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In „Cupa campionilor europeni14

Dinamo București 
a

★

ieri pe 
în fata 
ca deo- 
propriu. 
asupra

Campionatele europene feminine ie canotaj academic 
au luat sfîrșit

Dinamo București nu s-a des- 
mințit I Echipa noastră campioa
nă a „călcat cu dreptul" in ma
rea competiție internațională 
„Gupa campionilor europeni", 
deși „hopul" a fost numai pe 
jumătate trecut. La Istam-bui, ju
cătorii dinamoviști vor avea de 
apărat „acontul" hiat 
Stadionul „23 August" 
unui adversar recunoscut 
sebit de dificil pe teren

Victoria cu 3-1 (1-0)
campioanei Turciei. Galatasaray, 
este pe deplin meritată. Ieri. Di
namo care a făcut o partidă de 
bună calitate, în orice caz peste 
nivelul arătat ta jocurile anteri
oare, putea să-și asigure un a- 
vantaj și mai mare. Li dădea 
dreptul la o diferență de goluri 
mai mare, care s-o scutească de 
emoții în retur, superioritatea e- 
viderrtă pe care jucătorii săi au 
manifestat-o cea mai mare parte 
din timp, ca urmare a unui joc 
mai organizat, mai bine orientat 
și desfășurat, mai aJes la poartă. 
Aici au fost create multe situa
ții favorabile, chiar ocazii mari— 
cum se spune în fotbal —, care 
însă 
cauză 
ciziei, 
acest 
porții 
-puțin 
insistat suficient La 1-0 și 2-0, 
cîn-d era nimerit să mărearscă 
ritmul căutând să profite de pe ur
ma dezorientării apărării adver
se. Scăderea ritmului de joc tre
buie pusă însă și pe seama căl
durii maci, jn adversar împo
triva căruia nu stat eficace nici 
un feâ de acțiuni tactice... Sigur 
că fără aceste deficiențe, Dina
mo București ar fi realizat ta în
tregime un joc de valoare, așa 
'■unt Li arătat în primele 25 și 
în ultimele 20 de minute ale me
dului, cînd -aplauzele și încura
jările zecilor de mii de specta
tori au subliniat și reușita acțiu
nilor și dorința ca echipa noas
tră campioană să-și asigure par
ticiparea mai departe ta marea 
competiție la startul căreia s-a a- 
liniat. Pentru victoria de ieri, me-

au fost pierdute fie drn 
nehotărîrii și a Impre- 

fie di.n cauza... lui Turg-ay. 
adevărat „înger păzitor" al 
oaspeților. Nu este mai 
adevărat că D-namo n-a

Ultima verificare a atleților noștri 
in vederea meciurilor de la Paris
La sfîrș'itul acestei săptămîni atteții și atleteleLa sfîrșitul acestei săptămîni atteții și atletele din echipele 

reprezentative ale R. P. Romîne vor susține la Paris trei im
portante întâlniri inter na ționatle. Astfel, sîmbătă și duminică pe 
stadionul Colombes, cel mai mare stadion din capitala Franței, 
echipa masculină a țării noastre va întîlni puternica echipă a 
Franței (în aceiași timp se va desfășura și meciul dintre echipele 
Franței și R. F. Germane). Echipa noastră feminină participă la o 
întâlnire triunghiulară (cu clasamente bilaterale) alături de echipele 
naționale ale Franței și Austriei.

In vederea acestor meciuri, echipele noastre au fost selecționate 
— în linii mari — în urma desfășurării campionatelor republicane 
individuale din acest an, avîndu-se în vedere și valoarea constantă 
arătată de diferiți atleți în ultima perioadă de timp.

Ca o ultimă verificare, neutru anumite probe, s-a desfășurat 
sîmbătă pe stadionul Republicii un concurs la care au participat 
cîțiva dintre viitorii titulari ai echipelor reprezentative. Mai înainte 
de a vă arăta rezultatele înregistrate, se cuvine a evidenția reve
nirea în formă a maestrei sportului Alexandra Sicoe care a obținut 
cel mai bun rezultat al său din acest an pe 100 m. Același lucru 
i-au făcut Anelise Zîmbreșteanu la aruncarea suliței și Niculina 
Barbu la aruncarea discului, (aceasta a stabilit chiar un nou record 
personal).

Iată cîteva din rezultatele înregistrate: FEMEI : 100 m.: Al- 
Sicoe 12,3; Ileana 'Marks-Blăgescu 12,6; Claudia Ruse 12,6; lungime: 
Maria Mariș 5,48; Inge Knobloch 5,37; Ana Șerban 5,37; greutate : 
Ana Roth 14,07; disc: Lia Manoliu 46,11 (a avut la încălzire o 
aruncare de 47,50 m.); Niculina Barbu 40,41; suliță: Anelise Zîm
breșteanu 45,60; Maria Diți 40,44; Alex. Tănase 38,97; Maria Iordan 
38,69; BĂRBAȚI: 400 ni.: T. Sudrigean 49.1; Șt. 'Mihaly 49.6; I. 
Karandi 49,9; Z. Vamoș 50,2; greutate: N. Ivanov 15,65; A. Raica 
16,23; C. Crețu 15,11; disc: V. Manolescu 45,03; R. Coveianu 44,74; 
E. Vîlsan 43,91; suliță: I. Iordan 65,34; Al. Bizim 63,98; A. Demeter 
63,98.

învingător cu 3-1 (1-0) in prima „manșe"

..Nimic de zis despre acest goi! Un singur lucru doar: să-l felicit pe tin cirul atacant ramin, 
pentru frumusețea și plasamentul loviturii pe care — sincer să fiu — am adnurat-o in... spectator". 
Acestea au fost cuvintele portarului Tu-gay despre golul al doilea marcat de Votca, gol pe care oi-l 
prezentăm in fotografia noastră. ~ ~ ~

întregii echipe, dar
specială
Băcuț
formă.

ritele revin 
o mențiune 
dresată lui 
revenire de 
cuț, I. Călinoiu, F. _ 
a jucat mai bme ca în uXimul 
meci, dac încă nu are precizia 
necesară în acțiuni. Suru inegal, 
Votca destul de prompt ta fazele 
de poartă, Birtașu și Nunweiller 
foarte utili, iar V. Anghet nu s-a 
regăsit după un început foarte 
slab.

Echipa oaspe. Galatasaray ne-a 
surprins plăcut prin jocul său a- 
tletic, plin de nerv, rapid. Are 
individualități excelente ca por
tarul Tungay, stoperul Ergun, 
mijlocașul Aii, centrul atacant 
Suat și interul dreapta Metm II.

se cuvine a- 
II, ta totală 
Nicușor, Bă- 
Anghel. Ene

Fotbaliștii turci știu să se apere 
organizat și cu promptitudine ta 
momentele critice, dar și să iasă

Dintr-un asemenea duel aerian 
s-a marcat primul gol al hii Di
namo. De data aceasta, insă, por
tarul echipei QALATASARAY a 
ieișit învingăto'.

•la contraatac folosind pasele 
lungi și vrtaza aripilor. Gaiata- 
saray a demonstrat o calitate 
indispensabilă unei echipe de cu
pă : nu cedează lupta, indiferent 
de situație ca scor și de supe
rioritatea’ adversarului. Cartea de 
vizită cu care campioana Tur
ciei a venit la București, n-a fost 
desmințită și evoluția unei echi
pe turce ta țara noastră, după 
20 de ani de întrerupere, s-a’ pe
trecut sub cele mai bune auspi
cii care deschid perspectivele 
continuării și lărgirii legăturilor 
dintre sportivii celor două țări. 
Simpatia cu care oaspeții au fost 
întâmpinați de spectatorii romîni, 
atitudine subliniată după meci în 
cuvinte călduroase de către mem
brii delegației sportive turce, con
turează și mai mult importanța 
meciului die ieri, ca o contribuție 
la întărirea relațiilor de prietenie 
între cele două popoare.

Jocul, interesant și prezentând 
specificul meciurilor de cupă, cu

11

Echipa Uniunii Sovietice a ocupat primul loc in clasamentul pe națiuni; 
reprezentativa R. P.

deBLED, 26 (prin telefon 
Ja trimisul nostru special). 
Duminică s-au desfășurat întrece
rile finale din cadrul campiona
telor europene feminine de cano
taj academic. Prima probă dis
putată: 4+1 rame a revenit e- 
chipajului Uniunii Sovietice cu 
timpul de 3:39,8. Locurile urmă
toare au fost ocupate de R. P. 
Polonă 3:41,0, R.P.R. 3:41.7, Fin
landa 3:434 Și R- P. Ungară

(FOTO: I. MIHAICA) 
multe faze de fotbal bun, dar di
namic prin nota de luptă im
primată de ambele echipe, a be
neficiat de un arbitraj corespun
zător, autoritar, asigurat 
„trio-ul“ 
răni — la 
Abnoscia și 
la tușă.

4

autoritar, asigurat de 
italian Francesco Live- 

centru —, Florenzo 
Giuseppe Adami —

I
MtN. 10: 1-0 1

I 
ta
I.Birtașu-Băcuț

F. Anghel-Căltaoiu, 
Nicușor,

Turgay-Saim, 
Rober-Isfe- 

II, Suat, Kadri,

toate privirile se 
arbitrul Live-

Echipele au srrtrait pe teren 
următoarele formații:

DINAMO: _ ‘
Băcuț II. 
Nunweiller-V. Anghel, 
Ene, Volca, Suru.

GALATASARAY: 
Ergun, Metin I-Ali, 
niy-ar, Metta II. 
Gungor.

Preliminariile tradiționale oda
tă tenmtaate, f 
îndreaptă spre... 
răni și — se înțepe — spre 
cronometraj 
meciului 
mingea 
dresată 
Nicușor 
tră ta 
pierde 
Kadri.
poarta

(continuare in pag. a 4-a)

său. Conducătorul 
flueră și Suat pune 

ta joc print r-o pasă a- 
rnterului său Metin II. 
intervine orompt și In- 

posesia mingii, dar o 
curtnd în favoarea lui 
Atacantul ture încearcă 

de ta mare distanță dar

CONCURSUL INTERNATIONAL DE TENIS 
DE LA BUCUREȘTI ÎNCEPE JOI

nova, Gazdikowa, Elgrova (R. 
Cehoslovacă). Vor participa de 
asemenea și cei mai buni jucă
tori de tenis din R.P. Bulgaria. 

Concursul internațional de 
tenis de la București începe la 
30’august și va dura pînă la 5 
septembrie. Oaspeții vor sosi în 
Capitală începînd de mîine sea
ră. In vederea acestor impor
tante întreceri s-atr tăcut nume
roase reamenajărî fa baza spor
tivă Progresul F.B., publicul pu
țind să urmărească în condu 

ziu, uuo, «-jaivn. vw țittnt bune desfășurarea meciuri- .
Krajcik, Meceas, Berjda, Stetir ipr.___________________ _____

noastre vaCapitala patriei 
găzdui, începînd de joi, un in
teresant concurs internațional 
de tenis. Pe terenurile din str. 
Dr. Staicovici (baza colectivu
lui sportiv Progresul F.B.) vor 
evolua, alături de cei mai buni 
jucători romîni, o serie de tenis- 
ment cu renume international 
Remarcăm printre ei pe Iancso, 
recentul cîștigător al turneului 
international de la Budapesta, 
Katona, Sikorski, Erdodî și Pe- 
terdî (R.P.U.), Skonetski, Ra'd- 
ztd, Liois, Piatek (R.P. Polonă),

Romine, pe locul II
3:47,4. Din start, a condus echi
pajul finlandez dar la 200 m. în 
frunte se găseau canotoarele so
vietice urmate de cele romîne. La 
jumătatea cursei, sportivele polo
neze le-au depășit pe ale noastre 
și au rămas să lupte pentru pri
mul loc cu redutabilele cano
toare sovietice. Acestea însă s-au 
distanțat astfel încit polonezele 
au trebuit să tragă din răsputeri 
pentru a-și asigura locul II 
numai 7 zecimi de secundă 

la 
de 

echipajul nostru- De remarcat că . * , -•-» — ----- s jn
un

europeană ia condo- 
nu o deține decît *•

Schultz venită puternic 
Cu 200 m. înainte de 

J;

primele trei echipe se situează 
clasamentul general doar pe 
minim interval de 1.09 sec., ceea 
ce dovedește că lupta a fost deo
sebit de disputată și că valoarea 
acestor concurente este apropiată. 
Echipa Uniunii Sovietice — canv 
poanâ europeană — este formata 
din: Olimpia Mihailova. Galina 
Puonskaia, Liudmila Blatko, Livia 
K>rsanova +Vera Savrimovici. Echi
pajul nostru de 4+1 rame a lost 
compus din: Lia Togănei, Anas
tasia Aloman. Stela Georgescu. 
Lucia Dumitrescu+Ștelania Bori
sov. Cea de a doua probă a ziiei 
— schtf simplu — s-a soldat cu 
o surpriză : victoria schifistei ger» 
mane Ingrid Schultz, care deși la 
ediția din anul trecut desfășurata 
pe lacul Snagov s-a clasat pe 
Jocul VI, de data aceasta ș-a pre
zentat surprinzător de bine în
vingi nd pe campioana de anul 
trecut. Ciumakova. Din start fosta 
campioană 
cerea dar — _ 
proximativ 200 m. cînd este în
trecută de f ‘ 
din urmă.
sosire reprezentanta R.P.U..
Papp. deslănțuie un atac puternic 
dar prea devreme astfel că nit 
mai poate rezista finișului cano
toarei germane și nici celui al 
Evei Sika (Austria). L« această 
probă canotoarele noastre n-au 
participat. Iată clasamentul pro
bei : 1. Ingrid Schultz (Germania) 
4:00,6; 2. Eva Sika (Austria) 
4:05,9; 3- J. Papp (R. P. U.) 
4:06,4; 4. Roza Ciumakova
(U.R.S.S.) 4:10,1; 5. Dolezaroya 
(R. Cehoslovacă) 4:15.5; 6. Denise 
Coekleimberg (Belgia) 4:23,8.

Cea de a treia probă: 4+1 vîsle 
a avut următoarea desfășurare: 
conducerea au luat-o canotoarele 
sovietice urmate de cele olandeze 
șl germane. Echipajul nostru a 
pornit slab. La 250 metri condu
cerea a fost preluată de vîslașeie 
maghiare urmate de ambarcațifle 
Germaniei U.R.S.S. La jumă
tatea cursei echipa R-P.R. era pe 
ultimul loc, dar urcă apoi ptaă 
la locul 3. Pentru primul loc se 
dă o luptă deosebit de dîrză. 
decisă abia pe ultimii metri de 
către canotoarele sovietice și cete 
maghiare. Cu un avantaj mirrim 
de 4 zecimi de secundă cîștigă 
vîslașeie sovietice. Clasamentul 
probei: 1. U.R.S.S. (Eugenia,
Ciudeskaîa, Livia Zontova, Gatina 
Kopilova, Liubov Trosenkova +> 
Viktoria Dobroseeva)— campioană 
europeană 3:32,8; 2. R. P. U. 
3:33,2; R.P.R. (Florica Bruteanu, 
Viorica Udrescu, Stela Stanciu, 
Maria Laub+Ștefania Borisov), 
3;36,3; 4. Austria 3;42,6; 5. Ger
mania 3:43,2; 6. Olanda 3:45,6.

Finalele au continuat cu proba 
de schif dublu care a constituit — 
prin succesul echipei R. Ceha-' 
slovace— o surpriză. Cursa a evo
luat în mod destul de interesant. 
In frunte au pornit echipele Aus
triei și U.R.S.S. și la 250 m. so
vieticele conduceau urmate de 
sportivele germane și franceze- 

1 
(continuare in pag. a 4-a)
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ȘTIINȚA TIMIȘOARA
La București echipa C.C.A. a 

trebuit să se mulțumească cu un 
meci nul în partida cu Energia 
Reșița,’ în timp ce la Timișoara 
echipa studenților din localitate a 
reușit să învingă cealaltă echipă 
locală, Energia! Ca urmare a a- 
cestor două rezultate în fruntea 
clasamentului s-au produs serioa
se... perturbări, formația studenților 
timișoreni revenind pe primul loc.

★
C.C.A.-ENERGIA REȘIȚA 8-8 

(4-4). Deși surprinzător, scorul 
reflectă totuși destul de corect 
raportul de forțe de pe teren. O 
mențiune pentru echipa din Re
șița care s-a prezentat foarte bine 
pregătită, în speciali sub raport teh
nic. Au marcat: Bulgaru (4), 
Thelman, Jost, Călimări și Ligner 
pentru C.C.A. și Vesedak (2), 
'Jendel (2), Jochman, Schutz, Fe- 
renshutz și Laablich pentru oas
peți.

PROGRESUL ARAD-ENERGIA 
FAGARAȘ 5-6 (5-3). Ambele e- 
chipe au „excelat" în durități. 
Pentru a ilustra cît de neregula, 
mentar s-a jucat la Arad este 
suficient să arătăm că din cela 
5 goluri ale echipei gazde, 4 au 
fost marcate din lovituri de la 13 
tn. Au înscris: R. Cernat II (2), 
Schnaider (2), Chiujdea și Mailat 
(.Energia), Brischler (2), Mar- 
sdiang, Salich, Schmaltz (Progre
sul.

DINAMO ORAȘUL STAL1N- 
FLAMURA ROȘIE C1SNAD1E 
11-0 (4-0). Partida s-a disputat la 
Codlea și a constituit pentru dina- 
moviștii din Orașul Stalin un bun 
prilej de a proba puternica lor 
revenire în formă.

DINAMO 6 - VOINȚA SIBIU 
'4-4 (3-1). Ca de obicei bucurește- 
nii au condus la începutul repri
zei a doua cu 4-1 și apoi era cît 
pe aci să părăsească terenul în
vinși. Rezultatul este deosebit de 
meritoriu pentru echipa din Sibiu, 
dacă ținem seama că în compo
nența ei s-au numărat nu mai pu
țin de 6 juniori, care au corespuns 
în bună măsură.
ȘTIINȚA IAȘI-F.NERGIA PLOEȘ- 
TI 14.6 (7-3).

Canotorii asociației Dinamo 
au dominat campionatele republicane de caiac-canoe

Caracteristica generală care a 
constituit totodată un element po
zitiv al campionatelor de caiac
ea noe desfășurate sîmbătă prin pro
bele de fond iar duminică prin cele 
de viteză, a fost participarea masivă 
a canotorilor noștri dintre care s-au 
evidențiat o serie de elemente tinere, 
de curînd formate în această difi
cilă ramură sportivă. Este îmbucu
rător faptul că la ediția de anul a- 
cesta au reapărut canotori din cen
tre atît de importante ca Brăila și 
Constanța și, în același timp, din 
altele noi ca Aiudul.

In legătură cu începutul consa
crării elementelor tinere trebu:e să 
arătăm că cea mai mare parte de 
merit revine cercului Tînărul Dina- 
movist din București al cărui antre
nor, Gh. Cojocaru a reușit cu suc
ces să promoveze pe aceștia în 
majoritatea competițiilor importan
te și, mai mult chiar, să cîștige prin 
ei cîteva titluri. Este vorba de tînă
rul Vernescu, proaspăt campion la 
caiac simplu 500 m., de componenții 
caiacului de doi pe distanța de 1.000 
m., de asemenea campioni republi
cani pe 1956 sau de aportul lui Ion 
Dinicu în proba de fond a caiacului 
de patru al asociației Dinamo. Ace
leași merite revin și tinerelor dina- 
moviste care au avut o frumoasă 
comportare în special la probele de 
viteză.

Pe această linie pozitivă se situ
ează și performanța tinerelor mun
citoare Cornelia Constantin și Ște- 
fania Scarlet, componente ale ca
iacului colectivului Locomotiva Na- 
vrom din Brăila, care au cucerit 
titlul de campioane de fond, deși 
amîndouă practică de foarte curînd 
acest sport. Un aport serios la 
acest succes îl are desigur antre
norul Virgil Manole care, de alt
fel, a mai format elemente fruntașe 
dip orașele situate pe malul Du
nării.

In general, campionatele au fost 
dominate de reprezentanții asocia
ției Dinamo (antrenor Radu Huțan) 
care au cucerit 15 din cele 18 titluri 
de campioni. Mai ales în probele 
de viteză — care trebuie spus că au 
fost avantajate de un vînt ușor 
favorabil — aceștia au scos tim
puri bune. Nu se poate spune ace-

Tn campionatul mascuiîn de handbaT
A REVENIT 1N FRUNTEA CLASAMENTULUI

ȘTIINȚA T1MIȘOARA-ENER- 
GIA TIMIȘOARA 11-8 (5.4). Ca 
și In tur, derbiul timișorean a re
venit echipei Știința, caie mai ho- 
tărîtă în momentele decisive a 
,,smuls” cele două puncte atît de 
prețioase, mai ales, prin faptul că
l-au  adus primul Joc în clasament. 
Partida a fost foarte disputată, 
scorul evoluînd în mod pasionant 
(echipele au avut alternativ con
ducerea). Au marcat: Bara (4), 
Moser (3), Jude (2), Silvestro- 
vici, Vișoiu (Știința), Reitz (3), 
Kiss (2), Sipos, Waltzer și Gu- 
nesch (Energia). z

Iată clasamentul:
1. Știința Timișoara 13 8 2 3 111: 62 18
2. C.C.A. 13 7 4 2 123: 93 18
3. Din. Or.. Stalin 13 8 0 5 103: 78 16
4.. Energ. Tim. 13 7 1 5 111: >1 15

5. Știința Iași 13 6 3 4 104: 89 15
6. Energia Reșița 13 6 2 5 95: «7 14
7. Voința Sibiu 13 8 2 5 72: 72 14
8. Energ. Făgăraș 13 8 2 5 77: 88 14
9. Energ. Ploești 13 6 0 7 94 : 96 12

ie. Fl. r. Cisnădie 13 5 2 6 88: 97 12
ii. Progresul Arad 13 2 1 10 89:148 5
12. Dinamo 6 Buc 13 1 1 U 69:115 3

ln campionatul feminin al cate
goriei A etapa de ieri a fost 
deosebit de disputată datorită în 
special faptului că echipele socotite 
favorite au reușit cu destulă greu
tate 6ă obțină victorii la limită. 
Este un merit al formațiilor din 
„periferia’* clasamentului (Flamu
ra roșie Buhuși, Energia Reșița, 
etc.) care de la etapă la etapă se 
prezintă din ce în ce mai bine 
pregătite.

FLAMURA ROȘIE STEAGUL 
ROȘU-ȘTIINȚA I.C.F. 4-3 (3-1). 
Nu a lipsit mult ca echipa I.C.F.- 
ului să termine egal cu puternica 
formație Flamura roșie Steagul 
roșu. Aceasta din urmă rămîne o 
echipă bună care însă, cîștigă greu 
datorită liniei de înaintare, neho- 
tărttă în fazele decisive și extrem 
de imprecisă în joviturite la poar
tă.

ȘTIINȚA MIN. INVAȚAM1N- 
TULUI-FLAMURA ROȘIE BU
HUȘI 2-0 (0-0). Joc de forțe e- 
galle, caracterizat prin frumoase 
intercepții din partea ambelor e- 

lașî lucru însă despre comportarea 
participanților în cadrul probelor de 
fond de sîmbătă cînd majoritatea nu 
au dat dovadă de suficientă dîr- 
zenie pentru a obține rezultate bune 
în această dificilă specialitate și 
în același timp nu au știut să se 
descurce din punct de vedere tactic.

Iată rezultatele obținute de noii 
campioni în probele desfășurate în 
cele două zile ale campionatului: 
sîmbătă 25 august 1956: FOND. 
Caiac simplu femei (3.000 m) Ma
ria Navasart. (C.C.A.) 16:22,5; du
blu (3.000 m.) Cornelia Constantin- 
Ștefania Scarlet (Locomotiva Na- 
vrom Brăila) 15:51,2; Caiac băieți, 
simplu: (10.000 m.) Dumitru Grî- 
gore (Dinamo Buc.) 48:52,5; Du
blu (10.000 m.) L. Bcreș — A. 
Farkaș (Dinamo 1 Buc.) 45:17,6; 
Caiac 4 (10.000 m.) Dinamo Buc. 
(E. Oprea, M. Balint. I. Dinicu, L. 
Susnovschi) 39:18,9; Canoe. Simplu: 
(10.000 m.) Leon Rottman (Dina
mo Buc.) 54:0. Dublu (10.000 m.) 
AI. Aghei — Ichim Lippalit (Di
namo Buc.) 52:10,3. Duminică 26 
august 1956: VITEZA. Caiac simplu 
fete (500 m.) Rodica Petrescu (Loc. 
Buc.) 2:20,1. Dublu (500 m.) Ga
briela Cioc — Cornelia Prisăcaru 
(Dinamo Buc.) 2:13,4. Caiac 4 
(500 m.) Dinamo Buc. (B. Sfran- 
cioc, L. Dumbravă, D. Rațiu, Al 
Codrescu) 2:01,7. Caiac băieți. 
Simplu (500 m.) A. Vernescu (Di
namo Buc.) 1:57,6. Simplu (1.000 
m.) Mircea Anastasescu (Dinamo 
Buc.) 4:08,2. Dublu (500 m.) S. 
Andreescu — S. Teodorov (Dina
mo Buc.) 1:50,5. Dublu (1.000 ni.) 
O. Rădglescu — O. Pîslaru (Dina
mo 2 Buc.) 4:01.0. Caiac 4. (1.000 
m.) Dinamo Buc. (C. Grigorescu. 
A. Vanghele, G. Popa, Borisov) 
3:32,6. Ștafeta 4x500 m. Dinamo 
Buc. 8:39,5. Canoe Simplu (1.000 
m.) Simion Ismailciuc (Dinamo 
Buc.) 4:51,6. Dublu (1.000 m.) A. 
Ivanov — Alexe Dumitru (Dinamo 
Buc) 4:43,0.

Clasamentul pe asociații a reve
nit detașat canotorilor de la Dina
mo, locurile imediat următoare 
fiind ocupate de reprezentanții aso
ciațiilor Voința și Locomotiva.

N. MARDAN 

chipe și... prin imprecizia în șu
turile la poartă a jucătoarelor e- 
chipei gazdă.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA-ENERG1A 
REȘIȚA 2-1 (1-0). Partida a a- 
bundat în numeroase greșeli teh
nice comise de jucătoarele celor 
două echipe. De asemenea caracte
ristică pentru acest meci a fost 
enervanta jnprecizie (din nou !?!) 
în aruncările la poartă.

FLAMURA ROȘIE U.T.T. — 
RECOLTA AVINTUL CODLEA

1—0 (0—0). Unicul gol al parti
dei a fost înscris de Hess în 
min. 35.

PROGRESUL ORAȘUL STALIN
— FLAMURA ROȘIE SIGHI
ȘOARA 4—3 (2—2).

PROGRESUL TG. MUREȘ — 
FLAMURA ROȘIE SIBIU 5—2 
(4-2).

In campionatul masculin cate
goria B s-au înregistrat ieri. în 
cadrul primei etape a returului, 
următoarele rezultate: Dinamo Tg. 
Mureș — Știința Galați 14—2 
(7—2); Recolta Variaș — Progre

sul Bacău 13—8 (9—4); Recolta 
Jimbolia — Energia I.C.M. Reșița 
12—4 (8—3); Progresul Odorhei
— Energia Sibiu 9—6 (3—2);
Știința Cluj — Energia Tîrgoviș- 
te 6—8 (3—4). Jocul Locomotiva 
G.N. — Știința ICF a fost amî- 
naL

Au tat sfirșit ftnaleie 
campionatului r^licaR 

de juniori ia tenis
Ieri după amiază au luat sfîr- 

șit, pe terenurile Progresul F, B., 
din Capitală, campionatele republi
cane de juniori la tenis. In partide
le finale s-au înregistrat următoa
rele rezultate:

Cat. 17-18 ani: simplu băieți: V. 
Serester — D. Viziru 7—5, 0—6, 
6—0; simplu fete: Elena Stan — 
Inge Bosch 6—1, 6—3; dublu băieți: 
V. Serester — D. Viziru = N. Du
mitra — Țiriac 2—6, 7—5, 6—2; 
dublu fete: Elena Stan — Inge 
Bosch = Ami Kory — Haide Bosch 
3—6, 6—1, 6—4; dublu mixt: Elena 
Stan — D. Viziru = V. Serester — 
Inge Bosch 6—2, 6—4. Cîștigătorii 
finalelor au primit titlul de cam
pioni republicani de tenis.

In cadrul concursului republican 
de tenis rezervat tinerilor din ca
tegoria de vîrstă 15—16 ani, fina
lele au luat sfîrșit cu următoarele 
rezultate: simplu băieți: Basarab 
Pitzinger 6—2, 5—7, 6—4; simplu 
fete: Elena Stan — Maria Ciogolea 
8—6, 6—3.

I. Angelescu (Ploești)— 
a ciștigat a Il-a ediție 

a „Cupei U.C.EC.0.M.”, la ciclism
PLOEȘTI 26. (Prin telefon). — 

Sîmbătă și duminică s-a desfășu
rat pe ruta Ploești-Focșani-Ploești, 
(277 km.) cea de a Il-a ediție a 
probei cicliste „C U P A 
U.CE.C.O.M.”. organizată de aso
ciația VOINȚA. Au participat 62 
cicliști din regiunile Arad, Baia 
Mare, București, Cluj, Constanța, 
Galați, Iași, Oradea și Ploești.

Etapa l-a Ploești-Focșani, a re
venit arădeanului Erich Engel- 
man, urmat de Ilie Udrea (Arad) 
și Aurel Enache (Ploești). La 
categ. semicurse, etapa a fost 
câștigată de Ion Bach (Brăila). 
Pe echipe, primul loc a 'revenit 
Brăilei, atît la categoria curse 
cît și la categ. semicurse.

Etapa a Il-a, Focșanî-P'oești. 
a fost cîștigată de Ion Angelescu 
(Ploești), urmat de Gh. Văsîi 
(Ploești) și Mihai Simion (Bră
ila). La semicurse, a ieșit învin
gător Victor Coli a noi uc (Bucu
rești). Pe echipe, etapa a reve
nit, la categoria curse, formației 
ploeștene, iar la semicurse cicliști
lor din Brăila.

Clasamentul general individual:
1. I. Angelescu (Ploești) 8h 15' 
45”; 2. Gh- Văsîi (Ploești) 8b 
18’00”; 3. Silviu Duță (Brăila) 
8h 27’ 50”. Categ. semicurse: 1. 
Ion Negriu (Brăila) 8h 50' 50"

Clasamentul general pe echipe 
(categ. curse) : 1. Ploești 2. Brăila 
3 Arad. La semicurse: 1. Brăila
2. București 3. Arad.

De remarcat buna organizare. 
De asemenea, trebuie arătat că 
numeroase premii au răsplătit efor
turile concurențelor ■
___ M. Bedrosiun, corespondent

Campionatul categoriei B Ia fotbal
Seria I Seria a Il-a

ENERGIA UZINELE DE TRAC
TOARE OR. STALIN — LOCOMO
TIVA TURNU SEVERIN 1-1 (0-1)

Energia a dominat mai mult. 
Primul gol a fost marcat de 
Biolan în m>in. 15 pentru oaspeți. 
In repriza doua, Ursu înscrie go
lul egalizator. In continuare gaz
dele continuă să atace dar rezul
tatul rămîne neschimbat.

N. Dumitrescu (coresp.)
LOCOMOTIVA CLUJ — LOCO

MOTIVA ARAD 3—0 (2—0)
Primul gol a fost marcat de Cre- 

țu care a reluat din voie centrarea 
lui Oprea (Min. 25) Al doilea punct 
se marchează în min. 37: Dobai 
execută impecabil o lovitură liberă 
de la 25 m. In repriza doua Crețu 
înscrie al treilea gol al gazdelor.

R. Fisch (coresp.)
ENERGIA METALUL HUNEDOA
RA — ENERGIA METALUL RE

ȘIȚA 3-2 (0-0)
Hunedorenii au avut în ma

joritatea timpului de joc iniția
tiva. Golurile au fost înscrise de 
Paul Florea (in min. 49 și 82) și 
Huzum (în min. 71) pentru gazde 
iar pentru oaspeți de Colnic (min. 
65) și Urcan (min. 70).

N. Tătaru (coresp.)
RECOLTA AVINTUL REGHIN — 
RECOLTA AVINTUL TG. MUREȘ 

0—2 (0—1)
Mureșenii au dominat cu autori

tate o bună parte din joc și au ob
ținut o victorie pe deplin meritată. 
Cu excepția a 20 minute din repri
za doua, gazdele au jucat foarte 
slab. Golurile au fost înscrise de 
Carol Szasz în minutele 32 și 62.

P. Trufia (coresp.)
ENERGIA MINERUL LUPENI — 
ENERGIA METALUL C. TURZI1 

1-0 (1-0)
Singurul gol a fost marcat de 

Pop în min. 43. Rezultatul nedrep
tățește pe oaspeți care au fost în 
general mai buni în atac

I Ciortea (coresp.)

ENERGIA FLACĂRA MEDIAȘ — 
PROGRESUL SIBIU 4—2 (2—1)

De la începutul jocului inițiativa 
este de partea gazdelor care reu
șesc să-și concretizeze superiorita
tea prin două goluri marcate de 
Vatani și Sarlea. Apoi, oaspeții își 
revin și reduc scorul prin Geamănu. 
După pauză jocul devine mai în- 
dîrjit, dar tot gazdele sînt acelea care 
marchează prin Balogh și Binder. 
In min. 76 Popescu înscrie pentru 
Progresul. Jucătorii Toderică și 
Gherman (Progresul Sibiu) au avut 
o atitudine nesportivă.

P. Tomescu (coresp.)
CLASAMENTUL

1. Recolta Av. Tg. Mureș
13 7 3 3 27:11 17

2. Progresul Sibiu
3. Encr. Met. Hun.
4. Energ. FI. Med.
5. Energ. Min. Lupeni
6. Energ. Met. C. T.
7. Progr. S. Mare
8. Locomotiva Arad
9. Locomotiva Cluj 

19. Energ. Uz. Tr.
Orașul Stalin

13 « 1 4 23 15 17
13 5 6 2 22:13 18
13 7 2 4 21:15 18
13 7 1 5 14:11 15
13 5 3 5 13:14 13
12 4 4 4 19:13 12
13 5 2 6 13:22 12
13 4 3 6 17:17 11

13 4 3 6 10:16 11
11. Loc. Tr. Severin 13 4 2 7 16:16 10
12. Rec. Av. Reghin 13 3 3 7 21:36 9
13. Energ. Met. Reșița 13 4 1 8 14:26 9

Etapa viitoare-
Energia Metalul Reșița — Ener

gia Uz. Tr. O. Stalin; Progresul 
Satu Mare — Energia Hunedoara; 
Energia Metalul C. Turzii — Recol
ta Av. Reghin; Recolta Av. Tg. 
Mureș — Energia Minerul Lupeni; 
Progresul Sibiu — Locomotiva 
Cluj; Locomotiva Arad — Energia 
Flacăra Medilaș; Locomotiva T. 
Severin stă.

B________DECADA LITERATURII ȘI ARTEI UCRAINENE________|
Ș9 Marți 28 august, orele 20,30ES Marți 28 august, orele 20,30 II Miercuri 29 august, orele 20,30
H Teatrul de vară I. V. Stalin || Arenele Libertății
(Două spectacole extraordinare de cîntece și dans urii 
li Date de

Ansamblul popular 
ucrainean

CONDUCĂTOR ARTISTIC ȘI 
GRIGORI

LAUREAT AL PREMIULUI STALIN 
MAESTRU EMERIT AL ARTEI DIN R.S.S. UCRAINEANĂ 
Biletele se găsesc de vinzare la Casa Teatrului Armatei din B 

_ Calea Victoriei nr. 56, iar în zilele de spectacol la Casa Teatrului ■ 
"de vară I. V. Stalin și la Casa Arenelor Libertății.
!•

DINAMO 6 — ENERGIA 
FLACĂRA CÎMPINA

2-1  (2-1)
Un joc anost, în care căldura 

și-a spus un greu cuvînt. Dina- 
moviștii au atacat mai insistent 
în prima Tepriză, dominîndu-și co
pios adversarii. In zece minute ei 
au înscris de două ori prin Marin 
(min. 5 — din lovitură liberă) 
și Babone (min. 10). Oaspeții au 
redus scorul prin Dumitru (min. 
30) ca apoi să pună cu autoritate 
stăpînire pe joc în repriza se
cundă. Dinamoviștii au „căzut” 
în partea a doua a jocului iar linia 
de atac a Energiei Cîmpina a ra
tat o mulțime de ocazii. Arbitrul 
E. Obreja a apreciat greșit, din 
cauza arbitrilor de tușă, cîteva 
„ofside-uri“. Dintre jucători s-au 
remarcat: Petrescu, Babone (Di
namo 6) și Nițulescu, Dumitru 
((Energia Cîmpina). (g. m.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—
ȘTIINȚA IAȘI 3—3 (3—0)
După ce și-au dominat cu au

toritate adversarii în prima repri
ză (cînd și-au asigurat un avan
taj de trei goluri), studenții bucu- 
reșteni au cedat inițiativa oas
peților care au „remontat” handi
capul. Au înscris : Tăuceanu (min. 
17) și Bageac (min- 1.9 și 30) 
pentru bucureșteni și Tendel (min. 
54-auto-gal), Căruntu (min. 56) 
și Rociu (min. 71 — din 11 m.).

Dorel Dolberg, 
corespondent 

PROGRESUL C.P.C.S.— 
PROGRESUL FOCȘANI 

7—4 (2—3)
In ciuda căldurii sufocante, cefle 

două echipe au furnizat un joc 
îndîrjit presărat cu o „ploaie” de 
goluri (dintre care patru din... 
11 metri).

Au marcaf: Dumitrescu (min. 
10, 38, 50, 60, 84), Matei amu 
(min. 75), Raab (min. 87) pentru 
învingători și Cioboată (min. 35 
și 57), Frigescu (min. 7) și Tolea 
(min. 40) pentru învinși. S-au re
marcat: Dumitrescu, Mateianu,
Deliu, Cioboată, Frigescu și Mi- 
trea. A arbitrat satisfăcător, I. 
Dimulescu (București)

N. O. 
DINAMO BIRLAD — LOCOMO
TIVA CONSTANȚA 2-2 (1-1)

Bîrlad (prin telefon). Golurile 
au fost înscrise de Munteanu 
(min. 6 —autogol) și Rădoi (min. 
63) pentru dinamoviști și de 
Ispas (min. 29 și 89) pentru oas
peți. S-au remarcat Bergely, Pop, 
Kuki, Rădoiu și Ispas, Sever și 
Vultur.

S. Solomon 
corespondent

ENERGIA METALUL 1 MAI 
PLOEȘTI—ENERGIA METALUL 

STEAGUL ROȘU ORAȘUL 
STALIN 1—0 (0—0)

PLOEȘTI (prin telefon) Oas
peții au făcut un joc de apărare 
și au reușit să mențină scorul alb 
pînă în min- 88 cînd Anatol a 
înscris reluînd cu capul.

I. Rizoiu, corespondent
LOCOMOTIVA IAȘI — FL. 

ROȘIE SUCEAVA 3-1 (2-1) 
FLAMURA ROȘIE BACAU — 
ENERGIA FLACĂRA MORENI 

1-1 (0-0) 
CLASAMENTUI

1. Energ. Met. St. £.
Orașul Stalin 14 11 1 2 41: 7 23
2. Progresul C.P.C.S. 14 9 3 2 39:22 zi
3. Dinamo 6 Buc. 14 8 4 2 24:15 20
4. Energ. Met. 1 Mal Ploești

14 7 4 3 23:11 13
5. Energ. Fi. Morenl 14 5 7 2 23:15 17
6. Locomotiva C-ța 14 5 4 5 29:22 14

14 4 5 5 14:18 13
14 3 6 5 17:21 12
14 3 6 5 17:22 12

7. Locomotiva Iași
8. Progr. Focșani

9. Știința Iași
10. Energ. FI. Cîmpina
11. Dinamo Bîrlad
12. FI. roșie Bacău
13. Fl. r. Suceava

14 3 5 6 21:27 11
14 4 2 9 17:31 10
14 3 4 7 18:38 1#
14 3 2 9 21:40 8

14. Știința București 14 1 5 8 12:27 7

de siat
DIRIJOR PRINCIPAL:

VERIO V K A ■



Știința Timișoara
O greșeală tactică...

(prin telefon), 
slabă avută în 

Timișoara, Pro-

ORADEA, 26 
După comportarea 
meciul cu Știința 
greșul Sia reabilitat în fața publi
cului orădean, desfășurînd un joc 
de calitate în compania feroviarilor 
bucureșteni. înaintașii săi au prac
ticat un joc mobili, în plină viteză, 
au executat numeroase deschideri 
în adîncime, încheiate ou șuturi la 
poartă. Aceste lucruri s-au întîm- 
plat însă numai pînă în momentul 
în care ei au marcat (min. 46). 
După aceasta gazdele au făcut un 
joc de apărare, fapt care a permis 
feroviarilor să preia inițiativa jocu
lui, să domine cu autoritate și să 
egaleze în ultima parte a întîlnirii. 
Dacă din punct de vedere al pregă
tirii fizice se pot spune numai lu
cruri bune despre fiecare dintre ju
cătorii care au evoluat, în schimb 
nu aceleași lucruri se pot spune 
despre ei — în special despre îna
intași — din punctul de vedere ai 
pregăitirii tehnice (de exemplu: 
capitolul „trasului la poartă" a 
fost deficitar pentru fiecare din cei 
10 înaintași). Cîteva faze: min. 2 
Bartha, la o centrare a lui Kiss, 
reia cu capul, dar Dungu reține cu 
un salt spectaculos. Orăden i au în 
continuare numeroase ocazii de _ a 
înscrie, dar Kiss, Meszâros și Kos- 
zegi le ratează. In prima repriză 
bucureștenii au atacat sporadic și 
nu au constituit un pericol pentru 
apărarea localnicilor. După ce, chiar 
în primul minut de la reluare oră- 
denii au marcat, feroviarii au în
ceput să practice un joc mai legat 
au construit acțiuni periculoase, 
care le-a și adus egalarea în min. 
78, cînd Ene II a trimis mingea 
în poartă printr-un șut voie, im- 
p arabil.

Jocul a lost frumos și a mulțumit 
pe spectatori. Rezultatul de egali
tate este just.

Ilie Ghișa, corespondent

Minutul 48: 3-1... 
minutul 80: 3-3

arad, 26 (prin telefon). Texti- 
liștii arădeni au început jocul „în 
forță", stăpînind terenul și punînd 
la grea încercare apărarea bucu- 
reșteană. Multă vreme Flamura ro
șie a avut inițiativa și se poate 
spune fără exagerare că ea putea 
să-și asigure un „bagaj" confortabil 
de goluri, în prima repriză. In ulti
mele 20 minute, arădenii au pier
dut „cadența" permițînd astfel bu- 
cureștenilor să aibă o revenire pu
ternică și să egaleze.

In min. 15 Jeney îl lansează pe 
Mateon, acesta fuge pe aripa stingă 
și centrează, balonul ia o traiectorie 
curioasă și intră în plasa bucu- 
reștenilor: 1—0. In min. 34 același 
Mateon trage puternic de la- 35 m., 
mingea se lovește de bara transver
sală și ricoșează în teren, iar Pet
schowski reia cu capul în plasă: 
2—0. Bucureștenii reduc handicapul 
în min. 44: Dușan comite un fault 
la 20 m. de poartă, Ozon execută 
impecabil lovitura și balonul intră 
în plasă pe sub bara transversală;
2— 1. La reluare, arădenii inițiază 
noi atacuri, iar în min. 48 Jurcă, 
bine -lansat de Petschowski, majo
rează scorul: 3—1. Peste 9 minute 
Jurcă ratează o mare ocazie de 
gol, iar Mateon îl imită. In min. 
75, după o serie de atacuri tot 
mai insistente ale bucureștenrlor, 
Sziics acordă corner și Smărăndescu 
marchează imparabir de la 14 m:
3— 2. Cu 10 minute înainte de _sfîr- 
șit, Costea trage de la 30 m., riir 
caută să intercepteze balonul, dar 
acesta îi scapă și ricoșează la Ozon, 
care cu un șut plasat, egalează.

Linia 'de atac arădană a funcțio
nat destul de bine, combinînd în a- 
dîncime și pu-nînd deseori în peri
col poarta bucureștenillor. înain
tașii au ratat însă de multe ori, a- 
rătînd lipsă de precizie în șuturi.

Șt. Weinberger, corespondent

n-a

I

meci
corespunc
avut prilejul să 

jocul
Dacă 

urmărim în „deschidere' 
atît de atractiv și de dinamic o- 
ferit de „minjii" de la Progresul 
CPCS în compania colegilor lor 
de asociație din Focșani, am fi 
fost poate îndemnați 
vinuim" căldura 1 
faptul că întîlnirea 

Bacău și 
Stalin s-a 

nivel necorespunzător

să 
toridă 
dintre 

Dinamo 
disputat

Campionatul categoriei A
Rezultate,

BUCUREȘTI: DINAMO 
BACĂU—DINAMO ORAȘUL 

STALIN 1—3 (1—2)

Stadionul „23 August" 
teren bun.

Timp frumos. Arbitru : 
Schulder.
Spectatori: 65.000.

Au marcat: Dărăban (min. 
12), Ristin (min. 15), Mihai 
(min. 25, 50).

DINAMO BACĂU: Cîmpea- 
nu-Giosanu, Weber, Lupeș-Va- 
sile, Cicerone-Oaidă, Dărăban, 
Gram, Corneanu, Hulea.

DINAMO ORAȘUL STALIN: 
Stamate-'Moarcăș, Lazăr, Sereș- 
Hidișan, Szakacs II-'Mihai, Ră- 
dulescu, Szakacs I, Csegezi, 
Ristin.

S-au remarcat: Hidișan, Mi
hai, Weber și Cicerone.

D.

'•••
ney — Jurcă, Mercea, Mateon, 
Petschowski, Birău.

PROGRESUL: Cosma —
Graef, Bratu, Soare — Ciocea, 
Știrbei — Cruțiu, Smărăndes
cu, Ozon, Costea, Btujdea.

S-au remarcat: Farmati, Ca
paș, Petschowski, Graef, ȘtiT- 
bei și Ozon. Raport de come- 
re: 6—3 (3—1) în favoarea 
gazdelor.

na mo 
rașul 
un 
rințelor categoriei Â. Este foar
te adevărat că această căldură 
a influențat ritmul meciului și 
a pus la grea încercare rezistența 
jucătorilor, dar prezența atît de 
simțită a acestui agent extern — 
ca să-l numim așa — nu scuză 
greșelile elementare tehnice și 
tactice comise în special de ba- 
căoani. Aceștia au ratat ocazia de 
a obține un rezultat mai 
numai din cauză că n-au 
cum să se descurce în fața 
adverse unde au ajuns în 
mărate rînduri și destul de

Ei au deschis scorul Ia o 
ială a apărării echipei din Ora
șul Stalin și au ratat apoi copi
lărește prin Dărăban, Corneanu 
și Hulea goluri gata făcute.

Lipsurile echipei din Bacău ri
dică adevărate semne de în
trebare pentru perspectivele aces
ta tinere și neexperimentate for
mații, cu care antrenorul trebuie 
să muncească serios.

Dinamoviștii din Orașul Stalin 
s-au dovedit cu mult sub forma 
pe care au avut-o la Oradea și 
Leipzig. In comparație cu cei din 
Bacău, ei alcătuiesc o formație 
mai matură, mai rutinată, totuși 
cu supărătoare lipsuri, in apărare 
ca și în atac. Victoria lor este 
însă meritată și o contribuție im
portantă la obținerea ei au adus-o 
Hidișan și Mihai.

Am vrea să insistăm asupra 
jocului prestat de Lazăr, Szakacs 
I și Csegezi, după părerea noas
tră elemente cu reale însușiri, dar 
cu o comportare inconstantă die 
la meci la meci. Acest lucru pe 
lîngă că dăunează echipei, face 
ca jucătorii susamintiți să nu se 
bucure de încrederea selecționeri
lor. Și e păcat, pentru că dacă 
ar fi mai sîrguincioși, ei ar pu
tea da un randament mai apro
piat de posibilitățile lor reale.

S. MASSLER

Lupes (Dinamo Bacău) și Sakaci 1 (Dinamo Orașul Sialin) în luptă 
pentru balon. Cum acesta i-a de pășit nu le mai rămine celor doi de- 

ât să-l.., urmărească cu privirea

bun, 
știut 

porții 
nenu- 
ușor. 
bîlbî-

Intiln iri internaționale
Cărei; Recolta — Sel. tineret a 

județului Szabolcs (R.P. Ungară)
2— 1 (1—0). Au marcat: HaieT și 
Balogh (in proprie poartă), respec
tiv Bacskai.

Timișoara: Voința — Spartakus 
Csongrad (R.P. Ungară) 2-1 (1-1). 
Au marcat: Miseciuk și Mixicî, 
respectiv Farkaș.

Baia Mare: Sel. tineret Baia 
Mare — Sel. tineret județ Szabolcs 
(R.P. Ungară) 3—4 (2-3). Au 
marcat: Chiriță, Kalmar, Czompa — 
respectiv Bacskai (2), Gegeny și 
Papp.

Giurgiu: Energia Flacăra Plo
ești — Torpedo Russe (Bulgaria)
3— 1 (1—1). Meciul s-a disputat 
vineri în cadrul manifestațiilor 
sportive în c'nstea zilei de 23 Au
gust. Echipa Torpedo face parte din 
prima categorie. Ploeștenii, care 
au înscris prin Neacșu (2) și Leu
că, au aliniat formația următoare: 
Roman-Palionțu, Marinescu Topșa. 
Neacșu, Pereț-Zaharia, D. Mun- 
teanu, Drăgan, A. Munteanu Bădu- 
tescu (Leucă).

Joi, selecționata orașului Giurgiu 
a dispus de o combinată Torpedo 
Russe cu 2—1.

Timișoara: Sel. tineret Timișoa
ra — Sel. tineret Bekescsaba (R.P. 
Ungară) 0—4 (0—3). Au marcat: 
Egon (3) și Megyery.

Dimitrovo (R.P. Bulgaria): Mi-

nior — Energia Minerul Petroșani 
4-1 (1-0). Joc disputat duminică 
în cinstea Zilei Minerului. In pri
mele 30 minute a fost joc egal. A- 
poi inițiativa a trecut de partea 
gazdelor care au reușit să marche
ze prin Bancev, Vladimirov, Marti
nov și Ganeev. Unicul gol al oaspe
ților a fost opera lui Moldovan. A 
arbitrat Rumianțev (Sofia).

București: Flamura roșie Bere 
Rahova — Cerveno Znania (R.P. 
Bulgaria) 6—2 (2—0).

Bucureștenii au întrecut catego
ric echipa bulgaTă clasată pe 
locul 7 în categoria B, datorită 
unei mai bune pregătiri și ela
nului depus de toți jucătorii. Au 
marcat: Iordan (min. 6), Encev 
(autogol, min. 28), Lovin (min. 
51), Varga (min. 65), Preda (min. 
69), Cebuc (min. 80) pentru bucu
reșteni și Dimov (min. 62 și .90) 
pentru bulgară. A arbitrat bine: 
Constandatos Petre. Au jucat 
formațiile: Fl. roșie: Grigorescu 
(Dragomir) — Ghiță, Penciules- 
cu, Popescu — Stoian, Mureșan 
— Cebuc, Iordan, Lovin,- Preda, 
Varga. Cerveno Znanăa: Gheor- 
ghiev (Dobrev) — Mihailov. En
cev, Gancev, — Papadopol (Pa- 
raschivov) Cesmăgev — Șapca- 
giev, Damianov, Denev, Nicolov, 
Dimov.

Dolberg Dor el, corespondent

IERI IN CAMPIONATUL CATEGORIEI C
riceni; Flamura roșie Buhuși — 
Progresul Iași; Dinamo Galați — 
Locomotiva Pașcani; Recolta Av. 
Piatra Neamț — Știința Galați; 
Progresul Rădăuți — Dinamo Do- 
rohol

ENERGIA METALUL ORADEA 
— LOCOMOTIVA ORADEA 2-1 
(0-1)ORADEA—LO- 

BUCUREȘTI 
(0-0)

Teren : Progresul: bun. 
Spectatori 12.000.
Timp : prielnic pentru fotbal. 
Arbitru: Keppîch (Timi

șoara)-
Au marcat: Koszegi (min. 

46) și Ene II (min. 78).
Raport de cornere 5—3 pen

tru Progresul.
PROGRESUL ORADEA: Geb. 

ner—Vărzan, Caricaș, Kiss II — 
Cuc, Vlad — Toth, Bartha Ca
rol, ‘Meszaroș, Koszegi, Kiss I.

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI: 
Dungu 
Macri
Filote, Seredai, Ene II, Geor
gescu, Semenescu.

S-au remarcat: Caricaș, Văr
zan, Cuc, Vlad, C. Bartha de 
ia Progresul și Dodeanu, Stan
cu, 'Macri, Bodo, Filote, Geor
gescu de la Locomotiva.

Clasamentul...

PROGRESUL
COMOTIVA

1 — 1

DINAMO GALAȚI — ȘTIINȚA 
GALAȚI 0—2 (0—1)

PROGRESUL IAȘI — RECOL
TA AV. PIATRA ---------- “ "
(1-0)

LOCOMOTIVA 
FLAMURA ROȘIE 
(0-1)

NEAMȚ 2—2

PAȘCiANI —
BUHUȘI 4—2

(Ti- — Dodeanu, Stancu,
— Bodo, Fereniczi —

Seria 11-a

LOCOMOTIVA M.C.F. BUCU
REȘTI — PROGRESUL CĂLĂ
RAȘI 5-0 (3—0)

DINAMO TG. MUREȘ — E-
NERGIA FLACARA 7 2—1 (1-0)

RECOLTA CĂREI — RECOLTA
AV. TOPLIȚA 0—1 (0—0)

FLAMURA ROȘIE ARAD —
PROGRESUL BUCUREȘTI 

3—3 (2—1)
Teren: 30 Decembrie.
Spectatori 8000-
Arbitru: Gheorghe Osiac 

mișoara).
Au marcat: Mateon (min. 

15), Petschowski (min. 34), 
Jurcă (min. 48), Ozon (min. 
44 și 80) și Smărăndescu (min. 
75). FL. ROȘIE: Faur—Sziics, 
Dușan, Farmatî — Capaș, Je-

RECOLTA AV. FĂLTICENI — 
PROGRESUL RĂDĂUȚI 3—0 
(1-0)
VOINȚA TECUCI — VICTORIA 

TECUCI 1—7 (1—3)
DINAMO DOROHOI — ENER

GIA FLACARA MOINEȘTI 1—0 
(1-0)

ETAPA VIITOARE Energia Fla
căra Moinești — Victoria Tecuci; 
Voința Tecuci — Recolta Av. Făl-

ENERGIA METALUL BRĂILA
— ENERGIA METALUL CON
STANȚA 1—3 (0—0)

ENERGIA METALUL TÎRGO
VIȘTE — FLAMURA ROSIE 
GIURGIU 2—1 (1—0)

ENERGIA CONSTR. S.M. CON
STANȚA — LOCOMOTIVA GA
LAȚI 4—1 (1—0)

PROGRESUL CORABIA 
DINAMO PITEȘTI 3—1 (3—1)

ETAPA VIITOARE: Energia
Flacăra 7 — Energia Construc
torul Turda; Recolta Salonta — 
Recolta Cărei; Fl. roșie Sf. Gheor- 
ghe — Fl. roșie Cluj; Energia 
Metalul Oradea — Energia 
nerul Baia Mare; Recolta Av. 
plița — Locomotiva Oradea; 
colta Av. Sighet — Dinamo 
Mureș.

Seria IV-a

Mi- 
To- 
Re-> 
Tg.

L0-FL. ROȘIE R. VILCEA — 
COMOTIVA SIMERIA 5—0 (3-0)

1. Știința Timișoara
2. C.C.A. București
3. Dinamo București
4. Locomotiva București
5. Energia Flac- Pioești
6. FlamuTa roșie Arad
7. Energia Min. Petroșani
8. Locomotiva Timișoara
9. Progresul Oradea
0. Dinamo Orașul Stalin
1. Progresul București
2. Știința Cluj
3. Dinamo Bacău

•și etapa viitoare

15
14
13
14
'4
14
12
15
15
14
15
14
'5

8
8
8
5
5
6
5
2
5
5
4
3
3

3
2
2
6
6
4
3
9
3
2
3
4
3

august)

4
4
3
3
3
4
4
4
7
7
8
7
9

26:17
34:16
20:18
31:17
23:14
23:19
17:16
12:20
16:30
21:22
20:26
12:23
13:30 9

19 
18 
18
16
fe
16
13
13
13
12 
11
10

(30
Locomotiva București—C.C.A. București.
Dinamo București—Progresul București.
Dinamo Orașul Stalin—Știin ța Timișoara.
Energia Flacăra Ploești—Pro greșul Oradea-
Locomotiva Timișoara—Fi amu ra roșie Arad.
Jocul Energia Minerul Petroșani—Dinamo Bacău a fost amt. 
nat.

onosport
ENERGIA METALUL SINAIA

— ENERGIA METALUL 131
3—0 (2—0)

ENERGIA 
CRAIOVA — 
0—2 (0—0)

CONSTRUCTORUL
ȘTIINȚA CRAIOVA

7 NOIEMBRIE A<

(cat.

Buc.

1
X

or.

ANULAT
Bacău-Uin. Or. Stalin

(E) 1 Mai Pl.-Met. (E) 
Stalin (cat. B)

Bacău-Fl. (E) Mo-

x

2

1
r.

Iată cum arată un buletin Pro
nosport cu 12 rezultate exacte la 
concursul nr. 34 (etapa din 26 august)

I Din. Buc.-Galatasaray (Tur
cia) Cupa Camp. Europ.

II Fl. r. AracT-Progr. Buc. 
A)

HI Progr. Oradea-Loc. 
(cat. A) 
IV

V Din, 
(cat. A)

VI Met. 
St. r.

vn Fl. 
rem (cat. B)

VIII Recolta Av. Reghin-Recolta 
Av, Tg. Mureș (cat. B)

IX Min. (E) Lupeni - Met. (E) 
C. Turzii (cat. B)

X Fl. (E) Mediaș-Progr. Sibiu 
(cat. B)

XI Met. (E) Uz. Tr. Or. Staiin- 
Loc. Tr. Severin (cat. B)

XII 
țeat.

A 
(cat.

La 
proximativ 684.800 buletine. ,

Fl. r. Burdujeni-Loc. Iași 
B)
Din. Bîrlad.Loc. Constanța 
B).
acest concurs au fost depuse

x

2

1

1

x

2

X

a-

ETAPA VIITOARE • Locomotiva 
M.C.F. București — Energia Con
structorul SM. Constanța; Ener
gia Metalul Sinaia—Energia Me
talul Tîrgoviște; Progresul Călă
rași — Locomotiva Galați; Ener
gia Metalul Constanța — Ener
gia Metalul București; Energia 
Metalul 131 — Energia Metalul 
Brăila: Flamura roșie Giurgiu — 
Progresul Corabia; Dinamo Pitești 
-- Flamura roșie Bere Rahova.

FL. ROȘIE
RAD — ENERGIA CONSTRUC
TORUL ARAD 4—1 (2—0)

ARAD — 
108 2—1

ENERGIA 
ENERGIA 
(0—0)

METALUL 
METALUL

METALUL OȚELULENERGIA
ROȘU — LOCOMOTIVA CRA1O 
VA 2—2 (1—0)

PROGRESUL TIMIȘOARA —
ENERGIA FLACARA 14 3-0 (2-0)

ENERGIA CONSTR. TURDA —
FL. ROȘIE SF. GHEORGHE 1-0 
(1-0)

PROGRESUL TURDA — ENER
GIA MINERUL BAIA MARE 
3-1 (1-1)

ETAPA VIITOARE: Locomoti
va Craiova — Energia Construc
torul Craiova; Locomotiva Smie
ria — Energia Constructorul A- 
rad; Energia Metalul Arad —- FL 
roșie 7 Noiembrie Arad; Energia 
Flacăra . 14 — Fl. roșie R. Vîlcea; 
Energia Metalul 108 — Știința 
Cnaiova; Energia Metalul Oțelul 
Roșu — Progresul TimișoaTas



Finalele campionatului republican de natație 1 
rezervat juniorilor

DINAMO BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOR CU 3-1 (1-0) ÎN PRIMA „MANȘE’* 
A MECIULUI CU GALATASARAY ISTANBUL

LUGOJ, (prin telefon de la tri
misul nostru). La ora cînd telefo
nez se dispută încă partida de 
polo pe apă dintre C.C.A. și Pro
gresul București, partidă care va 
desemna echipa campioană pe a- 
nul 1956. Cu acest meci vor lua 
sfîrșit întrecerile din cadrul cam
pionatului republican de natație 
rezervat juniorilor, la înot, sărituri 
și polo pe apă.

La întreceri au participat aproape 
250 de juniori. Pentru titlurile de 
campioni au concurat numai juniori 
de categoria I-a.

O surpriză plăcută a furnizat-o 
valorosul înotător Hubert Bock. El 
și-a făcut reintrarea după aproape 
10 luni de inactivitate competițio- 
nală, cu o performanță remarcabilă, 
parcurgînd distanța de 100 m. liber 
în 1:01,8. Tot la 100 m. liber ur
mătorii doi sosiți Constantin Ciorbă 
(C.C.A.) și Constantin Cbirvăsuțâ 
(Știința) au realizat noi recorduri 
personale: 1:023 Ș» respectiv 1:02,9.

O bună performanță a fost reali
zată de ștafeta de 4<i<X) m. liber 
(Știin]a) — deținătoarea recordului 
republican cu 5:14,6 — care a ame
liorat în două rinduri propriul a 
record Vineri această ștafetă com
pusă din Ingrid Rothe. Mihaela Po
pescu, Veronica Dodan și Marga
reta Wittgenstein a parcurs distan
ta în 5:14.4 iar ieri, aceeași ștafetă, 
dar în componența căreia Veronica 
Dodan a fost înlocuită eu Astrid 
Wachter a realizat timpul de 5:1X6.

Iată și cîștigâtorii probelor din 
cele trei zile de concurs:

ZIUA I-a. Băieți: 100 m. liber 
(cat. Il-a) Constantin Marinescu 
(Știința Buc.) 1:05,0; 100 m. bras: 
(cat. I-a) Andrei Banc (Dinamo 
Buc.) 1:20,4; 4x200 m. liber (cat. 
I-a) Știința Buc. (Kroner. Chirvă- 
suță, Covaci, Vasiliu) 9:47,7; 4x100 
m. mixt (cat. Il-a) Progresul Buc. 
(Voicu, Urseanu, Alex. Ștefan. 
Neamțu) 5:25,9. Fete. 100 m bras 
cat. I Nagy Emiko (Prog. Cluj) 
1:34.0; 100 m. fluture cat. Il-a Ele
na Ghinea (Prog. Buc.) 1:32.C; 
4x100 m. liber catg. I I-a: Știința 
Buc. (Ingrid Rothe, Mihaela Po
pescu. Ve-onîca Dodan. Margareta

FOTBAL PESTE HOTARE
POLONIA A-BULGAKIA A 1-2 (»-•» 
POLONIA B-BULGAMA B S-l (»-M

Varșovia, 26 (prin telefon). — In- 
tîlmrea internațională de fotbal din
tre reprezentativele A ale Poloniei 
și Bulgariei desfășurată duminică la 
Wroclaw a luat sfirțit cu victoria 
echipei bulgare cu scorul de 2-1. In 
prima repriză jocul se menține egal. 
La reluare, jucătorii bulgari joacă 
mai hotărit și reușesc să înscrie de 
două ori prin Kolev și Mttanov In 
timp ce echipa gazdă înscrie o sin
gură dată prin Pohl.

Echipele au jucat în următoarele 
formații: BULGARIA: Nai«enov-Ra- 
karov, Manolov, Vasiliev-Boșkov, 
Kovacev-Milanov. Dimitrov (Diev), 
Ranaiotov, Kolev, Ianev.

POLONIA: Szymkowiak-Maslon.
Korynt, Wozniak-Strikaliki (Snsc- 
zyk), Zientara-Machowski. Brychczy, 
Cieslik, (Kowal), Pohl, Nowak. A ar
bitrat Harangozo (Ungaria).

I-a P-xfia s-a desfășurat meciul

Campionatele europene
(urmare din pag. 1)

La jumătatea parcursului însă 
schifistete cehe, care se menținu
seră pînă atunci, pe plan secun
dar, încep să ridice strocul și 
ajung la egalitate cu canotoarele 
germane. Ele încep atacul cu 200 
m. înainte de sosire și reușesc 
să întreacă cu 3 secunde echipa
jul Uniunii Sovietice situat pe 
locul II. Clasamentul probei: 1. 
R. Cehoslovacă (Hana Musilova- 
Svetlana Bartakova) — campioa
nă europeană 3:47,5; 2. U.R.S.S. 
3:50,5; 3. Germania 3:51,5; 4.
Franța 3:55,5; 5. R.P R. (Edith 
Schwartz-Emilia Rigard) 3:57,8;
6. Austria 4:03,7.

Ultima probă a campionatelor 
a fost și cea mai disputată între
cere a zilei- Deși la început con
ducerea a aparținut schifistelor 
maghiare situația se schimbă chiar 
după prima sută de metri cînd 
sportivele sovietice trec în frun
te urmate de cele iugoslave. Echi
pa noastră acționează' mai hotărît 
deabea acum și la 250 metri reu
șește să se situeze, împreună cu 
schifistele sovietice. înaintea tu
turor celorlalte echipaje. La jumă
tatea cursei echipa noastră are 
chiar un mic avantaj pe care nu 
reușește să-l păstreze însă în 

Wittgenstein) 5:14,4 (n >u rerord 
R.P.R.); 4x100 m mixt. cat. I-a: Pro
gresul Buc. (Nede'ea, Ionescu. Bra. 
tu. Ghinea) 5:59,3.

ZIUA Il-a. Băieți: 100 m. bras 
cat Il-a: Aiex. Ștefan (Prog. Buc.) 
1:21,6; 100 m. liber cat. I-a: Hu
bert Bock (C.C.A.) 1:01,8; 100 m. 
spate cat Il-a: Mihai Vasiliu (Ști
ința Buc.) 1:16,3. 100 m. spate cat.
I- a: Dumitru Caminschi (Prog. 
Buc.) 1:14,3; 200 m. bras cat I-a: 
Andrei Banc (Dinamo Buc.) 2:56.5. 
4x100 m. liber cat Il-a: Știința 
Buc. (Mâriuț. Varlan, VasHiu. Ma
rinescu) 4:35,0. FETE: 400 m. liber 
cat I-a: Margareta Wittgenstein 
(Știința Buc.) 6:08,6; 200 m. bras 
cat. I-a: Nagy Emiko (Prog. Cluj)
3-99  3- 400 m. liber cat. II» In
grid Ro*he (Știința Buc.) 6:02,9; 
100 m. spate cat I-a: Nico'.eta Ște- 
fănescu (S.S.T Buc.) 1:26(7; 4x100 
m. mixt cat. Il-a: Știința Buc. 
(Popescu. Gaiser. Yost, Rothe) 
6308.9.

ZIUA A IH-a. BĂIEȚI: 100 m. 
Fluture cat I-a: Ștelan Kroner (Ști
ința Buc.) 1:15.9; 400 m. liber cat.
II- a: Nicoiae Toth (Locomotiva 
Cluj) 5:16(2; 400 m. liber cat. I-a: 
Constantin Chirvâsuță (Știința 
Buc.) 5:10,5; 4x100 m. mixt cat
I- a: Știința Buc. (Covaci, Chirvă- 
suță. Kroner. Marinescu) 4:59.4. 
FETE: 100 m. spate cat. Il-a: Eva 
Banfi (Loc. Cluj) 1:25.4; 100 m. 
bras cat 11-a: Iudith Orosz (Știin
ța Cluj) 1:353; 100 m. liber cat
II- a: Ingrid Rothe (Știința Buc. 
1:14.7 100 m liber cat I-a: Mihaela 
Popescu (Știința Buc.) 1:163; 103 
m. fluture cat I-a: Elisabeta Bra’.u 
(Prog Buc.) 1:26.5 Ștafeta 4x100 
m. liber cat I-a: Știința Buc. (In
grid Rothe. Mihaela Popescu. As
trid Wachter. Margareta Wittgen
stein) 5:13,6 (nou record R.P.R.).

SĂRITURI BĂIEȚI: Gheorghe 
Banu (Energia Sibiu) 84.47 puncte. 
FETE: Eike Schneider (Energia Si- 
bin) 37.68 p.

POLO PE APA: CCA — Loco
motiva Buc. 8—0 (3—0). Progresai 
Buc. — Locomotiva Buc. 6—I 
(3—1).

GH. N'ICOLAESCL

oantre reprezentativele B ale Bulga
riei și Peioniei. Victoria a revenit 
echipei gazdă cu scorul de l-ș 
prin punctul inșens de Pecemaov 
A arbitrat M Cruțescu (BontnU;

CHILE-CEHOSLOVACIA J-Ș (2-*l
SANTIAGO. « (prin radio). — X- 

ctupa reprezentativă de fotbal * Ce
hoslovaciei a susținut astăzi ultimul 
meci din cadrul turneului ietrepnns 
în America de Sud. jucind in compa
nia reprezentativei statului Chile 
Gazdele au învins eu scorul de S-« 
(2-B. prin punctele marcate <*e Or- 
matabo (2) și Robledo. Partida a 
fost condusă de Ling (Anglia). Au 
asistat Să.M* spectatori

• In continuarea turneului pe 
care-l întreprinde in RD Ger
mană echipa albaneză de fotbal Di
namo Tirana a jucat cu echipa Ac
tivist Brieske Senftenber» care ocu
pă locul doi in campionatul german 
de fottal. Ifeciul s-a terminat cu un 
rezultat de egalitate: 1-1.

feminine de canotaj academic au luat sfîrșit
partea finală a pistei cînd este 
depășită de canotoarele sovietice. 
Clasamentul probei: 1. U.R.S.S. 
(Stoliarova, Korotova, Prof «nova, 
Korobkova. Mihaitova, Afonikina, 
Taranda, Mateeva+Maria Fomice- 
va) — campioană europeană 
3:19.4; 2. R.P.R (Felicia Urzicea- 
nu. Marfa Kardos. Lia Togănel, 
Rita Schob. Sonia Buiugioiu, 
Elsa Oxenfeld. Eteika Laub, Ma
ria Bucur +• Angela Codreanu) 
3:23,0. 3. Germania 3:25.6; 4. R 
Cehoslovacă 3:28,2; 5. R.P.U. 
3:30,0; 6. R. P. F. Iugoslavia
3:32,0.

Ediția din acest an a campio

Programul calificărilor „Cupei campionilor europeni’’
Uniunea Europeană de Fotbal a 

aprobat toate datele la care se vor 
disputa meciurile de calificare din 
cadrul „Cupei campionilor euro
peni". Aceste date sînt:

6 septembrie. Luxemburg: Spora- 
Borussia Dortmund (relur).

12 septembrie, Bratislava: Slo
van—CWKS Varșovia; Anderlecht: 
SC. Anderlecht — Manchester 
United.

19 septembrie, Aarhus: AGF Aar

(urinare din pag. 1)

Birtașu prinde ușor și degajează 
cu mina la Ene. Centrul nostru 
atacant face o cursă scurtă, cen
trează și Voica reia cu capul. 
Turgay salvează cu greu. Este 
seconda 60 a primului minut și 
portarii au și mtervenrt cite o- 
dată. In mm. 2 elasticul portar 
turc intervine splendid la un 
șut al hi Ene.

ZECE MINUTE DUPĂ ÎNCE
PEREA 1NTILNIRII ECHIPA 
NOASTRA IA CONDUCEREA: 
SURU EXECUTA O ARUNCARE 
DE LA TUȘA, BALONUL A- 
JUNGE LA ENE CARE CEN
TREAZĂ ȘI VOICA — CU CA
PUL — ÎL TRIMITE PESTE 
TURGAY IN POARTA: 1-0.

Dinamo București se menține 
în atac. In minutul 12 Voie» ra
tează de puțin iar două minute 
după aceea Suru trage de la dis
tanță obligiadu-1 pe portarul turc 
să respingă în comer. Jocul e a- 
ntoiat și destul de rapid față de 
căldura moleșrtoare pe care se 
dispută. Dar încet-încet el începe 
să piardă din animație și rapi
ditate. Echipa noastră are acum 
„jocul ta mtaă“ cum s-ar spune 
dar nu insistă suficient Așa se 
face că ea ratează o serie de o- 
cazii (mîn 22-Ene, mto. 40-Ene, 
nrn. 41 Nicușor — mane situa
ție —). ta min. 42 Băcuț I lă
murește cu „brio“ o situație difi
cilă la poarta noastră creiată de 
o „neînțelegere" între FL Anghe! 
și Birtașu.

Repriza cu mai multe 
goluri

Reluarea jocului este așteptată 
cu nerăbdare de spectatori care 
doresc ca dtaamoviștii să-și mă
rească avantajul. Și n-a lipsit 
nrdt ca chiar în primul mrnut.ai 
reprizei a doua, dorința kw să 
fie realizată. Călinoiu pasează 
lateral lui Nicușor care-l deschi
de ta adîncime pe Voica. Acesta, 
tatonat de fundașul dreapta 
Soim, are totuși timp să-i pase
ze lut Ene, aflat singur la 10 ra. 
de poartă. Șutul acestuia, însă, a 
trecut peste bară. Tot Ene între
prinde o acțiune in min. 54. tre
ce de doi adversari și trage pu
ternic. dar ta__ bară. Mingea re
vine ta teren. Ia Suru. care o 
trece lateral lui Nicușor. dar nici 
șutul acestuia nu are mai mult 
succes Dtaamoviștii păstrează 
inrțitata». dar fac greșeala de a

Tmeil kasckeAalișt’ilor roșiii
■ l F. diieză

Vineri s-a disputai la Pekin In- 
ti'nirea internațională de bas
chet dintre echipa reprezentativă 
a R.P.R și echipa chineză „1 Au
gust*. Meciul a prilejuit o pasio
nantă luptă sportivă victoria re
venind cu scorul de 65—63 baschet- 
baiiștilor chinezi.

La întîlnire au asistat și mem
brii ansamblului de cîntece și dan
suri ..Ciocîriia* care se găsesc în 
prezent la Pekin. (Agerpres).

natelor europene feminine de ca
notaj academic s-a desfășurat la 
un niyel tehnic mai ridicat, pro
bele fiind mult mai grale datorită 
valorii apropiate dintre multe e- 
chipaje participante precum și nu
mărului mare de concurente. Pri
vită prin această prizmă compor
tarea canotoarelor noastre este 
meritorie deoarece, datorită re
zultatelor obținute în probele la 
care au luat startul, ele s-au cla- 
.sat pe locul II în clasamentul pe
națiuni după Uniunea Sovieti
că și înaintea valoroasei repre
zentative a R. P. Ungare.

RADU URZICEANU

hus — O.C.G. Nice; Varșovia: 
CWKS—Slovan Bratislava (retur).

20 septembrie, Porto: F.C. Porto- 
Atletico Bilbao.

26 septembrie, Manchester: Man
chester United — S.C. Anderlecht 
(retur); Nice: O.C.G. Nice — AGF 
Aarhus (retur); Bilbao: Atletico 
Bilbao — FC. Porto (retur'.

30 septembrie, Istanbul: Galata
saray — Dinamo București (retur).

(Agerpres) 

se iăsa atrași in jocul oaspeților, 
intră într-iin joc de uzură din 
care ies greu. Călinoiu pune la 
grea încercare poarta lui... Bir
tașu ta min. 60, pastad înapoi 
și provocînd o neînțelegere între 
F. Anghel și Numwedler, de care 
profită Kadri. Acesta însă, tri
mite mingea peste bară de la 
cîțiva metri! Incet-încet însă, 
dinamoviștii își revin și între
prind atacuri insistente care si
lesc pe oaspeți să joace mai mult 
în apărare. In zadar însă, pentru 
că nu pot evita golul al doilea : 
CĂLINOIU TRECE BALONUL 
LUI NICUȘOR, CARE-L LAN
SEAZĂ IN ADÎNCIME PE SU
RU. ACESTA TRECE IN VITE
ZA DE SAIM Șl CENTREAZĂ 
IDEAL, IAR VOICA PREIA CU 
CAPUL DIN PLONJEON MAR- 
CIND SPECTACULOS CEL MAI 
FRUMOS GOL AL MECIULUI :
2-0  IN MIN. 66.

Se părea că jucătorii de la Ga- 
latasanay vor ceda pasul. Dar. 
așteptările au fost înșelate. Ei 
contraatacă, viguros și iute, pro- 
fitînd mai ales de o slăbire a 
ritmului din partea dinamovrș'ti- 
lor. Kadri ratează o ocazie ma<re 
ta min. 68, la o învălmășeală în 
fața porții lui Birtașu-. IAR PES
TE 10 MINUTE DE JOC DE 
CENTRU MAI MULT. LA UN 
ATAC PE ARIPA DREAPTA, 
BACUȚ II ALUNECA SI CADE 
SC API ND MINGEA LA CARE 
METIN II AJUNGE IN PLINA 
VITEZA ȘI DE LA 16 m. ÎN
SCRIE PUTERNIC PE JOS: 
2-1. Consternare în tabăra dtaa- 
movișlilor, dar numai pentru 
scurtă durată pentru că revin 
tare ta atac și pînă la sfîrșit au

In preajma campionatului mondial' 
de șah pe echipe

La 1 septembrie in sala Teatrciui 
central al Armatei Sovietice din 
Moscova, va începe cel de al 12-lea 
campionat mondial de șah pe e- 
chipe. La această însemnată com
petiție sportivă vor participa echipe 
din 32 de țări ale lumii și a nu.ne: 
Aastra. Anglia, Belgia. Bulgaria, 
Chili, Cehoslovacia, Danemarca, 
Egipt. Elveția. Finlanda, Franța, 
R.D. Germani. R.F. Germani. Gre. 
cia. Israel, India, Iran, Irlanda, Is
landa, Iugoslavia, Luxemburg, R.P. 
Mongolă, Norvegia, Olanda, Po
lonia, Porto Rico, Rominia, Saar, 
Suedia, Scoția, Ungaria, Uniunea 
Sovietică.

Echipa de șah a Uniunii Sovietice 
va avea următoarea componență: 
M. Botvinik, V. Smîslov, ,D Bron- 
ștein și P. Keres. Rezerve vor fi 
E. Gheller și M. Taimanov.

★
Federația iugoslavă de șah a de

finitivat echipa R.P.F. Iugoslavia 
care va participa la Olimpiada de 
șah de la Moscova. Din echipă fac 
parte Gligorici, Matanovici, Ivkov

Pamih (Italia)
I a ciștigat proba de marș 

Praga — Podebrady
_ PRAGA, 26 (prin telefon). Tradi

ționala cursă de marș Praga—Po
debrady al cărei traseu măsoară 50 
km. s-a desfășurat duminică, și a 
reunit la start mărșăluitori din 
Italia, Ungaria, Romîma, Suedia și 
Cehoslovacia.

Victoria a revenit mărșăluitorului 
italian Pamih care a parcurs distan
ța în 4 h. 12:54,4. Pe locurile, ur
mătoare s-au clasat: 2. Dolezal 
(Ceh.) 4h 15:34,6; 3. Șkront (Ceh.) 

4h 16:20,8; 4. Moc (Ceh.) 4h 
18:16,8; 5. Ljungren (Sued.) 4h. 
20:38.

Concurenții romîni s-au clasat 
astfel : Barbu pe locul 11, Paras- 
chivescu pe locul 12, iar Baboe 
a fost descalificat.

NOU RECORD EUROPEAN
LA ARUNCAREA GREUTĂȚII
PRAGA. 25 (prin telefon). Cu 

prilejul unui concurs de atletism 
desfășurat la Ostrava, atletul ce
hoslovac Jiri Skobla a stabilit un 
nou record european la aruncarea 
greutății cu o performantă de 17,76 
m. Vechiul record era de 17,63 m 
și-i aparținea tot lui. 

mereu inițiativa și cîteva ocazii 
favorabile, rămase însă nefructi- 
ficate. IN MIN. 82 INSA, EI AU 
REUȘIT SA URCE SCORUL LA
3-1,  ORICIT AR PĂREA DE 
CURIOS, DAR DINTR-O GRE
ȘEALA A LUI ENE CARE 
VRIND SA STOPEZE PE PI
CIOR MINGEA CENTRATA DE 
VOICA, O LOVEȘTE PREA 
TARE ȘI INTRA IN GOL PE 
LINGĂ TURGAY RAMAS SUR
PRINS.

PETRE GAȚU 
EFTIMIE IONESCU 

Vorb®sc 5 un arbitru și 
doi antrenori

FRANCESCO LIVERANI — 
arbitrul jocului: „A fost un meci 
frumos și disputat în limitele spor
tivității. Aveți un fotbal bun. Am 
remarcat la jucătorii de la Dina
mo o foarte bună tehnică indi
viduală".

GUNDUZ KELIG — antrenorul 
echipei Galatasaray: „Echipa noa
stră nu a jucat la valoarea ei nor
mală. Ce vreți ? Abia peste cîteva 
săptămîni va începe campionatul 
în țara noastră, așa incit ne aflăm 
abia la începutul pregătirilor. A- 
ceasta nu scade însă din valoa
rea victoriei obținute de Dinamo 
București. Ne-a învins o echipă 
cu o pregătire fizică mai burtă, 
ai cărei jucători posedă o ridicată 
tehnică individuală.

ANGELO NICULESCU — an
trenorul echipei Dinamo Bucu
rești ■ „Personal, jocul mi-a plă
cut mult. Mai ales că s-a încheiat 
cu... bine. Mă bucur că echipa 
noastră a începui să aibă finali
tate în acțiuni, ceea ce în... fot
bal înseamnă mult.

și Karaklajici. Ca rezerve au fos>t 
selecționați Milici și Djurasevici.

Federația de șah a R.P. Ungare 
a selecționat următorii: jucători care 
vor participa la campionatele mon
diale de șah pe echipe de la Mos
cova: Laszlo Szabo, Gedeon
Barcza, Pal Benko. Gyorgy Szila- 
gyi, Miklos Bely și Lajos Portlsch, 
ultimii doi fiind rezerve.

Concursul internațional (te tenis 
de la Budapesta

BUDAPESTA 26 (prin telefon). 
In ultima zi a concursului taler- 
național de tenis de la Budapesta 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : simplu bărbați — finală: 
lancso-Katona 6—0, 0—6. 6—3. 
6—2; simplu femti — finală: 
Puzejowa — Peterdi 6—1, 6—3; 
dublu bărbați — finală: Javorski- 
Parma =■ Asboth-Iancso 2—6, 
6—2, 6—3, 6—1; dublu femei — 
semifinală: Namian (R.P.R.) —
Segers (Franța) = Erdodi-Peterdi 
2-6, 6-4, 6-2; finală: Bardossi-Ko
vacs = Namian-Segers 6—3, 6—3; 
dublu mixt — finală: Javorski- 
Puzejowa = Sikorski-Petardi 7—5. 
6—1; simplu femei — semifina
la turneului de consolare: Jwlieta 
Namian-Kovacs 6—3, 5—7, 6—3; 
finala: Ricikovna — Naimian 6—3, 
6-3.

Voleibaliștii romku 
la Paris

PARIS, 2o (pr n telefon de la tri
misul special „Agerpres").

Vineri seara a sosit la Paris de
legația sportivă din R.P.R. care va 
participa la campionatele mondiale 
dc volei. La sosire, pe aeroportul 
Orly, voleibaliștii romîni au fost 
întîmpinați de reprezentanți ai Fe
derației internaționale de volei în 
frunte cu Julien Lenoir, președintele 
federației, membri ai federației 
franceze de volei și numeroși spor
tivi.

In cursul zilei de simbătă spor
tivii romîni au vizitat Parisul, iar 
astăzi vor susține primele antrena
mente în capitala Franței evoluînd 
pe terenurile Centrului Național de 
Educație Fizică din pădurea Vin
cennes. Campionatele mondiale de 
volei vor începe la 30 august. Tra
gerile la sorti pentru alcătuirea ce
lor 10 serii vor avea loc la 28 au
gust.


