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După utn joc de slabă factură tehnică
REPREZENTATIVELE SECUNDE ALE R. P. ROMINE ȘI R. P. BULGARIA 

AU TERMINAT LA EGALITATE: l-l (0-0)
Adeseori, ieri, în timpul meciu

lui dintre reprezentativele secun
de ale R. P. Romine și R. P Bul
garia. am privit în jurul nostru. 
Spectatorii nu aveau deloc nuna 
oamenilor care urmăresc o între
cere sportivă. Păreau pixcriskți, 
dezinteresați. Aveau dreptate. Jo
cul dintre selecționatele B romînă 
și bulgară a oferit RARE faze 
de fotbal adevărat, ș-a ridicat 
doar rn unele momente la nivelul 
tutui meci internațional în care 
evolueaizâ selecționate de țări. 
Meciul a însemnat mai mult o 
luptă pentru balon, o întrecere a 
lezistenții nervoase a jucătorilor 
și a și dat loc la unele dueluri 
pentru balon care au depăși- limi
tele regulamentului și aie sporti
vității. (Pahonto-Abedgiev ; Ma
rinescu Pecenikov etc.). Singurele 
clipe pasionante au fost cele 
de la sfîrșitufl partidei cînd echi
pa noastră — condusă cu l—0 — 
forța egalarea. Cum s-ar spune 
meciul s-a redus la 15 minute de 
joc interesant. Ceea ce a fost 
prea puțin I

Echipe noartră secundă a obți
nut un meci egal cu care n-ar fi 
fost mulțumită înainte de a int-ra 
pe teren, dar pe care aproape nu-l 
mai spera după ce mijlocașul 
dreapta Itulgar și căpitanul echi
pei oaspe — Țanov — transfor
mase o lovitură de la Îl m. (min. 
65). Jucătorii noștri au a runs în 
aceeistă situație atît de dificilă fi
indcă s-au comportai foarte slab, 
cu mult sr<b așteptări. Dacă ai 
deri să faci o remarcă asupra 
unuia dintre fotbaliștii care au 
jucat ieri la valoaraa normală îți 
este aproape imposibil. Se înțele
ge că fără un randament mediu 
din partea majorității oamenilor 
care au compus-o, echina nu putea 
corespunde în general. Asemenea 
unui ceasornte care are defecțiuni 
la fiecare dintre rotițele sale. Nu 
Intenționăm să discutăm formula 
de echipă utilizată ieri da.r trebuie 
să arătăm că formația noastră a 
comis erori tactice care azi în
semnat tot atîtea avantaje oțetite 
apărării adverse, fotbaliștilor bul
gari. In primul tind am jucat cu 
A'lexa rtdrescu retras, fără să îm
pingem însă și pe al doilea inter 
— Mtinieanu — pe aceear! Vrie 
eu centrul și extremele. Așa se 
explică de ce în marea majoritate 
a situațiilor vîrfwile noastre de 
atac se găseau în netă Inferiori 
fote numerică față de apărătorii 
bulgari, ajutați mereu de interi 
și uneori și de extreme și centru, 
prin rotație. S-e greșit de ase
meni jucîndu-se prea mult pe sirs; 
jucătorii bulgari, mai înalți de- 
clt atacanțîi noștri, au ieșit de 
cele mai mu Me ori învingători. Nu 
s-a tras de asemenea suficient la 
poartă chiar de la distanță, mai 
afes cînd s-a văzut că este aproa
pe imposibil să ajungem in ca
reul echipei bulgare, și — ceva 
mai mult — cînd s-a constatat în 
rilă dificultate îl tron pe losrfov 
loviturile surprinzătoare. .Apărarea 
noastră a greșit de asemenea fi
indcă n-a jucat mai mult la ta- 
tereepțto. l-n majoritatea dueluri- 
ritor corp la corp în oare s-ost 
angajat, fundașii și mijlocașii noș
tri au fost învinși.

Pe teren, jucătorii bulgari s-au 
comportat neașteptat de bine. Mai 
puțin din punct de vedere teh
nic (majoritatea fotbal ișt Hor oas- 
peh au avut execuții stabe) și mai 
mult ca orientare tactică și putere 
de luptă, Bortă. dârzi înirebuânțînd 
foarte bine corpul în lupta di
rectă, oaspeții au reușit să culea
gă multe mingi de la jucătorii 
iwștri. Tactic echipa bulgară a e- 
fectuat o apărare foarte elastică, 
nu s-a rezumat exclusiv la joari 

defensiv și după 1—0 a avut mo
mente dnd a păstos t mingea prin 
pase laterale, ceea ce a dus la e- 
nervarea jucătorilor noștri ți la 
scoaterea echipei noastre din rit
mul de joc. Echipa secundă bul
gară a meritat pe depUn rezulta
tul de egalitate dacă ne gindim 
la întreg aspectul meciului ți la 
ocaziile de gol avute.

Iată și cefe mai importante fa
ze ale meciului:

Min. 1: AAexandrescu trage ex
celent; lorifov respinge prln:r-un 
reflex: min. 3 ți 8: Pecenăkov 
ratează situații bune: min. 16: 
$ut puternic Georgescu, losifov 
salvează în corner; min. 24 și 24: 
Seredai și Alexandnescu trag a- 
lături; min. 34: Pecenikov șofea
ză alături de la 8 m; min. 42 : 
Coama apără curajos la o in
cursiune a lui Pecemkov; min. 
55: Mitkov trage prea ușor și 
Cozma reține; min. 56: Lazăr
singur în fața porții triage ală
turi : min. 65: Macri îl fault ti
ză în careu pe Abadgiev — aflat 
în plină cursă spre poartă----și
Țanev t'ansform.i nenaiPul: 1—0 EFTIMtE IONESCU

losifov — portarul echipei B a R.P. Bulgaria — s-a comportai 
ieri foarte bine, intervenind in mai multe ririduri cu succes. la- 
tă-1 în fotografia noastră — în plină aterizare după o săritură 
spectaculoasă — urmărind cu privirile mingea care a trecut 
pe lingă bară. (Foto: MAX BANUȘ)

Patru victorii remarcabile ale reprezentativelor noastre 
în campionatele mondiale de w' ’în campionatele

PARIS 9 (prto telefon de la 
trimisul nostru). — Jocurile sus
ținute simbătă ți duminică de e- 
chipele noastre in cadrul tur
neelor finale pentru desemnarea 
campioanelor mondiale de volei, 
au însemnat tot atrtea succese, 

ora primei noastre legături 
telefonice din această • seacă nu 
este cunoscut încă rezultatul în- 
tîlnfrii masculine dintre echipele 
R.P.R. și R.P.F. Iugoslavia, care 
tocmai trebuie să Înceapă. Dar, 
indiferent de rezulta-tul acestui 
meci, pot afirma că excepționa
lele victorii aie echipelor noastre 
în ultimele jocuri (R.P.R. —' 
U.R.S.S. 3—1 la băieți și R.P.R. — 
R.P. Bulgaria 3—2, R.P.R. - R.P. 
Polonă 3—2 la fete) au produs 
o adincă impresie io rinei urile 
tuturor celor ce urmăresc desfă
șurarea acestui campionat mon
dial.

Simbătă seara, la Palais des 
Sports, reprezentativa masculină 
a Uniune Sovietice a înregistrat 
prima înfrîngere în cadrul aces
tui campionat, in ti Ins nd echipa 
R.P.R. Am început jocul cu for
mația : Roman, Ponova, Nicolau, 
Mușat, Micuîescu, Rusescu. Au 
nrai fost utilizați Cherehețiu, Cor- 

pentru echipa bulgară; mm. 70: 
Georgescu rateaeă o ocazie dară; 
min. 71: Bodo il lansează pe A- 
lexandrescu care face o cursă 
scurtă ți pasează lui Seredai. A- 
cesla pătrunde printre apărători ți 
trage sub bară: 1—1; min. 83: 
HhUșan deschide pe Georgescu, 
care — jenat de Lozăr — nu 
poate fructifica deși era în bună 
poziție de șut; min. 85: Cozma 
scapă mingea și Sottoov trage a- 
lături de poarta goală.

Arbiuul Epert t Iugoslavia) a 
condus în generat slab. Ei a fost 
uneori depășit de alura jocutas.

Forma ț Me :
R. P. ROMTNĂ: Cozma-Pahan- 

țu, Marinescu, M<acri-Bodo, Știrbei 
(din min. 46, Hidișan) — Lazâr, 

D. Mamteanu (din into. 62 Ene), 
Alexa ndrescu, Georgescu, Boroș 
(din min. 8. Seredai).

R. P. BULGARIA: IosMov-Va- 
siliev, Ktocev. Manoiov 1-Țanov, 
Stoianov-Abadgiev, Kalcev (din
mim. 62, Penelov), Pecenicov (din
min. 53, Soticov), Mrtkov. Iliev.

bemvu, Mihăilescu, Medianii, Mi
trei. Echipa U.R.S.S. a folosit pe 
Monzelewski, ZujewsM, Fasabov, 
Urngriz, Sabîiufen, Scerbakov, la 
început, iar apoi întregul iot in 
frunte cu Reva. Victoria echipei 
noastre s-a datorat in cea mai 
mane măoură tacticii excelente pe 
care ea a folosit-o: joc foarte 
variat în atac, cu lovituri ta for
ță alternînd cu cele liftate și cu 
mingile „puse”, de asemenea ser
viciile puternice alternate cu cele 
moi.

S-au remarcat: Roman. Ponova. 
NâcoJau, Cherebețiu . (R P.R.) și 
Iasahov, Reva, MorwdewsJti 
(U.R.S.S.).

Dacă echipa noastră de băie(i a 
realizat surpriza zilei întrecînd pe 
principalii pretendenți la titlu, apoi 
nici fetele nu s-au lăsat mai prejos. 
Două victorii consecutive, în fața 
puternicelor reprezentative ale Bul
gariei și Poloniei, iată un excelent 
bilanț al acestor două oile de joc. 
Trebuie să amintesc încă odată câ 
echipa noastră a avut cea mar de
favorabilă tragere la sorti, toate 
meciurile grele fiind la sfîrșit, și 
unul după celălalt. Astfel, mSine 
(n.r. azi) întîlnim pe camioanele 
Europei, jucătoarele cehoslovace. In

Sosirea ui una din seriite cursei de 100 m. plat la edifia de anul 
trecut a Campionatele internaționale L. Barteniev (U.R.S.S.) trece 

primul linia de sosire.

Campionatele întemaționale de atletism aie R.P.IU 
cel mai mare concurs preolimpic

Comisia Centrală de atletism ți 
Comiria de organizare a celei de 
a IX-a ediții a Campionatelor inter
naționale de atletism ale R. P. Ro
mine au organizat simbătă la se
diul redacției ziarului ..Sportul popu
lar” o conferință de presă ta care 
au luat parte numeroși ziariști ro- 
mini ți străini.

Cu acest prilej tov Horia Chir- 
teș, vicepreședinte al Comisiei Cen
trale <te atletism, a făcut o amplă 
expunere asupra felului in care se 
vor desfășura întrecerile campio
natelor din acest an. insistind •- 
supra importanței acestei competi
ții la care vor participa reprezen
tanți ai atletismului din 23 țări.

Numai simplul fapt că la actuala 
ediție a acestor tradiționale între
ceri vor part’cipa atleți și atlete 
dintr-un număr atît de mare de 
țări (acesta este de fapt și „recor
dul” țărilor participante) vorbește 
de la sine de marea importanță a în
trecerilor. Dar în același timp lu
crul acesta arată limpede oricui 
că aceste Campionate internaționale 
au intrat puternk in tradiția între
cerilor atletice de pe continent, și 
că fiecare federație de atletism do
rește să-și trimită reprezentanți 
la aceste mari concursuri interna
ționale. In străinătate se cunoaște 
de acum faptul că rominii sint oa
meni primitori și mai ales că știu 
să organizeze asemenea întreceri 
sportive, și că în plăcuta și fami
liara ambianță atletică pe care o 
prezintă de fiecare dată stadionul 
Republicii (a cărei pistă și insta
lații sint de cea mai bună calitate) 
ei pot înregistra rezultate dintre 
cele mai bune.

Un redactor al ziarului nostru a 
avut ocazia să discute la Paria, cu 

întănirea cu echipa Bulgariei, jucă
toarele noastre au fost conduse cu 
2 șeturi, totuși au găsit resurse 
pentru a reface acest serios handi
cap. Mai înalte, voleibalistele bul
gare au fost avantajate la fileu, 
atît în ce privește atacul cit și blo- 
ajid. Printr-un joc extrem de atenl 

și, din ce în ce mai curajos pe mă
sura ce trecea timpul, fetele noastre 
au echilibrat situația. Atacurile lor 
Tiftate au fost extrem de inspirate, 
iar calmul ti puterea de luptă și-au 
spus cu prisosință cuvîntul în spe
cial in setul decisiv. S-au remarcat: 
Tinela Pleșoianu, Natalia Cernat, 
Sonia Colceriu, Ana Susan. Au mai 
jucat Adriana Honet, Rodica Sădea- 
nu, Doina Ivănescu, Florina Teo- 
dorescu. Din echipa Bulgariei, cele 
mai bune au fost Berkovska, la- 
neva și Dimceva.

Excepțională este și victoria re
purtată duminică, în sa>la Couber
tin, în fața redutabilei echipe po
loneze. Meciul, care a durat trei 
ore, a fost nu numai cel mai 
lung, dar ți cel mai frumoț, și 
spectaculos din cîte s-au jucat 
pînă aeum. Polonezele au făcut 
dovada unor excelente calități: 

sprinterul german Manfred Ger- 
mar. campionul internațional al 
țării noastre la 100 m. în 1955, 
ch’ar despre Campionatele noastre 
internaționale. El își arăta mulțu
mirea de a fi putut participa ,aî 
aceste minunate întreceri de !• 
București, cărora le păstrează « 
plăcută aducere aminte. Germar, 
regreta srncer că programul coma 
petrțional pe care-l a» în față mi 
le poate permite atleților din R. F. 
Germană să partk'pe și in acest 
an la Campionatele noastre, și in
vidia pe atletele germane care se 
vor bucura și în acest an de ospi
talitatea romi ni lor... „Centa Gastt 
— a câștigat anul trecut cursa de 
80 m. g. — are posibilitatea la 
București, în întrecerea cu cele mai 
valoroase atlete din Uniunea So
vietică, Polonia, Olanda, Iugosla
via, Bulgaria și Romînia, să poată 
obține pe excelenta pistă a stadio
nului Republicii un rezultat care 
să fie superior recordului mondial 
stabilit de ea m acest an. Ultimele 
evoluții ale sale au arătat că ea 
deține o formă de zile mari" ne-a. 
spus Manfred Germar.

★
La cea dc a IX-a ediție a Cainnio- 

natelor internaționale de atletism 
ale R. P. Romine și-au confirmat 
participarea atleți și atlete d;n: 
Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Danemarca, Elveția, 
Franța, R. D. Germană, R. F. Ger
mană, Islanda, italia, Iugoslavia, 
Luxemburg, Norvegia. Olanda. Po
lonia, Suedia, Statele Unite, Unga
ria, Uniunea Sovietică și h’neîn- 
țeles R. P. Romînă. După cutn se 
vede, anul acesta, pentru prima oară 
vor participa atleții americani și 
italieni.

blocaj bun, atac puternic, omoge
nitate între compartimente. Jucă
toarele noastre le-au ripostat prin 
servicii extrem de sigure, jde in
teligent la plasă și joc foarte 
bun în linie a Il-a. îmi este ini- 
poribil să remarc una sau alta 
dintre jucătoare. Toate, fără ex
cepție, merită laude și felicitări 
pentru comportarea avută, pentru 
extraordinara dirzeoie manifesta
tă. Echipa noastră a început jocul 
cu Rodica Sădeanu, Florina Teo- 
doresou. Doina Ivănescu, Natalia 
Gemăt, Sonia Cokeriu și Tineta 
Pleșoianu, și a mai folosit pe 
Ana Susan, Veronica Zarna.- Cor
nelia Timoțanu-Moraru, Elena 
Răzvxmță și Axtriana Honet.

Iată rezultatele întrlnirilor <Ie 
simbătă: «

Băieți. Turneul ItoaJ : R.P. Bul
garia — Franța 3—1 (—8, 12,
13, 10). R. Cehoslovacă — R.P. 
Polonă 3—0 (8, 8, 9). R.P.R. — 
U.R.S.S. 3—1 (15—9, 15—17,
15—12, 15—11). S.U.A. — R.Pz 
Chineză 3—1 (13, 13, —12, 12). 
R.P.F. Iugoslavia — R.P. Ungară
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Scoruri strinse iu mecru.r.e mas
culine de categorie A, victoria 
concludentă a dinainoviștilor din 
Orașul Stalin asupra Energiei 
Timișoara la băieți și două sur
prinzătoare rezultate de egalitate 
ia București (Știința Miin. Invă- 
Țămîntului — Știința Timișoara 
2—2) și Tg. Mureș (Progresul — 
FI. roșie Sighișoara 1—1) la fete, 
iată în citeva cuvinte caracteris
ticile etapei de ieri în campio
natele republicane de handbal. 
Iată rezultatele înregistrate :

Masculin cai,. A 
C.C.A.-ENERGIA PLOEȘTI 

8—6 (4—4). După ce în prima 
parte a jocului militarii domină 
și reușesc să conducă cu 4—1. 
ploeștenii își revin șr, spre sfirșitul 
primei reprize, profjtînd și de gre- 
șe’iiie apărării adverse, egalează. 
Ei nu reușesc însă să-și mențină 
elanul și in repriza doua, astfel 
incit pierd jocul la două puncte 
diferență. Au marcat : Căliman
(3',-Jost, Saner, Mfeithert,’ Thel- 

„ man, Bulgaro pentru C.C.A., Cer- 
nat (3), Cetim, Pană și Ionescu 
pentru Flacăra.
PROGRESUL ARAD-ENERGIA 

4 - ’ REȘIȚA-(3-*>) ajg ;
*- dina Mo Orașul’ StaliN- 

•ENERGIă TIMIȘOARA- 7r-4 -cîștiga comod, 4a scor. Se pare 
1(3—2). In Mir jbcului sfrict"tie- că %șa ătr gindifr și studenții ti-
ffensiv a4 metalurgiștilor timișo- mișoreni, care au reintrat pe teren
reni, Dinamo .putea realiza o di- încrezuți, au jucat la întîmplare, 
ferență de scor și mai mare. Ei 
iau tras însă 9 bare și au ratat 
cîteva ocazii clare. - Au marcat; 
Martini (2), Streitferd (2). Stă-

, pescu, Donca și Istrațe pentru în-, 
(vingători,: Reitz (2) și .Ehrenreich 
1(2) pentru învinși.
; ȘTIINȚA IAȘI-DINAMO 6

Recordul de lungime corectat de două ori 
în concursul republican de călărie

Comentariul nostru de azi —’ 
Idestnl de rezumâtiv —' nu va res
pecta, Ca altădată, cronologia pro
belor. Fantezie gazetăreasca? N-u! 
întrecerile de sîmbătă și dumini
că au fost marcate de un eveni
ment deosebit căruia considerăm 
necesar să-t acordăm întîietatea. 
Numeroșii spectatori prezenți pe 
baza hipică din panoul raionului 
,,Gh. Gheorghi.u-Dej“, au avut pri
lejul să fie martorii unor reușite 
tentative de record la săritura în 
lungime. După ce obstacolul a fost 
lărgit de cîteva ori, crainicul con
cursului republicam de călărie a 
anunțat: „Ion- Dobrescu, pe caJu.1 
Retezat a trecut 6,10 metri. Nou 
record republican!". Dair, repre
zentantul colectivului Victoria n-a 
apucat să mulțumească tuturor 
celor care s-au grăbit să-4 felicite, 
și anlauzele au început- din not. 
să răsune.. De data aceasta, erau 
adresate călărețului Mihai Măi- 
«îescu de la colectivul Recolta 
București care reușise să sară și 
iei 6.10 m. Avînd un număr mai 
mic de încercări la cetețplte lun
gimi. se putea considera definitiv 
cîștigătorul probei (în concurs ră
măseseră doar cei doi călăreai). 
O nouă încercare... Ș.i nici la 6,20 
m., arbitrul n-a ridicat mina in 
semn de gf^șeală’. In mwi puțin 
ide o jumătate de oră, recordul la , 
Sungime (6.00 m.) a fost oSredltv 
de două ori.

fchipa feminină de baschet Voriis Meteor (Budapesta) 
a întrecut Știința Invățămint

Jucătoarele maghiare au»desfăr ■ 
țurat în compania Științei Minis
terul Invățămîntului un joc ac- 
ifiv. plin de mișcare, enet'gic și în 
3>lus — spre deosebire de meciul 
«u Energia Constructorul Bucu
rești — au avut mijit ruai multă 
siguranță la coș. Toate acestea 
•fi-au adus’ victoria cu storul de 
J48-35 (15- 22j.

Partida a început în nota de do
minare categorică a baschetbalis
telor bucureștepe. care prin nume- 
'roase pătrunderi șau coșuri de 1^ 
semidistanță reușesc să conducă’ 
lîn minutul 9 cu 13—3. Se părea’ 
>că victoria finală va fi de partea- 
Hor și încă la un scor categoric. 
Dar jucătoarele maghiare, după 
un început mai slab, își revin și. 
echilibrează scorijl înțr-o perioa
dă foarte scurtă datorită în spe
cial transformărilor de lovituri li
bere în urma faulturilor comise 
asupra lor. Cîteva schimbări în 
echipa bucureșieană și scorul le 
este iarăși favorabil pînă la sfir
șitul reprizei. Ia+â însă că iocul 
agresiv pe care l-au practicat în 
oarecare măsură Ana Firimide

brutal,

BUC. 9—7 (5—3). i-a aspectul
anost, urii, al jocului au contri
buit în special bucureștenii, ai că
ror apărători au jucat 
ceea ce a atras de-altf-ed și elimi
narea a trei jucători (Strat, De- 
pert și Wolf). Au înscris: Șt. 
Hurubeanu (3), Lindenbach (2), 
Em. Hurubeanu, Navrotesou, Ha- 
nert și Neurohr pentru Știința, 
Greif (2) Depert, Ristoiu, Covaci, 
Wolf și Nedelea pentru Dinamo. 
Bun arbitrajul lui Tr. Bailaieș (Ga
lați).

FLAMURA ROȘIE CISNADIE- 
ENERGIA FĂGĂRAȘ 6-5 (2-3). 
Poate că un rezultat de egalitate 
ar fi fost mai just, avînd în ve
dere că Energia a condus pînă cu 
20 de minute înaintea terminării 
jocului. Din ace! moment însă, 
jucătorii Energiei se retrag în a- 
părare, iar textiliștii știu să fo
losească . acest' fapt. Punctele au 
fost înscrise de Lang (4), Kapp 
(2) pentru învingători, Sdineider 
(2), Stoica, Șetăru șl Ștefan pen
tru învinși. Corect, arbitrajul lut
I. bucaci (Cluj).

ȘTIINTA TIMIȘOARA-VOINȚA 
SIBIU 7—6 (3—0). După jocul 

t‘dah-i presta^ sibieni îfl prima 
'repriza Ae părea că gaziWe vor 

cu greșeli în apărare, (plasamente 
în zonă și page greșite, nectarul 
Barbu. a primit goluri perfect pa- 
rabile) și au ajuns la un pas dc 
a fi egalați.

Feminin cat. A 
ȘTIINȚA MIN. INVAȚAMÎN- 

TULUI-ȘTIINȚA TIMIȘOARA 

probe de dresaj : categoria „C“ 
■ (olimpică), care a revenit călăre
țului dinamovist Gh. Teodorescu, 
cu Pailatiin : 200.60 -pct. și cate
goria-„A", în care, primul Toc a 
revenit lui Titus Petrescu (C.C.A.) 
pe calul Florei cu 175,80 pct., la 
o apreciabilă diferență de puncte 
față de al doilea clasat, Iosif Mol
nar (C.C.A.) care a totalizat 
159.80 pct.

★
Trei călăreți: Gh. Lang a (C.C.A.) 

pe Bolero; V. Pinciiu (Victoria) 
pe Văzduh și AL Longo (Din. 
București) pe Sucitu au ocupat... 
primul loc în proba de obstacole 
categ. „U“ cu cîte 4 pct. penali
zare. La categoria mijlocie, N. Ni- 
c; le seu (C.C.A.) pe catul Nor a 
obținut victoria. fiind singurul 

, concurent care a reușit să termi
ne parcursul fără nici o greșeală. 
Locuirile următoare au revenit lui 
D. Velicu (C.C.A.) pe Fildeș (4 
pct.) ,și V. Plnciu (8 pct.). Victoria 
tui N. bticulescu merită să fîe sub. 
liniată nu numai pentru rezulta
tul în sine ci, și pentru frumoasa 
sa comportare. întrecerile au conti
nuat ții proba de ștafetă. O greșeală 
fa prcrlarea cravâșei și ștafeta C.C.A. 
n-a reușit să ocupe primul loc. A- 
ceasta mi diminuează cu nimic

Stancu și D. Hbring care au ter- 
minjt <>arcti4wf «u ‘‘cei - 
timp : ^37,6. Cea măi ro
bă : vînătoarea grea a fost cîști-

și Anca Pop ,e-a adus în scurt 
timp cîțe 4 greșeli personale fie
căreia și le obligă în restul par
tidei la un ioc mult mai prudent, 
fapt care influențează desfășura
rea ulterioară a întrecerii. De ase
menea ectypierele Științei slăbesc 
în general ritmul de ioc și dau 
astfel posibilitatea jucătoarelor de
ls Voros Meteor să se distanțeze. 
Au jucat formațiile : Voros Me* 
teor: Cselko Tibprrie, (5),
Szabo Jenone (5), Thoresz Ana 
(18)ț P.adar Karoyne (5) Ga
loș L'aszlone (4), Kovacs Mag
da (11), Beno Gyulane, Szots 
Zoltane. Știința Min. Invățămînt : 
Adriana Florescu (10), Ana Firi
mide (3), .Anca Pop -(4), Stefa
nia Tomescu (9), Violeta Zăvă- 
descu (4). Elena Tintorescu (5), 
Emilia T»dirașcu, Silvia Popescu, 
Evelina Gutman. Au arbitrat: No- 
vakovski iR. P. Ungară) si L. 
Vasilescu.

In deschidere > Știința Timi
șoara a învins Știința I.C.F. cu 
62—49.

2—2 (2—1). uocul a piacut prin 
dinamism și dîrzenie și ar fi plă
cut mai mult dacă ambele echipe 
nu s-ar fi pretat la durități care 
au dus Ia eliminarea a cîte' două 
jucătoare din fiecare formație. -La 
încordarea jucătoarelor a contri
buit și neacordarea unui gol din 
cauza arbitrului de poartă M. 
Ganțu, care nu fusese atent la fa
ză. Punctele au fost marcate de 
A. Zamfirache și Hedwiga Oster 
pentru echipa oaspe, Aurora Nicu- 
lescu și Ileana Colesnicov pentru 
gazde

FLAMURA ROȘIE BUCU- 
REȘTI-RECOLTA CODLEA 6—2 
(3-2).

FLAMURA ROȘIE U. T. TIMI
ȘOARA FLAMURA ROȘIE BU- 
HUȘI 2—0 (2—0);

PROGRESUL OR. ȘTALIN- 
ENERGIA REȘIȚA 11—0 (5—0).

FLAMURA ROȘIE SIBIU- 
ȘTIINȚA I.C.F. 1—3 (1—2).

PROGRESUL TG. MUREȘ FL- 
ROȘIE SIGHIȘOARA I-I (1-1). 
Fără intervențiile prompte ale por
tarului Irina Naghi, mureșenceâe 
ar fi suferit o i uf ri ugere.

Masculin cat. 8
LOCOMOTIVA G. N.-ȘTIINȚA 

GALAȚI 6—4 (4—1).
ȘTIINȚA I.C.F.-PROGRESUL 

BACĂU 14—6 (5—2).
DINAMO 

GIA I,C.M.
RECOLTA 

SIBIU 9—5
RECOLTA

GIA TIRGOVIȘTE 16—3 (9— lj. 
PROGRESUL ODORHEI-ȘTIIN- 

ȚA CLUJ 17—3 (10—2).

TG. MUREȘ ENER- 
REȘIȚA 7—6 (5—1).

VARIAȘ-ENERGIA 
(3-0).

JIMBOLIA-ENER-

gată de Gh. Antotii (C.C.A.) pe 
Miindir, au 8 pct. penalizare. 
Locuirile 2 și 3 au fost ocupate, 
în ordine, de M. Timu (C.C.A.) cu 
Odobești I (12 pct., timp 1:18,7) 
și V. Pinciiu (Victoria) ou Odo
bești II (12 pct., timp: 1:30.0). 
Cele două întreceri ale juniorilor 
au fost cîștigate de -C. Topescu 
(Din. Buc.), — proba de durată, 
— și de Horia Mocanii (Recolta 
Buc.) — proba specială, gen 
„Cupa Națiunilor".

D. GIRLEȘTEANU

Au luat sfîrșit campionatele republicane individuale de tir
AU CUCERIT TITLUL DE

Pistol viteză : GH. LICHIARD
Armă liberă calibru redus, 60 

NERGIA) 595 p.
Talere aruncate din turn: DU 
Pistol calibru mare: PETRE

ÎNAINTE de sfirșitul

Ultimele două zile ale întreceri
lor de pe poligonul Tunari s-au. des
fășurat sub semnul unor dispute 
s'rînse soldate cu două noi recor
duri republicane: D. Danciu, (Di
namo) 136 -t la proba de talere a- 
runcate dăi turn- (vechiul recotdJ 
eta de 135 t.) ți Petre Mocuță (Dis

atenția tuturor celor prezenți pe 
poligonul Tunari a lost atrasă de 
lupta din cadrul manșei a II-a a 
probei de pistol viteză, disputata 
sfmbătă dimineață. Așa cum preve
deam în numărul trecut al ziarukri 
nostru, trăgătorii de pîstol și în 
special favoriții acestbf probe în • 
martșa a II-a a întrecerii, s-au com
portat la adevărata lor' valoare, 
corectînd prin rezultatul de sîm
bătă; performanta generală din 
campionat. Semnalul a fost dat de 
maestrul emerit al sportului Gh. 
Lichiardopol, care concurînd în pri
ma serie, ă încheiat cele 30 focuri 
cu un rezultat excepțional:' 296 p. 
In felul acesta Gh. Lichiardopol a 
totalizat 60/581 p., 6 performantă 
bună, greu de realizat pentru tră
gătorii care urmau pe Stând. De - 
altfel dr. Titus Manicatide și Petre 
Mocuță — primii doi clasați după 
prima manșă — n-au reușit să tină 
pasul cu Gh. Lichiardonol și au 
fost întrecuți cu 9 și respectiv 14 
p. (este vorba de rezultatul man
șei), De asemenea Ștefan Petrescu 
plecat de la egal cu recordmenul 
probei deși realizează o manșă 
bună (291 p.) nu poate decît să e- 
galeze rezultatul general al dr. Ma
nicatide, pe care apoi îl întrece la 
baraj ocupînd lobul III în clasa
mentul probei. Singurul care a reu-

Campionatele republi cane dfe natațîe
Maria Both a stabilit un excelent record: 

1:16,0 Ia 100 m. spate
, Și în ultimele două zile de 
concurs tinerii înotători au avut 
o frumoasă comportare însufle
țind desfășurarea probelor — in 
campionatul republican al seni
orilor -- la capătul cărora s-au 
înregistrat cîteva rezultate re

marcabile. Că și în prima zi con
tribuția cea mai însemnată a 
fost adusă de tînăra înotătoare 
Maria Both, componentă a lo
tului olimpic. Ea a realizat cel 
mas valoros rezultat al întregului 
concurs (și nu greșim dacă a- 
firmăm. al natațiieî noastre) par- 
curgind distanța de 100 m. spate 
în tâmpul de 1:16.0, deci cu 6 ze
cimi de. secundă mai puțin decît 
vechiul record de senioare, căre-i 
aparținea. Tot ei i se da’torește 
și al doilea record (din cele 5 
înregistrate în cele două zile de 
concurs) pe care l-a reușit însă 
în proba de 100 m. Jiber. Maria 
Both a devenit astfel cea mai 
bună sprinteră a țării deoarece 
noul record: 1:11,9 deși de ju
nioare categoria I-a și a II-a este 
mai valoros decît recordul senioa
relor (Sanda Platon, 1,11,6) fiind 
obținut în bazin de 50 m.

Următoarele două recorduri a- 
parțin reprezentanților asociației 
Știința (în fapt colectivul din 
București) și au fost obținute 
in cadrul ștafetelor 4x100 m. li
ber senioare și 4x100 m. mixt se
niori. Ștafeta feminină a parcurs 
distanța în 5:02,4 (record de se
nioare, junioare cat. I și II) iar 
cea masculină în timpul de 4:50,9 
(record de juniori I și II). Ve
chile recorduri 5:13,6. și respectiv 
4:53.8. In rest, subliniem perfor
manța lui Alexandru Popescu la 
100 m. fluture (1:05,5), cel mai 
bun timp al său în bazin mare):, 
precum și rezultatele de la 200 
in. bras: Felix Heitz și M. Mi
trofan amindoi creditați cu 2:43,9 
Titlul de campion i-a revenit pri
mului deoarece Mitrofan a re
fuzat să se prezinte ia start pen
tru a repeta proba.

100 m. spate senioare: 1. Maria 
Both (Prog.) 1:16,0 (nou record 
de senioare și junioare categ. I și 
II) ; 2. Ecaterina Orosz (Prog.) 
1:22,7; 3. Lia Lukasz (Prog.) 
1:24,5. — 400 m. liber seniori •
1. N. Ruiinski (Dinamo) 4:59,3;
2. Șt. Ionescu (C.C.A.) 5:02,3 ; 3

CAMPION! :
OPOL (PROGRESUL) 60/581 p.

f. culcat: EMIL POPOVICI (E-

M.ITRU DANCIU (DINAMO) 136 t. 
MOCUTA (DINAMO) 30/566 p. 
CAMPIONATELOR 

șit să se apropie în manșa a II-a 
de performanța lui Lichiardopol a 
fost Marin Dochiliță. Acesta reali- 
zînd 30/293 s-a dovedit egalul lui 
lichiardopol î/i totalitatea probei 
ru’ performanta de 60/581 p. In 
felul acesta, pentru 'stabilirea cam
pionului a fost nevoie de un meci 
de baraj, cîștigat de Gh. Lichiar
dopol. După cum reiese din această 
succintă prezentare proba de pistol 

-vlbeză a oferit o luptă dîrză. epui
zantă și pentru trăgători și oentrn 
spectatori, precum și un rezultat de 
seamă (60/581 p.) realizat de doi 
trăgători de certă va!oa-e,

In paralel cu proba de pistol vi
teză, în ooligonuT de calibru mare 
s-a desfășurat întrecerea pentru 
titlul de campion la armă liberă 
calibru rediȚS 60 f. poziția culcat, 
In prima serie au concurat toti fa
voriții (Sîrbu, Herșcovici. Cișmi- 
glu, Antonescu) dar, rezultatele lor 
deși pe prima parte sc anunțau în 
apropierea recordului, n-au putut 
dec'de pe cîșfigător. El a fost cu
noscut în seria a II-a, după un 
dublu baraj (muște și ultimul foc) 
între maeștrii sportului Emil Po- 
povici și AAihai Toader, în persoana 
primului care este și campion în 
acest an Ia proba, de meci englez. 
Favoriții Sîrbu, Cișmigiu. G. Anto
nescu si Herșcovici au înregistrat 
îezultate care nu șînt slabe, dar 
care sînt în orice caz sub posibili
tățile lor. Ei au reușit să se claseze 
totuși pe locuri superioare, datorită 
comportării medioc/e a restului de 
trăgători. O notă bună la această 
probă pentru tînărul V. Antonescu 
clasat pe locul IV.

întrecerea de talere aruncate din 
turn a început sîmbătă printr-o

C. Chirvăsuță (Știința) 5:08,0. 
200 m. bras senioare : 1 .Gabric 
Mangezius (Prog.) 3:09,8; 2. M 
ria Ouatu (Prog.) 3:17,0 ; 3. Krii 
Mayer (FI, roșie) 3:21,7. 200 i 
bras seniori: I. F. Heitz (C.C.A 
2:43,9; 2. M. Mitrofan (P. og 
2:43,9; 3. A. Oanță (Dinam 
2:45,8. — 100 m. spate senior
1. D. Kaminski (Știința) 1:12 
(record de juniori categ. I și II
2. A. Măndoiu (Dinamo) 1:13,1
3. M. Vasil iu (Știința) 1:15,2. 
4x100 m. liber senioare: 1. Ș 
ințp (Mihaela Popescu, Astr 
Wachter, Margareta Wițtgenstei 
Ingrid Rothe) 5:02,4 (nou reco: 
de senioare, junioare categ. I 
II; 2. Progresul 5:10,1; 3. E 
namo 5:30,3

Sărituri: trambulină : băieți : 
Klaus Wittemberger (C.‘ C. A 
139,81 p.; 2. Herbert Witftembc 
ger (Progresul) i38,'45*; '3. Lud 
vic Kiss (Locomotiva) 124,9! 
fete : 1. Emilia Lupu (Ș'tiinM
95,88 p.; 2. Ibolya Kelemen ($" 
irita) 93,98; platformă : •■>.■ He 
bert Wittemberger (>Prog.) «134, 
p.; 2. Klaus Wittemberger (G.C.A 
126,12 p.; 3. Ludovic Kiss (Loc 
motiva) 100,60 p.; fete: 1. Ibob 
Kelemen (Știința) 52,28 p.; 
Emilia Lupu (Știința) 42,46 
100 m. fluture seniori : 1, Al 
pescu (Din.) l.:05,5; 2...M. Ola' 
(Din.) 1:08,7; 3. A. Zahan (Din 
1:11,6; 100 m. liber senioare: 
Maria Both (Prog.) 1:11,9 (reco 
junioare cat. I și II) ; 2... Hei< 
Rotsching (FI. r.) 1:16,0; 3. A 
trid Wâchter (Știința) 1:17,3; li 
m. fluture senioare: l.IngeGra 
(Prog.) 1:27,3; 2. Elisab^ța fw 
tu (Prog.) 1:28,3;-3. Ecâterîi 
Orosz (Prog.) 1:28,3; 1.500 
1 ber seniori : 1. N. Rujinsd
(Din.) 20:33,5^,2. Aurel Ionesl 
(Din.) 20:46,0; 3. Șt. ,Iones< 
(C.C.A.) 21:08,5; 4. N,_ To1
(Loc.) 21:08,5; 4x190 ni. mi 
senioare: 1. Progresul I. (Boț 
Mangezius, Graff, Orosz) 5:37,c
2. Progresul II 5:56,8; 3- Știin 
6:02,0 ; 4 x 100 m. mixt senior 
1. Dinamo (Măndoiu, Oarită, P 
pescu, Zahan) 4:36,1 ; 2.' C.C.J 
4:44,0; 3. Știința 4:50,9 (nou r 
cord de juniori categoria I).

Clasamentul general pe asocia] 
(înot și sărituri) : 1. Progres]
153 p.; 2. Știința 141 p.'; 3. O 
namo 125 p.; 4. C.C.A. 103 

suită de rezultate slabe, tonul dîJ 
du-I trăgătorul Gh. Florescpl E.xpi 
nația acestei comportări poate 
găsită în defectele de armă și ne 
cornodarea trăgătorilor cu grad 
de tensionare a aparatelor de aru 
cat, unul asvîrlind talerele la 
înălțime mai mare și altul la 
înălțime mai mică. Tn mahșa a II 
rezultatele s-au îmbunătățit, ' 1 
frunte situîndu-se tot Gh. Floresd 
care de această dată a obținut ce 
mai bună cifră (95 t). Pe' dou 
manșe cel mai bun rezultat l-a oj 
ținut Dumitru Danciu care cu 13 
p. a cucerit titlul de campion sil 
stabilit un nou record a1 țării, a 
este urmat tot de un dinamovis 
Ștefan Popovici cu 135 t. și apl 
de Gh. Plorescu cu 133 t . Slab 
qpmportarea lui S. Tuculescu și 
Dumitrescu. La pistol calibru man 
Petre Mocuță și-a dovedit, specia 
litatea cucerind titlul, de camP‘-1 
cu 30/566 p. care reprezint» «n n-J 
și prețios record al țării-.' PeSte vJ 
chiul record a tras și maeștri 
sportului Marin DochBîță. (561 p.JJ 
La armă, militară a ciștigțt difîl 
movistul Ene Drăgaa dar titlul I 
camnion. nu a fost acordai întruc 
rezultatul înregistrat 489 p, est] 
sub standardul de categoria- I-a.

* - . R> IUtSCU
H. NA4JM

*4 .« <<t
Bilete pentru campionatela 
internaționale de aT^țisn!

Biletele și abonamentele pen
tru Campionatele internaționale 
de atletism ale R.P.R. se nun 
în vînzare cu începere de astăzi, 
de la ora 16 la următoarele 
case. Pronosport Cal. Victorie'. 
Stadionul Dinamo, Stadionul 
Republicii și casa specială dkt 
str. Ion Vidu (Vizavi de Minis
tru! Agriculturii).'



LA JUNIORI

R. P. Bulgaria — R. P. Romina 2-1 (0-0)
SOFIA 9 (prin telefon de M 

trimisul nostru). Aproape 10.000 
<fe spectatori au luat loc astăzi 
(n.r. ieri) după-amiază im tri
bunele stadionului Vasil Levski 
pentru a asista la întîtnirea din
tre echipele idle juniori ale R. P. 
Bulgaria și R. P. Romine.

Echipa gazdă a obținut o me
ritată victorie. Spunem aceasta 
mai ales pentru faptul că junio
rii bulgari nu au dezarmat atunci 
cînd au fost conduși cu 1-0 și 
revenind hotăriți în atac, au ega
lat, iar după egalare au prins 
„aripi" reușind să repurteze o 
frumoasă victorie. Reprezentati
va noastră a slăbit ritmul de joc 
după marcarea punctului permi- 
țind jucătorilor bulgari să ata
ce în mod organizat. Ceea ce 
a deziluzionat mai mult în for
mația noastră a fost înaintarea 
și în special tripleta.

Lovitura de începere au avut-o 
juniorii români însă gazdele au 
intrat imediat în posesia mingii 
și au inițiat primele acțiuni pe
riculoase Ia ooarta lui Stete:' 
După o scurtă revenire în atac

a reprezentativei R. P. Romi
ne jocul se echilibrează și se 
menține ta centru aproape 20 de mi
nute. In min. 23 la o acțiune a ju
niorilor noștri Horolomov nu poate 
reține un șut al lui Dumitrescu 
și mingea, care se plimba pe li
nia porții a fost degajată în ul
timă instanță de Ghidov. Pînă la 
sfîrșitul reprizei ambele forma
ții au avut o serie de ocazii însă 
scorul s-a menținut alb. După 
pauză, tot bulgarii au fost aceia 
care au atacat mai insistent, dar 
în min. 62 Ene II șutează ful
gerător de la 20 m. surprinzînd 
pe Horolomov care respinge în 
corner. Doar 4 minute au trecut 
de la această fază și este rî ridul 
lui Beghirov tot printr-un șut 
de ia 20 m să-l oblige pe Sfetcu 
să respingă în corner. In min. 
71 Horolomov ieșit la marginea 
careului de 16 tn. a vrut să de
gajeze o minge ,și a luitat. De 
acest fapt a profitat atacanta;

nostiu wellie care a inserts ne
stingherit. A urmat o perioadă de 
dominare a echipei bulgare care 
obține egalarea în min. 78 prin 
Mairinov. Nu mult după aceea 
Filipov a pecetluit scorul final al 
partidei printr-un șut fulgerător 
<fe la 25 m.

Arbitrului Manolis Zabardas 
(Grecia) ajutat de T. Finan 
(R.P.R.) și M. Ghielev (R.P.B.) 
i s-au aliniat următoarele for

mații :
R.P. BULGARIA: Horolomov 

— Iankulov, Kostov L, Ghidov — 
Lazarov, Boțev — Martinov, Ig
natov (din min. 55 Beghirov), 
Malinov, Kostov H (din min. 46 
Filipov), Iliev.

R.P. ROMINA: Sfetcu — Co- 
dreanu, Ioniță, Mureșan — Je
nei, Schweilinger — Ene II, 
Raab, Mateianu, Dumitrescu (din 
min. 84 Văcaru), Reni'e.

A. f. DANCU

0 excelentă oerformaață a fotbaliștilor noștri

Oiaamo Kiev-^£nergia Orașul Stalin 1-1 (0-8)

CATEGORIA B
Seria I 

LOCOMOTIVA CLUJ — RECOLT\ 
AVINTUL TG MUREȘ 1-4 (1- )

Liderul seriei a obținut o p • 
țioasă și categorică victorie în f. i: 
echipei locale Locomotiva Cluj. Au 
marcat: Boctardi (min. 7), Szasz 
(min. 26) și Ioszî (min. 75-88) 
pentru-Recolta și Dobai (min. 20) 
pentru Locomotiva din 11 m.

P. Fisch
ENERGIA FL. MEDIAS — ENER

GIA METALUL C. TUPZH 1-0 (0-0)
A marcat Sartea (min. 70). P. To- 

mescu — corespondent.
LOCOMOTIVA TR. SEVERIN — 
ENERGIA MET. REȘIȚA 1-1 (0-1)

Au înscris : Chirilă (min. 25) 
pentru Energia și Firu (m n. 55) 
pentru Locomotiva. Gloria Cioclov 
— corespondent.
RECOLTA AV. REGHIN — PRO

GRESUL S. MARE 6-1 (3-1)
Localnicii au fost categoric su

periori. Jucătorul Olah (Progresul) 
a fost eliminat de pe teren pentru 
lovirea intenționată a adversarului 
(min. 68). Au marcat: Asan (min. 
10 și 80 din 11 m.), Cons'antinescu 
(min. 28), Munteanu (min. 31 și 
66), Asztaloș (min. 64) pentru Re
colta și Ferenczi (min. 17) pentru 
Progresul. P. Trutia — corespondent 
ENERGIA M.ET UZ. TR ORAȘUL 
STALIN — LOCOMOTIVA ARAD 

2-3 (0-2)
Au marcat: Ioanovici (min. 22 și 

60) și Don (min. 24) pentru Loco
motiva și Peter (min. 58) și But- 
naru (min. 80) pentru Energia. 
G. Mîzgăreanu — corespondent. 
ENERGIA METALUL HUNEDOA
RA — ENERGIA MINERUL LU- 

PENI 3-0 (1-0)
Au înscris : Zapis (min. 38). Na- 

ghi (min. 56) si Voinescu II (mm. 
66).

CLASAMEXTVL

vintu. Ig. Mureș-Locomotiva A- 
rad; Energia Metalul Reșița-Re- 
colta Avîntul Reghin; Locomotiva 
T. Severin-Locomotiva Cluj; Ener
gia Metalul Uz. Tr. stă.

Seria II
LOCOMOTIVA IAȘI — DfNAMO 

6 BUCUREȘTI 0-2 (0-1)
Un joc slab ca nivel tehnic, pe 

alocuri exagerat de dur. Au mar
cat: Naghy (min. 1) și Marin (min. 
84). R. Until — corespondent. 
ENERGIA FLACĂRA MORENI — 
PROGRESUL FOCȘANI 3-1 (2-1)

Ina ntarea localnicilor s-a com
portat foarte bine, reușind să mar
cheze prin Ștefănescu (min. II), 
Cawanu (min. 15) și Ene (min. 
'8). De la învinși a înscris Ciocoa- 
dă (min 14). Paul Andrei — co
respondent

DINAMO BlRLAD — ȘTIINTA 
IAȘI 1-1 (0-1)

Au marcat: Vasilescu (min. 15) 
pentru Știința și Pantici (min. 61) 
pentru Dinamo. S. Solomon — co- 
resoondent
ENERGIA FLACĂRA CIMP1NA — 

Ș1TINȚA BUCUREȘTI 1-1 (0 0)
Au marcat: Vlad (min. 67) pen

tru Știința si Gh. Ionescu II (min. 
84) pentru Flacăra din lovitură de 
pedeapsă. N. Pahonțu — corespon
dent.
FLAMURA ROȘIE SUCEAVA — 

FLAMURA ROȘIE BACĂU
2-0 (2-0)

Au înscris: Moldoveanu (min. 2) 
și Tarlețchi (min. 45), D. Nicotiuc 
— corespondent

CLASAMENT®!.

iotă. Ex- 
. ii Ener- 

: la centrul 
______ ,___ _ _ doi adver
sari, combină scurt cu David și 
— ajuns in apropierea porfii — 
trimite balonul peste Lemesko, 

ieșit in întimpinare: 'T-d pentru 
Energia.

Dinamo egalează în min. 74; 
Voinov trage puternic la poartă. 
Constanlinescu boxează și Ma
rinescu, vrînd să degajeze, comi
te hends. Lovitura de Ia 11 m. 
este transformată de Terentiev: 
1-1.

Arbitru! A. Ziablikov (Lenin
grad) a condus bine echipele: .

DINAMO: Lemesko — Eroșin, 
Golumbov. Popovici — Voinov, 
lust — Gramațikopulo (din min. 
46, Kaneski), Terentiev, Korsu
nov. Ko man (din min. 46, Bog- 
danc-o Fomin.

EN ER GIA : Constanlinescu — 
Raicu, Marinescu, Bercea — Aron, 
Zaharin — Hasotă. Fusulan, Da
vid (Proca), Kneip, Proca (Da
vid).

De la Dinamo s-au remarcat: 
Lemesko, F.rosin, • Golumbov. Voi
nov. Korsunov, Fomin. întreaga 
°chipă Energia a jucat excelent 
făcînd ce! mai bun joc al tur
neului. In mod special 6-au evi
dențiat : Constantinescu, Marine
scu, Zaharia... Hașotă, David.

w am 13AMI “
bun.Teren Energia,

Timp frumos
Spectatori 4.540.
Au înscris: Gabor (min. 2) pen

tru Energia și Gram (min. 64).
Arbitru: Vladimir Fieru (Bucu

rești).
Raport de cornere 2-5 (2-2). 

S-au remarcat: Gabor, Mtoldovan 
și Paraschiva (Energia) și Gram, 
Crețea și Cîmpeanu (Dinamo).

ENERGIA: Crîsnic - Roraoșan,
Vasiu. Panait-Deieanu. Farcaș II- 
Tîrnăveanu, Derrien,’ Moldovan, 
Gabor. Paraschiva.

DINAMO BACĂU: Cîmpeanu- 
Giosanu. Weber, Lupeș-Cicerone. 
V. Alexandru-G*aidă, Crețea, 
Gram, Corneanu, Hulea

PETROȘANI, 9 (prin telefon). 
Jocul restanță din cadrul cate
goriei A dintre Energia Minerul 
Petroșani și Dinamo Bacău a 
stîrnit un viu interes la Petro
șani. Cele 90 de minute de fot
bal n-au satisfăcut însă exigen
țele spectatorilor. Echipele au 
furnizat o luptă acerbă pentru... 
rezultat, neglijînd subtilitățile 
tehnice. Chiar în min. 2 Far- 
caș II prelungește la Paraschiva. 
acesta trece de Giosanu și pa
sează lui Gabor care înscrie. 
Egalarea survine abia în repri
za a doua în min. 64. cînd Gram 
speculează o ieșire greșită a lui 
Crîsnic. /. Zamora și /. Paliță 

— corespondenți —

ste 15.000 spectatori meciul dintre 
echipa de categoria unională Di
namo Kiev și Energia Metalul 
„Steagul roșu" Orașul Stalin. In- 
tîrnirea a avut loc pe ploaie. 
Fotbaliștii noștri au obținut un 
rezultat deosebit de valoros (1-f) 
în fața uneia dintre cele mai în 
formă echipe din campionatul u- 
nional. Jocul a fost foarte fru
mos : iute, disputat, echilibrat și 
s-a disputat în limitele unei per
fecte sportivități.

Interesant de semnalat că 52 
de minute ale meciului s-au des
fășurat la lumina zilei- iar cele- 
lalte”38 la lumina reflectoarelor. 
Partida a fost televizată în între
gime. j

Citeva cuvinte. despre meci ■ 
orimete 1 acțiuni te întreprinde 
Dinamo, deși în min. 6 Energia 
obține două corner^ rămașe fără 
rezultat. Jocul este egal. Acțiuni 
la amândouă porțile. Ocazii ra
tate de atacanții ambelor echipe: 
Roman, Fomin, Fusulan, David. 
După pauză meciul este și mai- 
animat. In min. 48 Proca ratea
ză de aproape, iar patru minute 
mai tîrz'u Tprenl'ev ,>1 imită.

Energia deschide scorul 
min. 65: Fomin execută un cor
ner la poarta echipei noastre, 
Marinescu degajează la Aron

1. Rec. Av. Tg. Mureș 15 S S î 36:12 îl
2. Energ. Met Hun. 15 7 6 2 27:14 29
3. Energ. Fi. Mediaș 15 9 2 4 24:16 29
4. Progresul Sibiu 14 8 1 5 23:16 17

#5. Energ. Met. C. T. 15 6 3 6 15:16 15
6. Energ. Min. Lupeni 15 7 1 7 14:19 15
7. Locomotiva Arad 15 6 2 7 17:26 14
8. Locomotiva Cluj 15 5 3 7 19:21 13
9. Progresul S Mare 14 4 4 6 21:26 12

10. Ener. Met. Reșița 15 5 2 8 18:28 12
11. Loc. Tr. Severin 14 4 3 7 17:17 11
12. Rec. Av. Reghin 15 4 3 8 28:39 11
13. Energia Met. Uz. Tr

Orașul Sta’lin 15 4 3 8 13:22 11

1. Energia Met. St. r.
Orașul Stalin 14 11 1 2 41: 7 23

2. Dinamo C Buc. 16 9 4 3 26:16 22
3. Progr. CPCS Buc. 14 9 3 2 S9:22 21
4. Energ. FI. Moreni 16 6 « 2 26:18 29
5. E Met. 1 Mai P. 15 753 25:13 19
6. Loc. Constanța U 645 33:22 16
7. Ener. FI. Cîmp. 16 466 23:28 14
8. Progresul Focșani 16 466 19:24 14
9. Știința Iași 15 375 18:23 13

10. Locomotiva Iași 16 457 14:22 13
11. Dinamo Bîrlad 16 448 19:33 12
12 Fl. r. Suceava 16 4 3 9 24:41 11
13. Fl. r. Bacău 16 349 18:41 10
14. Știința Buc. 15 168 13:28 8

ETAPA VIITOARE:

în

PETRE i < GAȚU

O frumoasă victorie a atletilor noștri
Locomotiva (R. P.

O bună organizare, citeva re
zultate remarcabile și, mai ales, 
satisfacția unei victorii rommești, 
lată ce a însemnat pe scurt în- 
tîlnirea dintre reprezentativele de 
atletism ale asociațiilor Locomo
tiva (R.P.R.) și Lokomotiv (R.P.B.).

Atlețid cu tricouri vișinii au re
editat prin victoria cucerită sîm- 
bătă și duminică pe stadionul 
Dinamo, succesul obținut în pri
măvară la Sofia. De data aceasta 

:aj în fa-

R.) — Lokomotiv (R. P. B.)
Fetele au cîștigai 5 probe (100 

Ioana Luță 12,7 sec.; 400 
Florica Dumitru 59,0 sec., 

800 m.: Nina Pasoiuc 2:14,7; 
ștafeta 4x100 m. și înălțimea prin 
Eva Mayer 1,50 in.). Dintre at- 
lețiă bulgari merită toate laudele 
Anghet Coiev, dublu cîștigător 
ta 100 m. și 200 m. (10,9 și 22,1), 
Todorov (51,43 m. la disc), Mra
cova (44,83 m. la suliță), Mihailova 
(46,19 m. la disc). și Pavlina Țo-

m.:
m. :

168-136
Tihonrir 
lotul at-

curs.

trenorul de stat bulgar 
Caranov, să ne comunice 
leților bulgari pentru • marele con-

Dkițre cei care au luat 
startul acum, rănim la interna
ționale: Kolev (100 și 200 m.), 
Todorov și Koțev (disc și greu
tate), Danailov (800 și 1500 m_), 
Cengher (400 m.g.), Mihailova. 
Mracova, Asenova, Tvetanova și 
Țolikofer. Lor li se vor-adăoga Hle- 

i Zlav-îns£ diferenjf^e puwrtrt in fa-_ likofer (12.5 sec la 8Q ni. gar- Gurgușinovț Vuciko*

Arăiam in numărul nostru de. 
sâmbătă că Lokomotiv R.P.B. se 
prezintă la 
o formație puternică, 
puțuri 
putea 
cbipă 
loros 
oa t ei

startul întrecerii cu 
din care 

oameni lipsesc pentru a O 
considera ca veritabilă c- 
națională. Cu atît mai va- 
apare rezultatul selecțio- 
noastre feroviare. In mod

Osiac. antrenorul Locomotivei 
din R.P.R., acesta a ținut să re
marce o serie dintre atlețif săi dar 
și să constate totodată, că, ex
ceptând cursa de ’ 400 m., atlețzi 
bulgari și-au adjudecat toate ce
lelalte alergări pe plat.

Și, pentru că, l.internațipnalele'* 
bat Ia ușă, i-am rugat și pe an-

— De la Mracova, Mihailova, 
Todorov și Krumov, mă așteptam 
la recorduri în acest., meai, 
spus apoi antrenorul 
s-au arătat în formă 
atît.

ne-a
Ora nov. Ei 
burtă, dar...

ETAPA VIITOARE:
Progresul Satu Mare-Progresul 

Sibiu; Energia Metalul Cîmpia 
Turzii-Energia Metailul Hunedoa
ra; Energia Minerul Lupeni-Ener- 
gia Flacăra Mediaș: Recolta A-

Știința Iași — Locomotiva Con
stanța; Știința București — Dinamo 
Bîrlad; Energia Metalul St. r. Or. 
Stalin — Locomotiva Iași; Flamura 
roșie Bacău — Progresul Focșani; 
Progresul C.P.C.S. București — E- 
nergia Flacăra Moreni; Dinamo 6 
București — Flamura roșie Sucea
va; Energia Flacăra 1 Mai Ploești 
— Energia Flacăra Cîmpin».

CATEGORIA C
Seria I

deosebit se cuvin a fi remarcați 
o serie de atleți romîni victorioși 
în această întîlnire. Astfel Nico- 
4*e Ivanov, a obținut. 15.90 ni. la 
'greutaterecords p'eijona-l — 
clașîfldu-se înajntea lui Todorov 
— campionul bikaăic — șj Ko- 
țev, aruncători care ap trecut de 
16 m. (dealtfel și campionul 
nostru a avut o încercare de 
peste 16 m. dar... în afară de 
concurs). Nicolae Rășcănescu cu 
o aruncare de 58,31 m. l-a în
trecut pe Dumitru Constantin 
(55,59 tn.) și amîndoi l-au învins 
pe recordmanul bulgar Krumov 
(55,46 m.). Băieții noștri au mai 
cîștigat alergările peste garduri 
(110 in. : Mircea Ursac 15,3 sec.; 
400 m. : Gh. Stanei 54,2 sec.), 
cele două ștafete (4x100 m. și 
4x400 in.) ; 400 m. plat (Lothar 
Marks 49,5 sec.), înălțimea (Con
stantei Dumitrescu 1,95 m.) .și 
sulița (Alexandru Bizilm 66,84 m.).

I. MANOLIU

Informații
Iată primele 11 rezultate exacte la 

concursul Pronosport nr, 34 (etapa 
din 9 septembrie 1956).

I. R P.B. (A)-R.P.R. (A)
II. R.P.R. (B)-R.PB. (B) X

III. R.P.B. (jun )-R.P.R. (jun.) 1
IV. Fl (E) Mediaș-M-et. (E) C.

Turzin (cat. B) 1
V. Met. (E) Huned.-Min (E)

Lupeni (cat. B) 1
VI. Loc. Iași-Din. 5 Buc. (cat. B) 2
VII. FI r. Burciujeni-Fl. r. Ba

cău feat. B) 1
VIII. ANULAT
IX. Rec. Av. Reghin-Progr. S.

Mare (cat. B) 1
X. Met. (E) Uz. Tr. Or Stalin-

Loc. Arad (cat. B) 2
XI. Loc. Tr. Severin-Met. (E)

Reșița (cat. B) x
XII. Lot' Cluj-Rec. Av. Tg.

Murjeș (cat. B) 2
A FI. (E) Moreni-Progr. Foc

șani (C3t. B) - 1

Deoaroc • meelul VIII: Metalul (E) 
1 Mai Ploești-Locomotiva Constanța

Pronosport
a fost anulat după închiiderea con
cursului (fiind! amînat) conform re
gulamentului pronosticul exact la 
.meciul A de rezervă: Flacăra (E) 
M’oreni-Progresul Focșani a fost a- 
cordat gratuit tuturor buletinelor 
depuse.

'Rezultatul meciului I: R.P. Bul
garia (A)-R.P. Romînă (AJ va fi cu
noscut astă-seară (meciul disputîn- 
du-se astăzi după-amiază la Sofia). 
Omologarea va avea loc mîine’. marți, 
11 septembrie a. c

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 690.000 buletine

★

Joi 13 septembrie un nou concurs 
Pronosport. Este vorba de un con
curs SPECIAL cuprinzînd 12 me
ciuri din cadrul Cupei R.P.R. De re
marcat că 11 din meciurile cupripse 
în programul acestui concurs sînt 
întîlniri echilibrate c|intre formații 
de categoria A (care joacă în depla
sare) și echipe din categoria secun
dă (gazde).

Victoria Tecuci — Progresul 
Rădăuți 4—2 (4—0)

Recolta Avintul Fălticeni — Di
namo Galați 3—2 (l—1)

FI. roșie Bubuși — Recolta 
Avîntul P. Neamț 3—0 (2—0)

Știința Galați — Energia Fla
căra MoineșM 4—1 (1—0)

Locomotiva Pașcani — Dinamo 
Dorohoi 3—1 (1—1")

Progresul Iași — Voința Tecuci 
1—1 (0—0)

Etapa viitoare: Rocolta Avîntul 
P. Neamț — Recolta Avîntul Făl
ticeni, Voința Tecuci — FI. roșie 
Bull uși, Dinamo Dorohoi — Di
namo Galați,. Energia Flacăra 

Moinești — Locomotiva Pașcani, 
Știința Galați — Victoria Tecuci, 
Progresul Rădăuți — Rrogresul 
Iași.

Seria a II-a
Energia Metalul Bucureștii — 

Energia Metalul 131 6—0 (2—0)
Energia . Metalul Brăila — E- 

nergia Metalul Sinaia (1—0 
(0-0)

Energia Constructorul Constan
ța — Energia Metalul Constan
ța 0—2 (0—0)

Locomotiva Galați — Locomotiva 
M.C.F. București 1—0 (0—0)

FI. roșie Bere Rahova Bucu
rești — FI. roșie Giurgiiu (aniî- 
n,at)'

Dinamb Pitești — Progresul 
Călărași 3—0 (neprezentare)

Progresul Corabia — Energia 
Flacăra Tîrgoviște (amînat)

Etapa viitoare: Energia Meta
lul București — Energia Metalul 
Sinaia., Locomotiva M.C.F. Bucu
rești — Energia Metalul Brăila. 
Energia Constructorul Constanța 
— Progresul Corabia, Progresul 
Călărași — FI. roșie Bere Rahova 
București,. Locomotiva Galați — FI. 
roșie Giurgiiu, Energia Flacăra Tîr
goviște — Dinamo Pitești, Energia

Metalul 131 — Energia Metalul 
Constanța,

Seria a lll-a 
t

Recolta Avîntul Sighet — FI. 
roșie Sf. Gheorghe 1—1 (0—0)

Recolta Avîntul Top'ița — Pro
gresul Turda 0—0

Energia Flacăra 7 — Recolta 
Salonta 3—1 (1—0)

Dinamo Tg. Mureș — Energia 
Constructorul Turda 5—1 (2—3)

FI. roșie Cluj — Energia Meta
lul Oradea 4—1 (0—1)

Energia Trustul minier Baia 
Mare — Recolta Cărei 4—0 
(2-0)

Etapa viitoare: Energia Con
structorul Tundia — Energia Trus
tul minier Baia Mare, Progresul 
Turda — FL roșie Cluj, FI. roșie 
Sf. Gheorghe — Energia Flacăra 
7, Recolta Cărei — Recolta Ăvîn- 
tul Sighet, Locomotiva Oradea — 
Recolta Salonta, Dinamo Tg, Mu
reș — Recolta Avimtul Toplița.

Seria a IV-a
Progresul Timișoara — FI. roșie 

7 Noiembrie Arad 4—2 (2—1)
ri. roșie Rm V'îlcea — Ener- 

pir Consiructor.il Cral'Rș S- I 
<A-°> ' .

Locomotiva Simeria — Erjergia 
Flacăna Orăștie 1—0 (0—0).

Știința Craiwa — .Energia Me
talul Arad 2—0 ,(1—.0).-

Locomotiva Craiova — Energia 
Metalul 108 3—0 (0—9)

Energia Constructorul Arad — 
Energia Metalul Oțelul Roșu 4—1 
(3-0)

Etapa viitoare: Energia Metalul 
Oțelul Roșu — Locomotiva' Scme- 
ria, Energia Constructorul Cra
iova — Progresul Timișoara, E- 
nergia Constructorul Arad'— Lo
comotiva Craiiova, FI. roșie 7 No

iembrie Arad — Energia Metalul 
108, Știința Craiova — FI. roșie 
Rm. Vîlcea, Energia Flacăra O- 
răș'tie — Energia Metalul Arad,

Consiructor.il


SELECȚIONATA DE RUGBI A BUCUREȘT1ULUI-LEICESTER TIGERS 6-6 (3-6)
Avantajul „terenului” a avut un cuvint greu

a jucat sub po-

așteptam, greul 
și de 

pachet

‘| LEICESTER 8 (prin telefon.) 
Numărul spectatorilor neobiș

nuit de mare, (peste 20.000) care 
a asistat la prima întîlnire sus
ținută de selecționata orașului 
București în Anglia, demonstrea
ză cu prisosință interesul pe 
care-i suscită evoluția rugbiști- 
lor romîni în sînul amatorilor 
sportului cu balonul oval de aici. 
De altfel, jucătorii selecționatei 
Bucureștiuiui au evoluat astăzi 
(n.r. simbătă) cu succes obținînd 
un rezultat bun în compania va
loroasei formații Leicester Tigers: 
6-6 (3-6). Băieții noștri .au a- 
vut de luptat pe de o parte cu 

o echipă puternică în rîndurile 
căreia se numără 7 jucători in
ternaționali, iar pe de altă par
te împotriva particularităților te
renului (moale și greu din cauza 
ierbii înalte) fapt care a îngreu
nat în mare măsură jocul rug- 
biștilor noștri. Dar dacă mai ținem 
seama și de o serie de decizii 
nejuste date uneori de către ar
bitrul englez H. B. Elliot împo
triva echipei noastre, in situații 
clare, ne putem da seama că re
zultatul obținut de selecționata 
Bucureștiuiui este bun. Cu toa
te acestea echipa 
sibilitățile el.

Așa cum ne 
meciului l-a dus 
ceasta, valorosul 
intași, care s-a dovedit 
decît cel advers atît în 
și în jocul grămezii, 
cele mai multe baloane, 
însă că în multe situații, neaten
ția sau superficialitatea cu care 
se legau înaintașii pentru alcă
tuirea unei grămezi deschise, 
jmva echipa noastră de cîștiga- 
rea balonului și deci de iniție
rea unor acțiuni ofensive. Cu 
toate că meciul a avut o desfă
șurare foarte interesantă ca scor, 
nu s-a ridicat la o valoare spec
taculară înaltă, datorită jocului 
închis, pe înaintare, impus în 
deosebi de echipa gazdă șl accep
tat cu destulă ușurință de către 
Jucătorii noștri. Trebuie arătat că 
deși linia de trei sferturi nu a 
acționat decît rareori, ea a între
prins totuși atacuri periculoase 
oprite de multe ori, în ultimă in
stanță, în apropierea buturilor ad
verse. In plus, trei sferturile noa
stre au oprit cu promptitudine 
toate atacurile adversarilor di- 
recți. O mențiune specială pen
tru valorosul nostru fundaș A. 
Penciu care prin jocul său precis 
și variat (in+ercalări în linia de

data a- 
de îna- 

mai bun 
tușă cît 

•cîștigînd 
Păcat

CAMPIONATUL CICLIST DE M ARE FOND

evadarea în 
inițiată și

intrarea în 
Ja plecare) 
1 oră și 22 
41,-fMO km.

BUZĂU 9 (prin telefon de la tri
misul nostru). 38,800 km., aceasta 
este media orară a primei etape 
(București-Buzău) care a măsurat 
124 km. O cifră destul de frumoa
să mai ales dacă ținem seama de 
faptul că pînă la Ploești se gonise 
cu 41 km. pe oră. De aici însă 
vîntol puternic lateral și în parte 
din față ca și ploaia torențială de 
pe ultimii kilome'ri au influențat 
ritmul cursei.

'n această primă etapă s-a por
nit în trombă. Protagoniștii cursei, 
cicliștii de la Dinamo și GC.A., 
deși se suspectează reciproc, sînt 
foarte atenți și anihilează — când 
unii, când alții — acțiunile care 
tind să devină periculoase. Așa 
s-a întîmplat și cu 
grup (10 alergători) 
condusă de Dumitru Țupa, fon 
Constantinescu și Șt. Sebe, care 
a fost anihilată la 
Ploești (56 km. de 
unde se ajunge după 
min. — medie orară
La ieșirea din oraș se inițiază pri
ma acțiune reușită: evadează din 
pluton Moiceanu, Ion Constanti- 
nescu, ploeșteanul Duțu (revelația 
etapei) și fon Baciu (o altă sur
priză a zilei). După fugari pornește 
de unuil singur Petre Gane care 
va fi prins însă după cițiva kilo
metri. La Albești, unde avat.«sul 
celor patru este de 1 min. 15 
sec., Poreceanu (component al pri
mei formații a GC.A.) sparge și 
dinamoviștii, bineînțeles, se aștern 
serios pe fugă. Deși dinamoviștii 
trag puternic Poreceanu care nu 
pierduse decît 700 m. față de plu
ton (i se dăduse roată de schimb 
de către mecanicul aflat în mașina 
asociației) revine după un efort 
susținut. In același moment Ja con
ducerea plutonului trece C. Dumi-

a entu-
nou competentul pu-

3/4, contraatacuri etc.) 
ziasmat din 
blic englez.

★
arbitrului interna- 

Elliot (Anglia) s-au
La fluierul 

țional H. B. „
aliniat pe teren echipele anun
țate în ziarul nostru de sîmbătă.

Încă din primele- minute de 
joc, gazdele întreprind dese ac
țiuni cu linia de 3/4, acțiuni 
oprite însă cu mult curaj de că
tre jucătorii noștri. Bucureștenii 
joacă cu trac. Penciu greșește 
o lovitură de pedeapsă transfor- 
rnabilă. Pachetul nostru de îna
intași domină adversarul cîști
gînd cele mai multe baloane. In 
min. 11, Penciu execută o nouă 
lovitură de pedeapsă de la 40 m. 
care trece de puțin pe iîngă ba
ra vert'Cală a butului. Jucătorii 
noștri se regăsesc și atacă pe
riculos. După o șarje frumoasă 
Barbu este placat de către fun
dașul englez Small, în apropie
rea terenului de țintă. Urmează 
o perioadă de dominare a rugbiș- 
tilor noștri. Jocul se echilibrează 
și din nou „tigrii" atacă cu li
nia de 3/4. Ei sînt opriți însă 
de placajele excelente ale bucu- 
reștenilor. In min. 31 la un a- 
tac al echipei noastre I. Dobre 
deschide scorul printr-un drobgol 

executat cu precizie de la 40 m.: 
3-0 pentru selecționata Bucureș- 
tiului. Cîteva minute mai tîr- 
ziu, gazdele egalează printr-o 

lovitură de pedeapsă, fructificată 
de Stewens de la 20 m.: 3-3. 
Cu 2 minute înainte de sfîrșitul 
primei reprize „tigrii" iau con
ducerea printr-o nouă lovitură de 
pedeapsă acordată imaginar de 
arbitru dar... transformată exce- 

Ashunst: 6-3 pentru Lei- 
arbitru 
lent de 
cester.

După 
deciși să modifice scorul și se 
pare că acest lucru este posibil 
deoarece grămada adversarilor se 
resimte, iar eficacitatea acțiuni
lor rugbiștilor noștri crește pe 
măsură ce întîlnirea se apropie 
de sfîrșit. Penciu se remarcă din 
nou, iar acțiunile întreprinse de 
o bună parte a jucătorilor noștri 
sînt răsplătite cu nenumărate a- 
plauze de către spectatorii en
glezi. Egalarea care „plutea în 
aer" survine în min. 66. In ur
ma unei grămezi pe centrul tere
nului. Marinache intră în pose
sia balonului și de la 40 m. 
transformă excelent o lovitură 
de picior... căzută : 6-6. In ulti
mele minute de joc „tigrii" își 
revin, atacă dezlănțuit dar flu-

pauză bucureștenii intră

fugari chiar în mo- 
Dulu sparge (deși pri
de schimb el este „în- 

urmăritorilor

trescu care impune un ritm susți
nut de alergare. Avantajul fugari
lor, sub acțiunea plutonului, scade 
simțitor (reamintesc că la un mo
ment dat avansul fusese de 2 min.). 
Să vedem acum ce se petrece pe 
primul plan. In goana mașinei a- 
jungem pe * 
mentul cînd 
mește roată 
ghițit" de plutonul 
care vine puternic) și astfel sub 
ochii noștri numărul evadaților 
scade la trei. Din spate presiunea 
exercitată de pluton se simte tot 
mai mult și aceasta ne face să a- 
vem certitudinea că în curînd se 
va produce joncțiunea. Și într-ade- 
văr acțiunile sporile ale plutonului, 
vîntul și ploaia rece care a înce
put să cadă, îi obligă pe fugari cu 

■17 km. înainte de sosirea la Buzău 
să renunțe la goană și să se ală
ture plutonului. Șoseaua udă pro
voacă o busculadă în care sînt an
trenați. numeroși alergători printre 
care și Magdo, Ștefu, Istrate. Pe 
ultimii kilometri asistăm la nume
roase atacuri care destramă pluto
nul. La intrarea în Buzău uu grup 
de 8 alergători iau un mic avans 
față de grosul plutonului, angajînd 
sprintul final pe care îl cîștigă cu 
categorică ușurință Ludovic Za- 
noni.

Iată clasamentul primei etape: 
1. LUDOVIC ZANONI (Dinamo 1) 
3:11,45 (timp cu bonificație: 
3:11,15); 2. Șt. Szalay (Dinamo II) 
același timp (timp cu bonificație: 
3:11,25); 3. G. Moiceanu (Dinamo
I) același timp (timo cu bonifica
ție: 3:11,35); 4. I. Hora (D'namo
II) 3:11,45'; 5. C. Șandru (FI. ro
șie); 6. D. Țuoa (Progresul); 7. C. 
Dumitrescu (C.C.A. 1); 8 Q Tu- 
dose (Prog-resul) toți în același 
timp cu I. Hora; 9. I. Baciu (Fi.

fost 
(că-

ierul arbitrului anunță sfirșitul 
jocului. Peste valoarea celorlalți 
rugbiști romîni s-au ridicat Pen- 
ciu, Marinache, Blâgescu și 
Barbu.

lată și cîteva impresii culese 
după sfirșitul întîlnirii: H. B. 
ELLIOT (arbitrul întîlnirii) : „Jo
cul a fost lipsit de spectaculo
zitatea scontată, datorită carac
terului defensiv imprimat de am
bele 
s-au 
rare, 
cest 
mai 
pitanul echipei Leicester) : „Ad
versarii noștri și în special 
iot așii au o valoare excelentă, 
dar ei au jucat prea închis. Con
sider rezultatul just iar... pe fun
dașul dumneavoastră A. Penciu, 
excepțional".

In al doilea meci Selecționata 
Bucureștiuiui va intîlni la 15 
septembrie echipa R.F.C. Glou
cester.

înaintări. Păcat că oaspeții 
complăcut în jocul de ană- 
Dacă s-ar fi renunțat la a; 
„specific" meciul ar fi 
frumos". J. ELLDERS

îna-

ȚICU SIMION

Azi la Sofia
REPREZENTATIVELE A ALE R. P. BULGARIA Șl R P. ROMINE 

SE INTILNESC INTR-UN MECI DE MARE TRADIȚIE
SOF1A 9 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Vor reuși oare 
jucătorii bulgari să rupă tradiția 
care durează din 1935 și să ter
mine învingători întîlnirea pe care 
o vor susține mîine (n. r. astăzi) 
cu jucătorii romîni ? lată o între
bare care îi frămîntă pe amatorii 
de fotbal din capitala țării vecine 
și prietene, unde întîlnirea dintre 
primele reprezentative ale R. P. 
Romîne și R. P. Bulgaria este 
așteptată cu un interes deosebit.

Așa se explică faptul că oriunde 
ne-am afla, locuitorii Sofiei ne 
asaltează cu întrebările în legă
tură cu forma jucătorilor noștri, 
cu speranțele noastre și bineîn
țeles, cu pronosticurile asupra re
zultatului întîlnirii. $i tot așa se 
explică de ce la antrenamentul fă
cut sîmbătă după amiază chiar 
pe stadionul Vasil Levski. unde 
va avea loc și partida noastră, 
echipa noastră a fost urmărită 
de un însemnat număr de spec
tatori în rîndurile cărora se găsea 
— este și firesc — Krum 
antrenorul echipei naționale 
Bulgaria.

Discutînd cu acest vechi 

Milev. 
a R.P

fotba-

roșie) 3:11,56. Apoi a sosit un plu
ton cronometrat cu 3:12,10 în care 
se aflau 20 alergători. La demaraj 
locui I a fost ocupat de A. Șelaru 
(Dinamo I), urmat de N. Maxim, 
Șt. Sebe, Minulescu, Calcișcă, Zinz, 
D. Ionescu, P. Gane, I. Constanti- 
nescu, Șt. Poreceanu și alții. Cla
samentul pe echipe are următoarea 
înfățișare: J. Dinamo I 9:35,40; 2. 
Dinamo 11 același timp; 3. Progre
sul același timp 4. C.C.A. I 9:36,05; 
5. FI. roșie 9:36,20; etc. Astăzi se 
aleargă etapa a 11-a Buzău-Braila- 
Galați.

EMIL IENCEC

Tenismenli romîni au evoluat la Moscova
MOSCOVA, (prin telefon). — 

Simbătă ți duminică, pe frumoa
sele terenuri ale Stadionului Cen
tral de la Lujniki s-a desfășurat 
meciul amical de tenis intre echi
pele U.R.S.S. ți R. P. Romine. 
Fiecare reprezentativă a fost al
cătuită din cite 10 jucători (4 se
niori, 2 senioare. 2 juniori și 2 
junioare) dispuți ndu-se în total 
19 partide. Deși au dominat în
trecerile de seniori și senioare, 
jucătorii noștri au fost întrecuți 
cu scorul de 10—9 din cauza sla
bei comportări în partidele de 
dublu. Rezultate remarcabile au 
înregistrat Gh. Viziru, T. Badin 
și M. Viziru care au învins, pri
mul pe câștigătorul Spartachiadei 
Popoarelor, S. Andreev, ceilalți doi 
pe maestrul emerit Ozerov și, res
pectiv, Korceaghin. O victorie t>re- 
țioasă a repurtat Eva Stăncescu 
în fața campioanei de anul trecut 
a U.R.S.S. Preobrajenskaia. De 
asemenea, cuplul nostru feminin 
Ponova-Stăncescu a jucat excep
țional, întrecînd valoroasa pereche

Un mare succes al șahiștilor noștri

Echipa R.P.R. s-a calificat în turneul final 
al campionatului mondial

a
Vinerâ seaca cînd echipa de șah 
țării noastre a învins cu 4—0 

formația Greciei, în timp ce R. 
D. Germană a cedat cu 1—3 în 
fața Columbiei (într-o formă sur
prinzătoare), perspectiva califi

cării în turneul final devenise și 
mai clară în fața șahiștilor care 
ne reprezintă la marea compe
tiție de la Moscova. Decisivă era 
acuma întîlnirea cu echipa R.D. 
Germană. In acest meet șahiștii 
romn: și-au continuat seria suc
ceselor cîștigînd cu 2*/a-—1*/2 (Bă
lanei — Uhlman 'A—’/a î Ciocîl- 
tea — DUtman 1—0; Troianescu 
— Koch 1—0; Soos — Fuchs 
0—1). R. Cehoslovacă a întrecu; 
cu același scor Columbia iar e- 
chipa R. P. Ungare cu 3'/z—'/i 
Grecia. Astfel înaintea ultimei 
runde echipa R.P.R. aflată pe 
locul 2—3 la egalitate cu Ceho
slovacie, era virtual calificată a- 
vwmI 3 puncte avans față de „ur
măritoarele" sale principale Co
lumbia și R.D. Germană.

list, care cu ani în urmă a iucat 
de nenumărate ori împotriva re
prezentativei noastre, am aflat că 
jucătorii bulgari sînt hotărîți să 
cîștige de această dată.

La antrenamentul de sîmbătă, 
jucătorii noștri s-au mișcat bine, 
arătînd că sînt în formă. După 
acest antrenament, conducerea de
legației noastre a stabilit următoa
rea formație care mîine (n. r. 
azi) va înfrunta puternica echipă 
a R. P. Bulgaria: Toma, — Bă‘ 
cut I, Brînzei, Neacțu — Onisie, 
Peref — Cacoveanu. Constantin, 
Ozon. A. Munteanu, Mihai. Aces
ta este deci „unsprezecele" nostru, 
și acum iată pe cel al vecinilor 
noștri : Naidenov — Rakarov. Ma- 
nolov, Vasiliev — Boșkov. Kova- 
cev — Milanov. Dimitrov, Pana- 
iotov, Kolev. lanev. In privința 
formației R. P. Bulgaria este de 
făcut observația că majoritatea ju-

Campionatele mondiale de volei
15—4, 12-15, 16—14). S.U.A. — 
R.P. Chineză 3—2 (—10, —10, 
12, 8, 9). U.R.S.S. — R.D.G. 3—0 
(1, 3, 1). R.P. Bulgaria — Olan
da 3—0 (8, 5, 12). Tot la băieți: 
R. Cehoslovacă — R.P.U. 3—0 (5, 
9, 6).

Pînă aproape de miezul nopții a 
ținut meciul dintre echipele mascu
line ale R P.R. și R. P. F. Jugosla
via. După 2 ore și jumătate de joc, 
echipe noastră a învins cu 3—2 
(15—6, 10—15, 12—15, 15—12,
15—6).

Mîine (n.r. astăzi) echipa noastră 
feminină întîlnește echipa R. Ceho
slovace, iar cea masculină echipa 
R. P. Ungare.

CONSTANTIN FAUR

(urmare din pag. l-a)

3—2

R.P.
R.D.G. 3—2 (15—1, 

15—9, 
turneul Ii nai ia 
— R.P. Chineză 
R.P. Bulgaria —

(15—10, 9—15, 15—7, 2—15, 
15—9).

Fete. Turneul final. R.P.R. — 
R.P. Bulgaria 3—2 (10—15, 13— 
15, 15—9, 15—9, 15—8). R. Ceho
slovacă — S.U.A. 3—0 (5, 10, 3). 
R.P. Polonă — R..P.D. Coreeană 
3—1 (14—16, 8, 10, 4). U.R.S.S. 
— Olanda 3—0 (2, 4, 4). 
Chineză
11—15, 14—16,

Duminică, în 
băeeți : U.R.S.S. 
3—0 (4. 8, 4).
R.P. Polonă 3—1 (14—16, 9, 6, 
6). Franța — S.U.A. 3—1 (—11, 
7, 9, 12), iar la fete: R.P.R. — 
R.P. Polonă 3-2 (15—11, 12—15.

15—10).

sovietică Preobrajenskaia-Filițxwa. 
lată acum rezultatele tehnice : 

Bădin-Ozerov 3—2 (7—5, 6—3,
3—6, 3—6, 11—9); Gh. Vkziru- 
Andreev 3—1(12—10, 3—6, 6—2, 
7—5); M. Vizinu-Korceraghin 3—1 
(6—2, 3—6, 6—4, 6—2); Racosl- 
Mozer 0—3 (1—6, 2—6, 3—6) ; Vi- 
zii'u, Viziru-Andreev, Beîiț Ghef- 
man 0—3 (4—6, 4—6, 4—6); Bă- 
d»n, Racosi-Ozerov, Mozer 0—3 
(4—6, 5—7, 4—6); Ponwa-Kuz- 
menko 0—2 (1—6, 1-—6); Stăn- 
cescu-Preobrajenskaie 2—0 (6—1, 
6—3); Ponova, Stăeicescu-Peeobre- 
jenskaia, Filipova 2—0 (6—4,
6—2); Stăncescu. Bădin-Kuz- 
menko, Ozerov 0—2 (2—6, 4—6); 
Ponova, M. Viziru-Preobrajenska- 
ia, Andreev 0—2 (3—6, 3—6);
Bardan-Keders 2—1 (6—3, 3—6,
6—4); Sere ster- Pot anin 0—2 
(0—6, 0—6); Ba rd an, Serester- 
Kedars, Parmas 1—2 (6—2, 4—6, 
3—6); '"Namian-Veaii 2—0 (6—3, 
6—4); Roșianu-Reazanova 1—2

calificat 
și Elve- 
Iugosla- 

rn

In runda 
R.P.R. — R. 
sfîrșit foarte 
4 partide au 
net — Sefc; 
Troianescu — 
— Jezek. Tot cu un rezultat de 
egalitate s-a încheiat meciuJ 
R.P.U. — R.D.G. In felul acesta 
cele 3 calificate ale grupei a 
patra sînt cunoscute: R.P. Un
gară 23 p.; R.P. Romînă și R. 
Cehoslovacă 21'/z p-

In seria I-a s-au 
U.R.S.S.. R.P. Bulgaria 
ția, în seria 11-a R.P.F. 
via și Israel sînt calificate, 
tâmp ce Olanda și Danemarca 
luptă pentu locul 3. Aceeași si
tuație în seria Ifl-a în care Ar
gentina și R.F. Germană și-au 
asigurat participarea în turneul 
final urmînd ca cea de a treia e- 
chipă să se decidă între Anglia 
și Islanda.

a IX-a întîlnirea 
Cehoslovacă a luat 
repede. Toate cele 
fost remize: Bălă- 
Ciocîltea ■— Rejfir ;

Alster; Rădulescu

că tori lor aparțin echipei Ț.D.N.A. 
(Naidenov, Rakarov. Manolov, Boș- 
kov și întreaga înaintare). Re
zervele echipei sînt; Dervenski de 
la Dinamo Sofia (portar). Gora- 
nov — Udarnik (fundaș). Drago
mirov — Minior Dimitrovo (mij
locaș), Diev — Spartak Plovdiv 
și Vladimirov — Minior Dimitro
vo (înaintași). Vîrsta medie a 
echipei este de 25 de ani ceea cc 
ne arată că vom avea în față un 
adversar tînăr, însă — ținînd sea
ma mai ales de ultimele rezul
tate — foarte valoros.

Acum toată lumea așteaptă cu 
o firească nerăbdare momentul în 
care arbitrul grec Diamantopulos 
va fluiera începutul acestei par
tide tradiționale 
nesc fotbaliștii 
și prietene.

în care se întîl- 
unor țări vecine

A. I. DANCU

(3—6. 6—1, 2—6); Namian, Ro- 
șianu-Veali. Reazanova 0—2 (2—6, 
4—6); Namian, Bardan-Veali, Ke- 
dars 2—0 (6—3, 6—2); Roșianu, 
Serester-Reazanova, Parmos 2—0 
(6—2, 6-2).

Incepînd de marți tenismerwi 
noștri vor participa, alături de cei 
sovietici, la un turneu individual.

<chp de baschet i ILP. IU 
mvingătoafe ia Smcîir

PEKIN 8 (Agerpres). — tn 
continuarea turneului pe care-4 în
treprinde în R.P. Chineză echipa 
masculină de baschet a R.P. Ro
mine a jucat la 7 septembrie în 
orașul Sanciun cu echipa selec
ționată locală. Baschetbaliștii ro
mi ni au obținut victoria cu sco
rul de 67—38. La intilnire au 
asistat peste 8000 de spectatori. 
Simbătă echipa de baschet a 
R.P.R. a plecat la Harbin.


