, datorită în 
special faptului că dinamoviștii nu 
au mai putut menține ritmul și în 
unele momente au recurs Ia duri
tăți. Au înscris: Graeff, Schneider 
și Ristoiu (Dinamo), Petri (2), Fe- 
renschutz (2) Schutz și Johman 
(Metalul).

Voința Sibiu — Metalul Timi-

baschet a R. P. R. 
Praga

Antonescu, Xenia Nistor, Maria 
Eckert, Ana Firimide, Anca Pop, 
Teodora Simionescu, Elena Tinto- 
rescu. Violeta Zăvădescu, Ștefania 
Tomescu, Zamfirița Belu, Elsa Sze- 
bestien, Ela Mayer, Eva Ferencz. 
Antrenori: prof. Leon Teodorescu 
și prof. Lucian Vasilescu.

Meci de verificare
a echipei reprezentative 

de baschet masculin
Lotul reprezentativ masculin de 

baschet al țării noastre susține 
astă seară pe terenul Progresul 
F. B. un meci de antrenament și 
verificare în compania unei selec
ționate a Capitalei, din care fac 
parte M. Răducanu, Constantinide,
L. Niculescu, Kary, C. Niculescu, 
E. Niculescu, Ganea, Stamatescu,
M. Bărbulescu, P. Vasiliu, Crișan, 
Radu Popovici, etc. întîlnirea va 
începe la ora 18

Activitatea internațională a fotbaliștilor romîni
In cursul lunilor iunie și iulie 

fotbaliștii romîni vor avea o in
tensă activitate internațională. 
După cum se știe, în ziua de 17 
iunie pe stadionul „23 August” 
din Capitală se va disputa întîl
nirea dintre echipele reprezentative 
ale R.P.R. și Suediei. Zece zile 
mai tîrziu, la Ploești -se va des
fășura meciul dintre selecționatele 
secunde ale R.P.R. și Norvegiei, 
iar la 28 iunie, la București se 
vor jntîlni echipele reprezentative 
ale celor două țări.

Numeroase jocuri vor susține în 
aceste luni echipele noastre de 
club. Echipa Locomotiva Timișoara 
va întoarce vizita făcută anul tre
cut de echipa iugoslavă Spartak 
Subotifa cu care va juca la 17 
iunie, în timp ce fruntașa clasa
mentului, C C.A., va pleca tn R.D. 
Germană unde va întîlni la Ber
lin în ziua de 1 iulie echipa 
Vorwârts, cu ocazia aniversării a 
10 ani de la înființarea clubului 
Vorwârts.

Cu mult interes este așteptată 
sosirea în țara noastră a echipei 
S. C. Anderlecht, care a cucerit

PE SCURT
® In cadrul unui concurs des

fășurat în S.U.A. atletul american 
Lea a doborît recordul mondial pe 
distanța de 440 yarzi, obținînd re
zultatul de 45.8. Acest rezultat e- 
chivalează cu 45,5 pe 400 m. Ve
chiul record a aparținut lui H. Mac 
Kinley cu 46,0 și datează din 5 iu
nie 1948.

e La Helsinki finlandezul Helsten 
a obținut 48,6 pe 400 m», Nikinen 
a aruncat sulița la 71,24 m., iar
Kallio a aruncat ciocanul la 54,69 m.

At-leții italieni au reușit în 
ultima vreme cîteva rezultate bune. 
Bravi a sărit 7,40 ni. la lungime, 
Gnocchi a parcurs 200 m. în 21,8, 

șoara 7—6 (5—4). Jocul a fost de , 
un nivel tehnic ridicat șl a plăcut ‘ 
mult spectatorilor prin evoluția 
scorului. In primele minute de joc, 
sibienii au condus cu 3—1. In 
continuare oaspeții au jucat mai 
bine, au reușit să egaleze și chiar 
să ia conducerea: 4—3. De aci 
înainte scorul a oscilat mereu di
ferența nefiind mai mare de un 
punct. De remarcat că Bretz (Vo-« 
Irita) și Kiss (Metalul) au ratat 
cite o lovitură de la 13 m. Cele 
13 goluri au fost marcate de 
Krauss (3), Weidenfeld (2), Bretz, 
Zultner (Voința) și Ehrenreich 
(3), Zavadschî, Reich, Walzer 
(Metalul). A arbitrat foarte bine 
Pândele Cîrligeanu (Bucureștii.

Știința Timișoara — Progresul 
Atad 16—8 (10—4). Victoria stu
denților timișoreni este normală.

Vom menționa doar faptul că scoj-ul 
putea să ia proporții și mai mari, 
dacă în repriza a doua echipa ti
mișoreană ar fi continuat să prac
tice un joc colectiv. Au înscris: 
Moser (5), Jude (3), Gliga (3), 
Vlad (2), Lache, Bara, IacobovschI 
(Știința), Volman (4), Brischler 
(2), Marșand și Schneider (Pro
gresul).

Știința lași — Flamura roșie 
Cisnădie 5—5 (4—2). Echipa ie
șeană a jucat mai slab ca de obi
cei și a fost la un pas de înfrîn- 
gere. Deoarece nici oaspeții nu au 
practicat un joc superior, rezulta
tul de egalitate este just. Au în
scris: Țipu (4), Em. Hurubeanu 
(Știința), Kapp (3). Bota. Avram 
(FI. r.l

Reprez. or. Făgăraș — Flacăra 
Ploești 10—5 (5—0). Rezultatul 
este just, ținînd seama de raportul 
de forțe de pe teren. Gazdele au 
jucat mai rapid și cu pase în a- 
dîncime. Au marcat: Schneider 
(4), Gherbănescu, Chiuidea, Gross, 
Tischler, Filpess, Mailat (Făgă
raș), Selartt (2), Cetini (2) Stoe- 
nescu.

In urma acestor rezultate în 
clasament continuă să conducă 
Știința Timișoara.

@ In categoria B s-au înregis
trat următoarele rezultate: Loco
motiva G. N. — Dinamo Tg. Mu
reș 4—5 (3—1); Știința I C F. — 
Recolta Variaș 13—6 (7—2);
Știința Galați — Recolta Jimbolia 
7—16 (3—6); Progresul Bacău — 
Progresul Odorhei 11—6 (5—3); 
Metalul I. C. M. Reșița — Știința 
Cluj 10—4 (5—2); Constructorul 
Sibiu — Metalul Tîrgoviște 7—4 
(2-2).

anul acesta titlul de campioană a 
Belgiei. Fotbaliștii belgieni vor 
juca în ziua de 20 iunie la Bucu
rești cu una din echipele frun
tașe a>le fotbalului nostru.

Pentru luna iulie și-a anunțat 
sosirea la București și echipa bel
giană F. C. Liegeoise, jn vizită de 
răspuns la invitația echipei Dina
mo București.

Tenismenii australieni 
Hoad și Candy evoluează 

la Praga
PRAGA 27 (prin telefon). In 

cursul dimineții de luni vor sosi 
la Praga tenismenii australieni 
Hoad cu soția și Donald Candy. 
In zilele de luni, marți și miercuri 
ei vor evolua în fața publicului 
praghez jucînd în compania jucă
torilor cehoslovaci Javorsky, Za- 
brodsky, Krajcik, Elgrova și Gaz- 
dikova. Soția jucătorului Hoad este 
și ea jucătoare de tenis.

Intîlnirile se vor desfășura pe 
terenurile Spartak Motorlet.
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iar Fillput a alergat 400 m. gar
duri în 54.8.
• Ieri la Budapesta tînărul at

let Jivoczki (în vîrstă de 18 ani) a 
obținut o excelentă performanță la 
ciocan : 58,41 m.

e Iată cîteva rezultate mai bune 
Obținute de înotătorii maghiari în 
concursul de duminică de la Buda
pesta. îoo m. fluture : Acs 1:03,2. 
200 m. liber : Ketiesi și Domtitor 
2:12,8.

O Ieri la Budapesta echipa de 
popice a R.P. Ungare a obținut o 
excelentă performanță întrecînd e- 
chipa R. D. Germane — campioană 
mondială, cu 5113 la 4948. Szabo Io
sif a doborît recordul mondial la 
individual 916 lemne din 1000 lemne 
posibile.
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