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Republica Populară Chineză pășește 
in al optulea an!
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ORCAN Ai COMITETULUI PENTRU
$1 AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR OIN R. P. R.

Deși învinsă cu 2-1 (1-1)
Dinamo București s-a calificat în turul următor 

al Cupei Campionilor Europeni
Viitorul adversar: campioana Bulgariei, T. D. N. A. (Sofia)
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Milioane de tineri chinezi 
moderne.

Iată un instantaneu dintr-o 
din Pekin.

Astăzi, popoarele marii Chine 
sărbătoresc cel mai mare șl mai 
important eveniment din zbuciu
mata lor istorie, aniversarea a 
7 ani de la proclamarea Repu
blicii Populare Chineze.

La 1 octombrie 1949, poporul 
chinez a încununat eroicele sale 
lupte revoluționare, duse sub 
conducerea part'dului comunist, 
zdrobind definit v armata cian- 
kaișistă antipopulară și punînd 
capăt dominației imperialis
mului șt a feudalismului pe teri
toriul uneia dintre cele mai 
mari țări ale globului. Cre
area Republicii Populare Chi
neze a marcat începutul unei ere 
noi în viața celor 600 de mili
oane de locuitori ai Chinei con
tinentale.

15 lanțul realizărilor poporului 
chinez în cei șapte ani de viață 
liberă a fost admirabil ilustrat 
în materialele și lucrările celui 
de al VIII-!ea Congres al Parti
dului Comunist Chinez, desfășu
rat cu cîteva zile în urmă ia 
Pekin.

Realitățile de astăzi ale Chi
nei ne pun în fața unui tablou 
măreț și impresionant de reali
zări și victorii. îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor primului plan 
cincinal (1953—1957) și pers
pectivele grandioase pe care le 
deschide cel de al doilea (1958— 
1962) vor face din R. P. Chine
ză o mare putere economică și 
industrială. Este semnificativ 
faptul că pînă la sfîrșitul anu
lui v’itor, China va putea asăgu- 
ra prin propriile ei mijloace 60 
la sută din nevoile economice în 
ce privește mașinile și utilajul, 
ca să nu mai vorbim că de pe 
acum industria chineză produce 
autocamioane, avioane cu reac
ție, generatoare de electricitate 
cu o putere de pînă la 12.000 
kw.

Realizări mărețe au fost ob
ținute în dezvoltarea producției 
agricole, în domeniul ridicării 
permanente a nivelului de trai 
material și cultural al maselor 
populare.

Nu este de mirare că în ase
menea condiții a înflorit și s-a 
dezvoltat mișcarea de cultură fi
zică și sport, care a devenit un 
factor de seamă în educația co
munistă a maselor, în oțelirea 
fizică a celor ce muncesc.

Crearea condițiilor prielnice 
dezvoltării sportului de masă a 

dus și la perfecționarea măiestriei 
sportivilor chinezi. Astăzi, într-o 
serie de discipline ca baschetul 
și voleiul, tenisul de masă și 
natația, halterele și alpinismul, 
reprezentanții Chinei noi obțin 
succese de răsunet.

Popoarele Chinei s-au trezit. 
S-au trezit dintr un somn adînc 
și negru al unei robii care a du
rat milenii. Acum, în condițiile 
vieții noi, cu ochii avizi de lu
mină, ele au pornit să cucereas
că culmile socialismului.

Sîntem alături in acest urcuș 

practică astăzi sportul pe baze 

probă de alergări pe un stadion

minunat. De aceea, de ziua ma
rii sale sărbători trimitem spre 
îndepărtatul, și totuși atît de a- 
proapele popor chinez, gîndurile 
și ii'ăriie cele mai bune.

Cifre și date din
sportul Chinei noi

• După 1 octombrie 1949 
data eliberării și renașterii 
Chinei, au fost construite pe 
imensul teritoriu 13 mari sta
dioane (atletism + fotbal) cu 
tribune, 231 terenuri complexe 
de sport, 12 stadioane acope
rite pentru baschet, volei și 
tenis.

® Pekinul dispune de o 
magnifică hală de sport cu 
tribune pentru 6100 locuri, cu '■ 
două săli secundare. avînd '• 
fiecare cite cinci terenuri de 
joc. La Tien-Tsin există un 
stadion acoperit pentru cinci 
mii spectatori, la Cen lang li
nul cu o capacitate de 4000 
locuri.

e Universitatea politehnică 
din Tien-Tsin, construită în 
1952, dispune pentru cei 5090 
de studenți de: 60 terenuri de 
baschet, 25 terenuri de volei, 
<2 terenuri de fotbal, zeci de 
porticuri de gimnastică și 
alte amenajări.

9 Intre anii 1952—1954 au 
fost create în R.P. Chineză 
șase institute superioare de 
cultură fizică. Anul acesta în. 
v ață mintal sportiv a cuprins 
5000 de studenfi. \

RIDZ Șl PAWLOWSKI (R.P. POLONĂ) ÎNVINGĂTORI LA SPADĂ Șl RESPECTIV SABIE 
IN CONCURSUL INTERNATIONAL DE

Previziunile noastre nu au fost 
dezmințite nici de concursul n. 
ternațional de spadă. Luăm ca 
martori pe numeroșii spectatori 
prezenți în dimineața și după- 
aimiaza- zilei de 29 septembrie, 
care au părăsit sala Dinamo con
vinși că spada este o probă în- 
tr-adevăr de înaltă spectaculozi
tate: concursul de sîmbătă a în
trecut ca dispută orice așteptări, 
iar ca valoare s-a apropiat evi
dent de nivelul marilor competiții 
europene: Ridz, Saccaro, Prezed- 
ziecki, Zimoch, Bulleri sînt spa
dasini care incintă privirea prin 
execuțiile tehnice și prin mișcarea 
pe planșe (vom mai auzi curînt 
de ei în finalele mondiale); iar 
trăgătorii noștri actuali nu cu
nosc nici elementele spadei mo
derne și nici nu sînt pregătiți 
pentru a pune în aplicare măcar 
cunoștințele, învechite, pe care le 
au.

Cu alte cuvinte. întrecerea de 
spadă ne-a satisfăcut ca luptă 
sportivă, ca spectacol, dar ne-a 
deziluzionat în ceea ce privește 
valoarea spadasinilor noștri. După

ISTANBUL 38 (prin telefon de 
la trimisul special al ziarului 
„Scînteia"). — Inutil să vă ma‘ 
spun că la începerea meciului 
Galatasaray — Dinamo Bucu
rești nu mai era nici un loc in 
tribunele cochetului stadion care 
poartă numele echipei-gazdă. Bi
letele fuseseră vîndute cu 5 zile 
înainte iar spectatorii veniseră la 
stadion cu 4 ore înainte ca ar
bitrul austriac Jiranek — care a- 
vea să se achite perfect de misi
unea lui — să apară în fruntea 
celor două echipe și să dea sem
nalul începerii întîlnirii.

Echipa noastră a pierdut cu 
1—2 (1—1). Ea a cîștigat însă 
dreptul participării la turul ur
mător, cînd va întîlni pe cam
pioana R.P. Bulgaria Ț.D.N.A. La 
Istanbul dinamoviștii au arătat că 
știu să joace meciurile-cheie pe 
teren străin. Ei au jucat deose
bit de calm, mai ales. în prima 
repriză, astfel că au putut dejuca 
de la bun început planurile fotba
liștilor turci care au căutat să 
sufoce prin atacuri susținute echi
pa noastră. Dimpotrivă, cei cars 
au avut inițiativa au fost fotba
liștii romîni care au dominat în 
primele 45 de minute impunîn- 
du-și superioritatea tehnică și 
tactică.„ Dinamo a și marcat în 
această perioadă prin Suru (min. 
30) care a tras plasat de la 10 
m. luînd orice speranță lui Tur
gay. Zece minute mai tîrziu Ga
latasaray egalează prin Kadri 
care a șutat imparabil de la 
16 m.

După pauză aspectul meciului 
s-a schimbat. Cei care au 'atacat 
au fost fotbaliștii turci. Dinamo 
a făcut în această repriză un pro
nunțat joc de menținere a rezul
tatului ținîndu-1 pe Neagu între 
mijlocași. Galatasaray a inițiat 
multe atacuri dar ele au fost re
gulat destrămate de către frații 
Băcuț și FI. Anghel (care l-a ani- 

succesele de joi și vineri, de la 
floretă, am gustat sîmbătă din 
paharul amar -al înfriagerii: nici 
un scrimer ramîn nu a reușit să 
intre în finală, țara noastră ur- 
mînd să fie reprezentată în dis
puta celor mai buni opt printr-un 
pentatlonist, Vector Teodorescu. 
Fără comentarii!

Teodorescu, al cărui loc VIII 
reprezintă totuși o victorie pentru 
un pentatlonist. a realizat două 
mari performanțe: a fost — după 
cum am arătat — singurul romîn 
în finală și a fost trăgătorul care 
a decis soarta primului loc. !n. 
vingînd surprinzător pe italianul 
Saccaro, Teodorescu l-a scos pe 
acesta din lupta pentru titlu lă- 
sîndu-1 pe Ridz să urce — fără 
emoții — pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului de premiere. Po
lonezul Ridz a meritat — fără 
doar și poate — victoria în acest 
concurs. El s-a comportat în fi
nală mai bine decît oricare altul. 
Chiar mai bine decît Saccaro care 
în eliminatorii și semiFnale a 
entuziasmat nrin finețea, varie
tatea și eficacitatea acțiunilor 

hilat complect pe „creierul" înain
tării echipei gazde — Isfendiar). 
In plus Uțu s-a dovedit foarte 
bine inspirat intervenind cu suc
ces. O singură dală apărarea 
noastră a fost făcută mat în a- 
ceastă repriză: Metin II a tras 
prin surprindere și Uțu a trebuit 
să scoată mingea din plasă. Era 
însă minutul 90 așa că n-am mai 
avut nici un fel de emoții. Abia 
pusă mingea la centru și arbi
trul Jiranek a și fluerat sfîrșîtul
întîlnirii. Turgay și coechipierii
lui i-au felicitat pe dinamoviști

Sportivii sovietici, primii oaspeți ai campionatelor 
internaționale de tir ale R.P. R., au sosit în Capitală

Sportivii sovietici la sosirea in Gara de Nord. (Foto : I. M1HĂICA)]
Ieri după amiază numeroși tră

gători de frunte, activiști și iubitori 
ai tirului din țara noastră, au venit 
în Gara de Nord pentru a-i întîin- 
pina pe primii oaspeți ai campio
natelor internaționale de tir, spor
tivii sovietici. După urările de bun 
sosit, emoționantele revederi și foto-

SCRIMA
sale, dar care în finală a greșit 
mult, foarte mult insîstînd numai 
pe atacuri și acelea inutil de pre
lungite. La vîrsta lui — are nu
mai 17 ani — este explicabilă o 
asemenea orientare tactică defec
tuoasă, care l-a frustat de titlul 
de învingător, aruncîndu-1 tocmai 
pe locul IV. înaintea lui s-au cla
sat trei polonezi: acel excepțional 
Ridz și colegii săi de echipă, tot 
atît de valoroși, Prezedziecki și 
Zimoch. Astfel, după părerea 
noastră spadasinii polonezi au ob
ținut „pașaportul" pentru Aus
tralia. Iată rezultatele finalei .
1. Ridz (R.P.P.) 6 v.; 2. Prezed
ziecki (R.P.P.) 5 v.; 3. Zimoch 
(R.P.P.) 4 v. — 26 t. p.; 4. Sac
caro (Italia.) 4 v. — 28 t. p.; 5. 
Maciejewski (R.P.P.) 3 v. — 25 
t. p.; 6. Bulleri (Italia) 3 v. — 
27 t. p.; 7. Stavrev (R.P.B.) 2 v.; 
8. Teodorescu (R.P.R.) 1 v.

Și în concursul de sabie, un Falian, 
P. Chicca a luptat penitru primul 
loc în compania a patru excepțio
nali trăffă'ori polonezi: Paw’owsk',

(Continuare in pag. 4-a) 

urîndu-le succes pe mai departe, 
în Cupă.

Formațiile:
GALA1ASARAY: Turgay —

Saim, Enver — Kadri, Ergun, 
Gunar — Isfendiar, Suad, AU, 
Metin II. Gungor.

DINAMO: Uțu — Băcuț I, Bă
cuț II, H. Anghel — Călinoiu, 
Nunweiller — Mihal, Neagu, li
ne. Votca, Suru.

Cei mai buni jucători au fost: 
Kadri. Ergun, Isfendiar, Uțu, frsj 
ții Băcuț, FI. Anghel, Suru (re
priza întîi).

TUDOR VORNICU iț

grafiile de... rigoare, am avut posi
bilitatea să luăm primul contact cu 
maeștrii tirului sovietic. Am recu
noscut îndată pe eroii disputatului 
baraj pentru titlul de campion 
european la pistol viteză, record
manii mondiali, E. Cerkasov, V. So
rokin și V. Nasonov, pe recordme- 
nul mondial Umarov, pe campionii 
mondiali A. Bogdanov și V. Bori
sov.

Unul dintre antrenorii sovietici 
care însoțesc lotul, I. R. lohelson, 
a ținut să ne spună: „Am depla
sat la.București lotul olimpic de tir 
al Uniunii Sovietice. După cum ve
deți insă, la acest concurs ne pre
zentăm cu cîte trei trăgători (ace
sta este protocolul întrecerilor) însă 
la Melbourne vor concura numai 
doi din fiecare probă. Iată pe spe
cialități care sînt reprezentanții 
Uniunii Sovietice la a IlI-a ediție 
a campionatelor internaționale de 
tir ale R.P.R.: armă liberă calibru 
redus: Borisov, Itchis, Pereberin; 
armă liberă calibru mare: Bogda
nov, Erdman, Avilov; pistol viteză: 
Cerkasov, Sorokin, Nasonov; pistol 
precizie: Umarov, lasinschi, Marta- 
zov; talere: Moghilevski, Kalinin, 
Nîcandrov. Vreau să vă mai spun că 
apreciez mult poligonul Tunari care, 
după părerea mea, este unul dintre 
cele mai bune din cîte am văzut".

B. P. Pereberin, recordmen mon
dial, ne-a spus : „Vizitez pentru a 
cîncea oară Bucureștiul și doresc 
mult ca în cadrul acestor întreceri 
să realizez rezultate bune. Urez tu
turor participanților mult succes !". 
In cursul zilei de astăzi vor sosi în 
Capitală loturile de participanți ale 
R.P. Bulgaria, R. P. Polone si R.P- 
Ungare, urmînd ca restul loturilor 
să sosească mîine.

H. N. f



Julieta Namian—Matilda Glatt campioane republicane de tenîă
Mcnj.cn, banei și plictisitor, cam

pionatul republican indiVrdusl ®'tț- 
nis se desfășoară anul ac^stăsntf'-o. 
notă de mediocritate cum rtja avut-țj 
niciodată. Mtciuriie de, s’fiișăiă ■ și 
duminică — cii iCărib'■Țifici excepții 
— au însemnat o profundă .dezilu
zie pentru spectatorii'eare s^hoță- 
rîseră să-și consume-timpuL-Ior de • 
odihnă venind pe terenurile Progre
sul F. B Semifinalele de simplu 
bărbați n-au fost nici ele o excepție 
de la această deprimantă regală 
generală. ‘ Partida dintre Cob'zuc și 
Marin Viziru a corespuns doar în 
primele trei seturi, iar meciul Gh. 
Viziru ■— Zacopceanu a fost propriu 
zis o formalitate pentru primul ju
cător.

O remarcă pentru finala de dublu 
femei unde cîștigătoarele, Julieta 
Namian și Matilda Glatt, au reușit 
uneori mingi spectaculoase peste 
nivelul obișnuit. înainte de a în
cheia aceste scurte considerații, o 
subliniere pentru Julieta Namian și 
Marin Viziru ambii finaliști în trei 
probe ale campionatului și pentru 
Ilie Ivan care la 60 de ani joacă de 
o manieră care poate fi un bun e- 
xemplu pentru multi alți jucători.

Rezultate tehnice :

SiMRLU BAR BAȚI cat. I :. seini-_ 3—6, 6—1 Finala; Faur. Nomoroc-
finăle:'M. Viziru-Gh. Cofeuc 6—4, zi — Ilie Ivan, TeQdbfeanu 
2—3, 3—6, 6—4, 6—3. Gh. VÎzirtț— 6—2. ': : *'■; ,<*$8
C .Zăcopceanu 6-^1, 7—:5, 6—2. DUBLU F.EM&I .GAT.

SIMPLU FEMEI cat. I semifipa- Semifinale: Bauer,
le: Eva Stohcescu — Trina Ponova Răspop 6—4, 6-^z. Ld&Ri; -rseTca- 

Teodoreanu, Sommer 6—1, 6—3
SIMPLU FEMEI CAT. II: 

Semifimale: Komoroczi-Penescu 5-7, 
6—4, 6—3. E. Stan—Sommer 6—2, 

'“7—5.
SIMPLU BĂRBAȚI CAT. H sfer

turi de finală : D. Viziru — Crucea- 
nu 7—5, 6—4, 6—4.. Kisselef—Mit- 
ta '6-r3, 9—7, 7—5. P. Marin — 
Silberman 6—2, 6—0, 7—5. Ilie 
Ivan — Faur 6—2, 6—1, 6—2.

DUBLU BĂRBAȚI CAT. II sfer
turi de finală: Viziru, Silberman -— 
Kisselef, Burcăscu 6—2,’ 6—3, 7—5. 
Dumitra, Tiriac — S'lbernian,^Gutt
man 6—3, 6—‘3, 6—3. Faur, 
băreanu — Mita, P. Marin 
6—3, 6—1.

Jocurile continuă astăzi 
orele 8 și 14. După amiază

7—5,' 6-^. Julieta ȚJamian — 
Brenrfer 6—2, 7—5.

DUBLU BARBAȚI cat. I semifi
nale: M. Viziru, Gh. Viziru ■—. 
Schmidt, Cristea 6—4, 6—2, 6—3. 
Caralulis, Zacopceanu—Bădin, Ra- 
kqsi 6—2. 3—6,‘. 2—6; 6-M, 6—0.

DUBLU MIXT CAT. I. Sferturi de 
finală: Schmidt, Glatt — Zacop
ceanu, Brenner 6—4, 6—4.— Bădin, 
Mariana Niculescu ■— Pusztay. 
Pusztay 6—2, 6—2. Semifinale: Eva 
Stăncescu, Caralulis — Schmidt, 
Glalt 6—4, 7—5. Julieta Namian, 
M. Viziru-Mariana Niculescu, Bă
din 6—3, 3—6, 6—3.

DUBLU FEMEI Cat.
Julieta Namian, Matilda 
Irina Ponova, Mariana 
6—1, 6—2.

DUBLU MIXT CAT. II’semifina
le: Faur, Komoroczi = M. Petre, 
Lecca 4—6, 8—6, 6—2. Hie Ivan, 
Teodoreanu = Tiriac, Bosch 8—6,

I Filiala: 
Glatt — 
Niculescu

Drîm-
8—6,

de la 
se vor 

desfășura finalele probelor de sim
plu femei (Eva Stăncescu — Juli
eta Namian) și dublu bărbați (Gh. 
Viziru, M .Viziru — Caralulis, Za- 
copceanu).

massulir de hasebat categoria A
Sîmbătă, după o zi 

s-a desfășurat cea mai 
tă 
lui 
calificare la baschet masculin. In 
primele două jocuri s-au înregis
trat și două surprize. Astfel, E- 
nergia Ploești a întrecut Progre
sul Timișoara cu 74-68 (27-29), 
iar Voință Orașul Stalin pe Voin
ța Oradea 60-54 (31-32). Intîlni- 
rea dintre pretendentele la califi
care, Voința Iași și Energia 
București a fost urmărită de pes
te 2.000 spectatori. Echipele fiind 
de forțe sensibil egai.e a fost ne
voie de o prelungire de 5 minute 
pentru a se cunoaște învingătoa- 
rea Rezultatul final : Voința 
Iași — Energia București 42-41 
(14-13. 37-37).

Duminică s-au desfășurat ulti
mele jocuri din cadrul turneului. 
Situația în clasament fiind clari
ficată de sîmbătă, echipele nu au 
mai jucat cu aceeași vigoare. 
Iată rezultatele: Progresul Timi
șoara—Voința Or. Stalin 80-55 
(42-22); Energia București—E- 
nergia Ploești 89-32 (48-12);
Voința Iași—Voința Oradea 66-52 
'(37-27). Iată clasamentul final :

Voința Iași 
Energia București 
Progr. Timișoara 
Voința Or. Stalin 
Voința Oradea

de odihnă, 
interesan- 

etapă (a IV-a) a turneu- 
final al campionatului de

BUCUREȘTI — DINA- 
IX 14—0 (0—0)
în tradiția întrecer ior 

ca jocurile dintre cele

DINAMO 
MO

A intrat 
de rugbi, 
două colective ale asociației Di
namo, să fie întotdeauna viu dis
putate. Nici partida de ieri, de 
pe stadionul Dinamo, nu a des- 
mințit tradiția. Intr-adevăr, sco
rul a rămas alb mai bine de 50 
de minute. Abia în minutul 12 al 
reprizei secunde, Fane Ghiondea 
culpă balonul în terenul de țintă 
al lui Dinamo IX. Din acest mo
ment prima garnitură a dinama- 
viștilor, atacă deslănțuit și, pe 
rînd, Zlătoianu (min. 55), Ilie 
Ion (min. 76) și Barbu (min, 79) 
urcă scorul. Una din încercări e 
transformată de D. Ionescu, asi- 

scorul

ds rsigbi
ren, deoarece Progresul Sănătatea 
a jucat mult timp de la egal la 
egal cu redutabilul său adversar. 
De semnalat că Progresul, care a 
dominat o bună perioadă de timp, 
a ratat multe lovituri de picior 
transformabile. Și Vagii a tras 
în bară un dropgol în ultimele 10 
minute, la scorul de 5—3. S-au 
remarcat: S. Niculescu. Bărăscii 
și P. Niculescu (Constructorul) 
și Țenescu. Declesis și Georgescu 
(Progresul).
ENERGIA S. M. ORAȘUL STA
LIN — LOCOMOTIVA GRIVIȚĂ 

ROȘIE 0—6 (0—0)
Au marcat Nasta (o încercare) 

și Moarcăș (o lovitură de picior).

C.C.A.a întreit greu Energia la box: 21 — 19 
S'iniion <311."-'(Erifer^a) a' incepltc 

foarte bine întîlnirea sa cu Va- 
sile Tiță (CCA), plasînd .multe 
directe și „un-doi“ la cap.:. In re
priza 2-a însă, el n-a putut evi
ta un formidabil croșeu de 
dreapta la cap care l-a trimis la 
podea. Numărat Simion reia lup
ta cu greutate. Tiță atacă vije
lios și la o ambuscadă în corzi, Si
mion primește o lovitura la ca
rotidă. El cade, acuzînd lovitura 
la ceafă. Arbitrul Tonitza numără 
pînă la 10 și pronunță „aiît“. El 
se răz^îndește apoi — influențat 
de public — și comunică judecă-, 
lorilor o nouă decizie: descalifi
carea. Arbitrul anunță învingător 
pe Simion prin descalificare. De
cizia aceasta ’ n-a stat însă mult 
în picioare. Antrenorul echipei 
CCA a introdus o contestație, iar 
delegatul general, tov. Gh. Ro
man, a corectat 
anunțînd — așa 
lamentar — că 
decizia arbitrului 
vingător prin k.o. V. Tiță.

...Acesta este unul din aspectele 
întîlnirii de box Energia—-CCA. 
disputată sîmbătă pe arena Ener
gia 23 August> în fața a 2.500 
spectatori. In rest, un meci de c 
duritate nemaiîntîlnită (Toma 
Tudor — Dobre Pavel), o dezi
luzie (D. Rizea, obosit și impre
cis), un boxer fricos și incorect 
(Dinu Eugen) și trei „note bu
ne" (Mircea Dobrescu, Gh. Ne
grea și Matei Godeanu). lată re
zultatele tehnice. Muscă: M. Do
brescu (CCA) b. k.o 
Dumitrescu 
un „finiș" 
Mîndreanu 
(E). Pana: 
face
(E). Luptă 
cu atacuri dure de o parte 
alta. Semi-usoară: 
(CCA) b. p.' Al.
Ușoară: M. Vișoiu 
gore Ion (CCA). 
Toma Tudor (E) b. k.o. rep. 2-a 
pe Dobre Pavel (CCA). Toma a 
fost numărat în repriza I-a. Ati/-

greșala inițială, 
cum e și regu- 
rămîne valabilă 

din ring: tn-

meci

i. rep. 3-a P. 
(E). Dobrescu a avut 
remarcabil. Cocoș: N. 
(CCA) b.p. D. Eugen 
M. Godeanu (CCA) 

nul cu D. Boiangiu 
foarte spectaculoasă 

și 
V. Czek&ly 

Călărașu (E). 
(E) b. p. Gri 
Semi mijlocite

ioc.ă ușoatiil'i: '-fi.’ p. 
L. Halmagy '(CCA). Halmagy re. 
maleabil. Mijlocie:. V. Tiță (CCA) 
b. k.o. rep. ■ 2-a Simion Gh. (E). 
Semi grea:. Nicolae Alex. (E) b.p. 
D. Turlui (CCA). Grea: Gh. Ne
grea (CCA) b. abandon rep. l-a 
VI. Izrael, după ce l-a trimis de 
două ori la podea.

G. MIHALACHE 
BRĂILA: LOCOMOTIVA FLA

MURA ROȘIE 24—14
BRAILA 30 (prin telefon). — 

Boxerii feroviari au cîștigat de
tașat întîlnirea cu FI. roșie care 
a prezentat o formație incompletă 
(la cat. mijlocie și grea au for- 
faițat). Reuniunea s-a disputa4 
pe arena Locomotiva în fața a 
peste 3.000 spectatori.

Rezultate tehnice. Muscă 
Morăruș (L) b.p. N. Zagoreanu 
(FI. r.). Cocoș: C. Ca'.enc. c (LI 
nul cu D. Mîțu (FI. r.) D. Mîțu 
a comis multe neregularită'ți, in 
meciul cu Calenciuc, primind și 
avertisment. Pană: O. Bostiog 
(L) nul cu Ilie Gheorghe (FI. r ). 
Senii ușoară: N. Spătaru(L, b.p. 
N. Ene (FI. r.). Ușoară: I. De
meter (FI. r.Țafcb.p. P. Pîrlea (L). 
Semi mijlocie: C. Kiss (FI. 
b.p. C. Bilă 
C. Stănescu 
r.). Mijlocie: 
Semi grea: 
Bătrîmu Tănase (FI. r.). 
Ghiță (L) f. adv.

Au arbitrat : L. Mișcovici. I. 
Gruia, P. Iliescu, C. Tudose (C-ța) 
s-a comportat slab.

(N. Costin. coresp.J.

r.)
(L). Mijlocie ușoară: 
(L) b.p. N. Niță (Fî. 
I. Buzea (L) f. adv. 

P. Zaharia (L) b.n.
Grea. Ăl.

1.
2.
3.
4.
5.

6. Energia Ploești

Im cadrul acestui 
mai mare număr de coșuri a fost 
marcat de către jucătorul Nova- 
cek (Energia București) : 126.

Conform regulamentului, pri
mele două clasate Voința Iași și 
Energia București s-au calificat 
*n categoria A. Cupa Comisiei 
Centrale a fost cîștigată de echi
pa Voința Iași.

5
5
5
5
5
5

5
4
2
2
1
1

286:222 10
319:195 9
297:313 7
243:282 7
270:291 6
239:351 6

turneu cel

Eu-gen Ursa, co-respondent

fel că partida ia sfîrșit 
de 14—0.

Dinamo București 
superioară în jocul 
gine și a executat cu 
decursul partidei, numeroase gră
mezi deschise. S-au remarca1. 
Gherasim, Barbu. Szilaghi, Do- 
ruțiu (Dinamo Buc.) ' și Ignat. 
Purdea, Chirvase și FI. Ghiondea 
(ca fundaș) de la Dinamo IX.

LOCOMOTIVA I.C.F. — C.C.A.
3—29 (0—0)

Atîta timp cît feroviarii au a- 
vut o condiție fizică corespunză. 
toare, ei au rezistat 
meroaselor atacuri 
militare. In repriza 
pregătirea fizică și 
nice mai bune și-au 
și jucătorii echipei C.C.A. 
scris în serie. S-au remarcat: Ma. 
rinache, Blăgescu, Lazarache și 
Kramer și Nanu (în repriza a 
doua) de la C.C.A., Leați. T. Dia- 
mandi și Manole de la Locomo
tiva I.C.F.

ENERGIA CONSTRUCTORUL 
LS.P. — PROGRESUL SĂNĂTA

TEA 11—3 (5—0)
A fost un joc mai echilibrat 

decît se aștepta, iar scorul nu 
ilustrează fidel situația de pe te-

cu

fost 
mar- 
s, în

cu succes nu- 
ale echipei 

a doua însă, 
execuțiile teh- 
spus cuvîntul 

au în

Cum campionatul masculin ca
tegoria A este întrerupt, firește 
că, în centrul atenției amatorilor 
de handbal, a stat pentru dumini
ca aceasta campionatul feminin 
al categoriei A, în care s-a rea
lizat o mare surpriză : Progresul 
Orașul Stalin a întrecut categoric 
la București Știința Min. Invăță- 
mîntului ! Cu această prețioasă 
victorie în deplasare formația din 
Orașul Stalin a trecut în fruntea 
clasamentului. Din păcate, de la 
acest meci nu putem veni cu a- 
mănunte, deoarece ca de obicei — 
prost obicei ! — ora de disputare 
a partidei s-a modificat în ulti
mul moment, așa îneît noi am 
ajuns la o bună bucată de timp 
după terminarea jocului.

Vom menționa de asemenea, 
categorica victorie a echipei din 
Codlea, precum și prețiosul re
zultat de egalitate obținut de E- 
nergia Reșița în fața formației 
Știința I.C.F.

Iată rezultatele tennice: Știința 
Min. Invățămîntului-Progresul O- 
rașul Stalin 3—6 (1—3); FI. ro-

roșie București
FI. roșie Buhuși-

șie tl. i.i.-fi 
1—5 (0—3),
FI. roșie Sibiu 2—4 (1—3); Re
colta Codlea-Fl. roșie Sighișoara 
5—1 (2—1); Energia Reșița-Știm- 
ța I.C.F. 1 — 1 (0—0).

In campionatul masculin al ca
tegoriei B s-au înregistrat 
ieri următoarele rezultate: Pro
gresul Odorhei — Recolta Va
rias 8—5 (2—2); Știinta Cluj- 
Dinamo Tg. Mureș 9—7 ’ (7—4), 
Energia Sibiu-Știința Galați 6—10 
(5—4); Energia Reșita-Progresul 
Bacău 11—9 (5—2).

Primele întreceri, primele surprize in campionatul
Ieri a fost reluat campionatul 

republican de lupte pe echipe. 'Me
ciurile de la București s-au ca
racterizat prin rezultate strînse, 
înregistrate la capătul a 10 ore 
de întreceri, ca și prin buna dis
poziție de luptă a marii majori
tăți a conciirenților. In general 
întrecerile au plăcut prin dinamis
mul lor. Așa cum am prevăzut, 
Progresul Lugoj a reușit sa-și în
treacă adversarii, dar cu prețul 
•a serioase eforturi și emoții. In 
formația lugojană, Lazăr Bujor 
a luptat, la categoria grea (!) și 
deși a avut de suportat handica
pul multor kilograme în plus 
ale celor doi adversari ai săi, a 
rea’izat două victorii. Sco"Vm în 
ev'tpnf- bona sa comnortare din 
întrecerile de ieri fată d-1 com. 
nrr'->-"a s'ib orice critică re care 
a avut-o în turneul de la Oiiatja 
tinde a concurat 'a 
norma'ă. dn v

e' -'a <*•» ' - 
luj Steagul

catewoTÎa sa
Lt 1 Ine?"1" i'l

roșu Orașul S a'n a

preluat în campionat locul for
mației Dinamo din Orașul Stalin 
a! cărei efectiv a trecut în „pa- 
trfmaniuil" echipei metalurgiste. 
Iată și rezultatele înregistrate la 
București: Progresul Lugoj cu 
Progresul București și Energia 
Constr. Cluj 5—3 și cu Energia 
Met. Or. Stalin 4—3, Progresul 
București cu Energia Met. Or. 
Stalin și Energia Constr. Cluj 
4—4, Energia Met. Or. Stalin cu 
Energia Constr. Cluj 4—4.

Corespondentul nostru I. Rizo- 
iu ne-a transmis rezultatele de la 
Ploești, printre care o serie de 
surprize de proporții. Astfel, li
derul clasamentului Dinamo Bucu
rești a terminat la egalitate (4—4) 
cu Energia Constr. 
unii dintre 
au părăsit 
învinși. De 
în fața Iu! 
a fn«4 în4: 
A. S-li (I

Ploești, iar 
fruntașii acestui sport 

sal'eaiua de concurs 
D. Cuc a cedat 

A. Tamna. C Popescu 
ecut de D IFtru iar 
>ci' TI E O"a*ij.a) a 

fost învins de S. Szasz. In giru-

de lupte pe echipe
pa de la Ploești s-au remarcat: 
A. Ruzsi, M. Solcz, M. Be’.ușica 
(Din. Buc.), A. Tampa și D. Hîtru 
(Constr. PI.). O mențiune spe
cială pentru tînărul I. Pintea (Vo
ința 
prin 
nute.
trate; Dinatno București cu Vo
ința Tg. Mureș 6—2, cu FI. roșie 
Cluj 7—1 și Energia Ccnstr. Pi. 
4—4, Energia Constr. PI. cu Vo
ința Tg. Mureș 5—3 și cu Fi. ro
șie Cluj 7-—1, Voința Tg. Mureș 
cu Fi. roșie Cluj 6—2.

Meciurile de la Timișoara s-au 
caracterizat printr-un nivel slab. 
A dominat Locomotiva Timișoa-a 
care a învins Energia Flacăra B. 
Mare și Dinamo Satu Mare cu 
6—2 și Energia Met. Hunedoara 
cu 7—1. Energia B. Mare a în
trecut Dinamo S. Mare cu 6—2 și 
Energia Met. Hunedoa-a cu 5—3, 
:rr Dinamo S. Mare si Energia 
M«t Hunedoara au făcut meci 
nul (4—4).

Tg, Mureș) care a cîștigat 
tuș oele trei meciuri susți- 
I.ată și rezultatele înregis-

Scoruri categorice în campionatul 
republican de tenis de masă 

in etapa de duminică a cam
pionatului republican de tenis de 
masă, echipele masculine buc.i- 
reștene Progresul și Voința Lemn 
Mobilă au înregistrat două vic
torii categorice cu același scor: 
5—1 în dauna , formațiilor Voința 
Arad și Progresul Satu Mare. 
Mai valoroasă apare performan
ța Voinței Lemn Mobilă care a 
reușit să întreacă puternica for
mație a sătmărenilor alcătuită din 
Leker, Griinfeld și Ferber De la 
bucureșteni s-au remarcat Nazar- 
berghian 
tehnice; 
ber (P) 
ker (P) 
Griinfeld 
ghian-Ferber 2—0, Marclniac-Griin- 
fe’.d 2—0, Stan Ilie-Leker 2—1.

Singura victorie realizată de 
Voința Arad în partida cu Pro
gresul Buc. a fost aceea a lui 
Andronache asupra campionutu’ 
țăTii Harasztoși.. Andronache a 
jucat excelent, atacînd foarte 
puternic. In revenire de formă a 
fost Angelica Rozeanu. Rezultate: 
Harasztosi (P) ■— Papp (V) 2—0. 
Bottner (P) — Andronache (V)
2— 1, Angelica Rozeanu (P) —
Covaci (V) 2—0, Harasztosi-Afl'
dronache 0—2, Angelica Rozeanu 
Papn 2—0, Bottner-Covaci 2—0 
La fete Progresul Buc. a învins cu
3— 0 formația timișoreană Pro-

iar Progresul C'uj a în>tre 
cV c'-'-'Ha Orădeană Flamura ro
șie cu 3—1.

și Stan Ilie. Rezultate 
Marciniac (V) — Fer-
0—2, Nazarbeghian-Le- 

2—0, Stan Ilie (V) — 
(P) 2—0, Nazarbe-

Juniorii roiul învingători 
in concursul international 

de călărie de ia Tg. Mureș 
întrecerile de călărie de la Tg.

Mureș au continuat sîmbătă și du
minică cu interesantele probe din 
cadrul concursului republican și cu 
celelalte două probe ale întîlnirii in
ternaționale dintre juniori' aspc'rf- 
ilor Recolta (R.P.R.) - și Traktor 
(R.P.U.).

Vremea — ploioasă în prima zi 
— s-a schimbat simțite- si în ulti
mele zile de concurs, căl?re4li s-au 
bucurat de un timp foarte frumos. 
S-a înregistrat cu acest prilej și un 
număr record de spectato-i: 15 090!

Iată mai jos rezultatele tehnice 
înregistrate: Proba de 2 ca’: 1. I. 
Oprea (C.C.A.) pe caii Brebenel și 
Rubin, 0 puncte, 2:16,0; 2. O. Recer 
jD'namo Buc.) pe caii Mărțișor și 
Pirus 4 p. 2:06,9; 3. I. Joja f Dinamo 
Ploești) pe caii Burghiu și Grănicer 
4 p. 2:07,0.

Proba de durată: 1. Andrei Kadar 
(Recolta) pe calul Huma, a trecut 
prin cele mai multe obstacole (251 
avînd două penalizări și obținînd 
48 puncte. Timpul: 2:05,9. Lupta 
pentru locul II a fost foarte strîn- 
să și a dat cîștig de cauză lui Is- 
van Arva Traktor (R.P.U.) care, pe 
calul Dorido, a realizat 46 p. cu 
timnul de 2:05,2.

Proba de dresaj cat. „A.": 1. Pe
trescu Titus (C.C.A.) pe calul Flo
rei 174,33 p ; 2. Langa Gheorghe 
(C.C.A.) pe calul Bo'ero 165 p., 
Proba obstacole Juniori si fete: 1. 
Iosif Mezzei (Șc. călărie Tg. M.) pe 
calul Puica, 0 pot., 55,9; 2. O. Dima 
(Rec. Sibiu) pe calul Bancar 0 pct. 
56,3. Proba de obstacole categ. 
„M.": 1. N. Niculescu (C.C.A.) De 
calul Nor 8 pct., 1:32,8: 2. I. St.:pă
ru (Dinamo Ploești) pe calul Bă- 
neasa 8 pct., 1:36,3. Proba de obsta
cole semîmijlocîe: 1. Const. Vlad 
(Din. Ploești) pe calul Ben Hur 0 pct. 
35 sec. 2. I. Adam (Dinamo Buc.) pe 
calul Mărțișor 4 pct. 35,3. Proba de 
dresaj cat. „C.“: 1. Gh. Teodorescu 
(Dinamo Buc.) pe calul Palatin 203 
pct., 2. N. Mihalcea (C.C.A.) pe ca
lul Mihnea 178,66 pct. Proba de 
dresaj cat. „B.“ (după baraj): 1. 
Gh. Teodorescu pe Palatin 238.33 
p., 2. N. Mihalcea pe Corvin 235 p. 
Proba G.A.S., G. A. C. și juniori: 
1. Ștefan Csutak pe caii! Racheta 
0 p., 46,3 sec.; 2. Bela Kaiser (Șc. 
Călărie Tg. M.) pe calul Raicu 0 p. 
48,1. Proba internațională de obsta- 
cole-juniori (Cupa Națiunilor): 1. 
Traktor (R.P.U.) 4 p„ 2. Recolta II 
(R.P.R.) 7 p.

Individual: 1. Fleischer N. (Recol
ta) pe Odor 0 pct. 26,7; 2. P. Stana 
(Recolta) pe Dragoslava 4 pct. 27,6 
sec. Proba visătoare grea: 1. M. Ti- 
mu (C.C.A.) pe Odobești 4 pct. 
1:41,2; 2. Gh. Antohi (C.C.A.) pe 
Mănd'r 8 pct. 1:28,0. Proba de șta
fetă: 1. D n. Bec. 3:05,8; 2. C.C.A. 
3:12,1; 3. Dn-imo Ploești 3:24,2.

DAN G1PLEȘTEANU 
VASILE KADAR

Mcnj.cn


BACĂU (LOCUL 13) A ÎNVINS C. C. A. Categoria C

I.
I
1
I 
t
I

Etapa.de ieri a fost dominată" de două rezultate contradictorii 
prin excelență: înfrîngerile suferite pe teren propriu de performe
rele etapelor precedente (C.C.A. și Dinamo Orașul Stalin) care 
au pierdut în fața dinamoviștilor din Bacău și respectiv echipei mi
nerilor din Valea Jiului. Desigur că victoriile lui Dinamo Bacău și 
Energia Minerul Petroșani, trebuiesc subliniate în mod deosebit, dar 
totodată trebuie insistat asupra instabilității echipelor noastre.

Un fapt general este acela că une'e formații au trecut la așa 
zisele tactici defensive cu scopul exclusiv de a cuceri un punct în 
deplasare. O concepție retrogradă asupra căreia vom reveni în 
numerele noastre viitoare.

In clasament C.C.A. are un punct avantajat față de Știința Ti
mișoara, dar și Energia Ploești, FI. roșie Arad, și, mai ales, Dina
mo București se pot adăoga pretendenților la lupta finală- pentru 
locul I. In coada ciasamrr.’ulu: Dinamo Bacău a sărit un loc, cc-

10 oameni: Weber este acciden
tat, trece figurant pe aripă și a- 
poi iese definitiv. In min. 25, go
lul: Oaidă îi pasează lui Hulea 
care din' careu, trage imparabil, 
la păianjen. In continuare . domi
nare bucureșieană. După pauză 
(min. 50), Onisie trage slab un 
penalty și Cîmpeanu apără. In 
continuare, CCA forțează egala- 
rea dar. nervoși și nemspirați, ju

cătorii militar: trag mul; pe lingă 
poartă sau, obțin cornete rămase 
fără rezultat. Cu un asemenea 
corner (acordat in loc de Iov,tu: ă 
de la 11 metri, la o fază de gol a 
CCA-ului) a luat siîrșit .j intîi- 
nire care — dacă n-a satisfăcut 
deloc sub raport tehnic, a placat, 
în schimb, prin pasiunea luptei 
și... neprevăzut!

RADU URZICEANU

Seri
Dinamo Dor^u

huși I —1
Dinamo Gala-

dăuțî 1—1
Recolta Av.

1 lanterna roșie Locomotivei Timișoara Și mărindu'-Și efectiv șan-
în lunla pentru evitarea retrogradări

CLASAMENTUL *
C.C.A. 19 11 3 .5 48:22 25
Știința Timișoara in 9 6 4 31:20 24
Energia (FI.) Ploești 7 4 27:17 21
FI. roșie U.T A. Arad 5 30:22 21
Locomotiva București 8 5 35:24 18
Dinamo Bucurcșl: 8 2 25:25 18
Dinamo Orașul Stalin 18 6 4 8 28:29 16
Energia (Min.) Peircș?-' 16 6 4 6 22:25 16
Progr-esul București 19 5 6 8 26:31 16
Progresul Oradea 17 6 3 8 17:32 15
Dinamo Bacău 18 5 4 9 17:31 14
Știința Cluj 17 4 5 8 13:26 13
Locomotiva Timisoara 18 o 9 7 14:29 13

ETAPA VIITOARE (7 oct.)

R’g* un gol in jocul de Sa Pfoești
2 ENERGIA FLACĂRA PLOEȘTI— 
| PROGRESUL BUCUREȘTI 0-0 
| Stadiali : Flacăra.
7 Teren : bun.
7 Timp : frumos.
Z Spectatori : 12.COT.
4 Arbitru : Constantin Mitran
* (Buc.) competent și autoritar.

1
 Formații :

Flacăra: Roman — Pahonțu, 
Mari nes cu, Topșa — Cosmoc, D. 
M un tea nu — Leucă, Bădulescu, 
Zaharia. Tabarcea, Marin.

Progresul; Cosma — Gref. 
Soare — Ciocea. Știrbei— 

Tîrcovnicu. Ozon. Cos- 
Moldoveanu.

Progresul Oradea— Dinamo Bacău.
Energia (Flacăra) Ploești—FI. roșie U.T.A. Arad.
Dinamo O-așul Stalin—Știința Cui.
Dinamo București—Locomotiva București.
Energia (Minerul) Petroșani—Locomotiva Tim’șoara.
'Meciul Progresul București—C.C.A. se va disputa sîmbătă 6 

octombrie.

PLOEȘTI 30 (prea telefon). — 
Meciul a dezamăgit proiund miile 
de spectatori prezenti pe stadion. 
Ambeie echioe au desfășurat un

joc steril, cu numeroase execuții 
tehnice greșite, iar spre sîirșitul 
partidei au recurs la brutalități. 
Dacă apărările au funcționat în 
general bine, nu același lucru se 
poate spune despre înaintări, care 
au fost în zi foarte slabă.

De menționat șutul lui Bădu- 
lescu din min. 39 apărat în ulti
mă instanță de Cosma și sigu
ranța lui Roman, care a reținut 
în min. 63 mingea trimisă de 
Țîrcovnieu, ca și șuturile pericu
loase ale lui Ozon din min. 78 și 
80. Față de aspectul genera! al 
jocului scorul este real.

S-au remarcat: Roman, Pahon- 
țu. Marinescu, Topșa. Bâdulescu 
(Flacăra) și Cosma, Bratu, Soa
re, Șlirbei, Cruțiu (Progresul).

C. Scă-lătescu. corespondent

Locomotiva București s-a sperat ermetic la Timisoara
c

O victorie a puterii de luptă
C.C.A.—DINAMO BACĂU 

0-1 (0-1)

1 Stadion ; 23 August.
Timp : frumos. 
Spectatori ; 15.C00. 

' A marcat : Hulea în min. 25.
Arbitru : Mircea Cruțescu. El , 

a condus mult sub nivelul obiș- , 
nuit. A dat decizii eronate, une- , 
le în compensație, contribuind 
la crearea unei atmosfere încăr
cate.

Dinamo Bacău : Cîmpeanu — 
Popa, Weber, Lupeș — Cicerone, 
Vasile — Oaidă, Corneanu, Gram, '
Giosanu, Hulea. ,

C.C.A. : Voinescu — Zavoda II, 
i Apolzan, Dumitrescu — Otiisie, 1

Bone — Cacoveanu, A-
lexandrescu. Ivănescu, Thta.ru.

Cei mai băni : Popa, ' 
Cîmpeanu, Cicerone, Giosanu. 
Corneanu de la Dinamo, Apol
zan, Onisie (C.C.A.).

Liderul campionatului, învins 
pe teren propriu, Je ultima cla
sată !

Iată o surpriză de mari pro
porții, pe care o accentuează și 
mai mult amănuntul — nu lipsit 
de importanță — că învingătorii 
au jucat aproape tot meciul în 10 
oameni! Un gol imparabil mar
cat de Hulea în minutul 25, un 
penalti ratat imediat după pau
ză de Onisie. apoi o luptă ..pe

viață și pe moarte" dusă de echi
pa dinamovistă, în apărare, împo
triva atacului în 8—9 oameni al 
bncureștenilor, iată cam la ce s-a 
redus meciul de ieri dintre CCA 
și Dinamo Bacău.

Inutil să mai spunem că nimeni 
nu se aștepta la un asemenea re
zultat; mai ales după meciul de 
joi de la București în care CCA 
jucase pe alocuri de o manieră 
care i-a făcut pe unii — pripiți 
— să reactualizeze CCA-ul din 
meciul cu Luton Town. Singu
rele probleme care — în mod nor
mal — se ridicau în materie de 
rezultat. în meciul de ieri, erau 
numai cela de... scor. Iată însă 
că. așa cum se întîmplă de multe 
ori Ia fotbal (ceea ce face, de 
fapt, frumusețea campionatului și 
explică interesul cu care specta
torul vine și la meciul cel mai 
dezechilibrat) „buturuga mică a 
răsturnat carul mare" 1

Film al jocului? CCA a domf 
nat mereu. Primul atac al băcă- 
oanilor (min. 12) a fost oprit 
printr-un fault în careu comis de 
Zavoda II față de Gram (inex
plicabil, neacordat de arbitru). 
Din min. 15, Dinamo rămîne în

' ȘTIINȚA TIMIȘOARA — LOCO
MOTIVA BUCUREȘTI 0-0

Teren : Stadionul Progresul, 
bun.

Timp : frumos.
Spectatori: 11.000.
Arbitru : stelian Mataiser (Cra

iova).
Formații :
Știința Timișoara : Pain —

Sbircea, Brînzei, Florescu — Co- 
jereanu, Nicolin — Lazăr, Mază
re, Ciosescu, Filip,v Gîrleanu.

Locomotiva București : Dungu 
— Dodeanu, Stancu, Macri — 
Vărzan II, Ferenczi — Ene II, 
Seredai, Olaru, Georgescu, Fi- 1 
Iote. J

Încă din primele minute de joc 
o devenit evident că feroviarii 
bucureșteni sînt deciși să folo
sească o .apărare ermetică, prin 
care să-și asigu-re un prețios punct 
în deplasare. Ei au așezat 4 ju
cători pe fund, jucînd în perma
nență cu 2 stoperi : Stâncii și

Seredai (retras in apărare). In 
fața acestui „zid" au capotat toa
te atacurile Științei, care a a t 
la dispoziție mat bine de 70 mi
nute ‘ de dominare infructuoasă. 
Cîn-d (în min. 32) Stancu s-a ac
cidentat în luptă pentru baton cu 
Fi’.ip și a trecut simplu Figurant 
pe extrema dreaptă, rolul de al 
doilea stoper a fost, luat de Geor
gescu, venit și el în apărare. A- 
cea-stă formulă de joc originală 
s-a dovedit bine inspirată, mai 
ales că ea a lăsat Locomotivei și 
posibilitatea cîtorva contra atacuri 
toarte periculoase, în special că
tre sîirșitul partidei.

Trebuie remarcat totuși că ar
bitrajul slab prestat de St. Ma
taiser a influențat direct asupra 
rezultatului partidei, prin ne acor
dare a umui 11 m. în careul Loco
motivei.

I. GROSS

Energia Petroșani a realizat in deplasare scorul etapei

Categoria B la fotbal
Seria i

Locomotiva Tr. Severin-Loco-
motiva Arad 3—1 (1—1).

Recolta Avîntul Reghin-Energia 
Uz. Tr. O. Stalin 2—0 (0—0).

Energia Mediaș—Progresul Satu 
Mare 2—1 (1—1).

Energia C Turzii-Energia Re
șița 2—1 (1—0).

Locomotiva Cluj-Energia Luneni 
2—1 (2—1).

Progresul Sibiu-Recolta Av. Tg. 
Mureș 0—0.

Locomotiva Constanța—Energia 
Morenf 4-2 (1-1).

Energia Steagul Roșu Orașul 
Stalin—Dinamo 6, 1-1 (1-0).

Dinamo Bîrlad—FI. roșie Ba
cău 7-0 (1-0).

Energia 1 Mai Ploești—FI. ro
șie Suceava 4-0 (2-0).

Energia Cîmpina — Locomotiva 
Iași 3-0 (0-0).

j DINAMO ORAȘUL STALIN — 
l ENERGIA MINERUL PETRO

ȘANI 0-4 (0-2)

' Teren i Stadionul Tineretului. 
Timp : frumos.
Spectatori : 12.000.
Arbitru : I. Keppich (Timișoa- 

i ra), corect.
Au marcat : Demien (min. 39 

și 43), Sima (min. 60), Tîrnovea- 
nu (min. 75).

Fonnații :
Dinamo ; Bucur — Moarcăș, 

Lazăr, Szakacs II — Hidișan, 
Florescu — Ristin, Radulescu, 
Szakacs I, Csegezi, Seres.

Energia Minerul : Gram — Ro- 
moșan, Vasiu, Panait — Delea- 
nu, Farkaș n — Tîrnoveanu, De- 

, mien, Moddoveanu, Gabor, Sima.

ORAȘUL STALIN 30 (prin te
lefon). — Deși surprinzătoare, 
mai ales la un asemenea scor.

victoria echipei din Petroșani este 
totuși deplin meritată și oglin
dește fidel raportul de forțe de 
pe teren. Echipa oaspe a probat 
cu acest prilej că poate practica 
un fotbal de calitate, cu pase pre
cise și în viteză și cu șuturi pu
ternice la poartă. De altfel, ata
cul a fost punctul forte al for
mației. Acest compartiment al e- 
chipei din Petroșani a jucat ex
celent, depășind în permanență 
apărarea dinamovistă.

Jucătorii de Ia Dinamo s-au 
mișcat fără convingere pe teren. 
Cu excepția lui Hidișan, care a 
muncit mult însă de unul singur. 
Fehil în care s-a comportat echi
pa dinamovistă trebuie să dea 
foarte serios de gîndit conducerii 
colectivului.

Gh. Măzgăreanu, corespondent

Știința Cluj a făcut joc de apărare

Moinești 3—0 (2—0).
Recolta Av. Piatra Neamț-' • 

ința Tecuci 4—0 (1—0).
Locomotiva Pașcani-Știința Ga

lați 3—1 (1—0).’
Victoria Tecuci-Progresu! Iași 

2—2 (1-1).

ETAPA VIITOARE

Energia Moinești-Dinamo Ga
lați; Recolta Av. Piatra Ngav- 
Locomotiva Pașcani. Progresul 
lași — Dinamo Dorohoi: Vc r'a 
Tecuci-Progresu! Rădăuți: Știința 
Galați — Recolta Av Fălticeni: 
Flamura roșie Buhuși—Victoria 
Tecuci.

Seria a ll-a
Progresul Călărași-Flamura ro

șie Giurgiu 0—0.
Flamur’ roșie Bere Fahova 

Buc.-Energia M. Constanța 3—1 
(2—1).

Dinamo Pitești-Energia 13'. 1—l 
(0—I). Meciul s-a jucat la Bucu
rești.

Energia București-Energia Tîr- 
goviște 2—3 (0—2).

Energia C. Constanța-Energia 
Brăila 5—3 (3—2).

Locomotiva Galați-Energia Si
naia 4—2 (3—1)

Progresul Corabia-Locomotiva 
MC..F Buc. 0—1 (0-0).

ETAPA VIITOARE

Locomotiva M.C.F. Buc.-Ener
gia Sinaia: Energia Bucureș1’- 
Locomotiva Galați; Energia C. 
Constanfa-Enerrria Tîrgoviște: F- 
nergia Brăila-Prooresul Călăraș-; 
Progresul Corabia-Enerpia M. 
Constanța; Flamura roșie Giur- 
giu-Dinamo Pitești; Energia 131- 
Flamura• roșie Bere Rahova Bucu
rești.

Seria a lila
Flamura roșie Cluj-Recolta Că

rei 2—1 (1-1).
Flamura roșie Sf. Gheorghe- 

Recolta Salonta 1—0 (0—0).
Energia Baia 'Mare-Locomotiva 

Oradea 4—2 (4—0).
Energia Oradea-Recolta Avîntul 

Sighet 4—0 (0—0).
Recolta Av. Toplița—Energia 

Turda 1—0 (1—0).
Dinamo Tg. Mureș-Progresul 

Turda 2—0 (2—0).
ETAPA VIITOARE

Energia Baia Mare Recolta Av. 
SigheF, Recolta Carei-Locomotiva 
Oradea; Energia Oradea-Peco’fa 
Av. Toplița ; Recolta Salonta-Di- 
namo Tg. Mureș; Energia Turda- 
Progresul Turda; Flamura roșie 
Clui-Enerpia 7.

Seria a IV-a
Progresul Timișoara-Flamura 

roșie R. Vîlcea 1—0. (1—0).
Energia 108-Energia 14 0—0.
Știința Craiova-Locomotiva Cra

iova 2—1 (1—1).
Energia Constr. Arad-Energia 

Met. Arad 0—1 (0—0).
Energia Oțelul roșu-Energia 

Constr. Craiova 2—1 (1—1).
ETAPA VIITOARE

FI. roșie 7 Nov. Arad-Energia 
14; Flamura roșie R. Vîlcea-Ener- 
gîa Oțelul roșu; Energia Constr. 
Arad-Știința Craiova; Energia 
Constr. Craiova-Energia 108; Lo
comotiva Craiova-Progresu! Timi
șoara: Energia Met. A'ad-Loco- 
motiva Simeria.Și pierdut I

dar nu-1 mai poate ajunge. Min- 
gia- intră în posesia lui Jurcă și 
acesta o expediază în plasă. La 
reluare, studenții s-au menținut 
iarăși în apărare, urmărind să 
surprindă linia defensivă a gaz
delor prin contraatacuri rapide. 
Din min. 65, însă, oaspeții au a- 
tacat energic vreme de zece mi
nute, forțînd egalarea. Apărarea 
imediată a arădenilor a rezistat 
însă cu succes, iar linia de mij
locași a început din nou să ali
menteze atacul FI. roșii cu min
gi utilizabile. In min. ’84, al doi
lea gol al arădenilor: Jurcă pa
sează lui Boitoș, acesta e faultat 
în careu dar mingia revine tot 
la Jurcă și acesta înscrie. In ul
timul minut de joc, Boitoș are o 
acțiune personală, driblează mal 
mulți apărători, intră în careul de 
16 m. și, deși jenat de Isac, tri
mite mingea în bară și de acolo 
în plasă. Raoort de cor n ere: 6-4 
(5-1) în favoarea FI roșii.

St. Weimberg, corespondent

CLASAMENTUL
1. Energia 

Orașul
St. Roșu

2 2 46: 8 28Stalin 17 13
2. Energia I Mai

Ploești 19 10 5 4 37:18 25
3. Dinamo 6 19 10 5 4 32:21 25
4. Progr. C.P.C.S. 17 10 3 4 42:26 23
5. Locom. C-ța 19 8 5 6 41:31 21
6. Energia Moreni 19 6 9 4 33:26 21
7. Prog. Focșani 19 5 8 6 26:28 18
8. Energ. Cîmpina 19 5 7 7 30:34 17
9. Știința Iași 18 3 10 5 20:25 16

10. Dinamo Bîrlad 19 6 4 9 27:38 16
11. Știința Buc. 18 4 6 8 22:30 14
12. Locom. Iași 19 4 5 10 14:31 13
13. FI. r. Bacău 19 3 6 10 23:53 12
14. FI. r. Suceava 19 4 3 12 26:50 11

CLASAMENTUL
18 îl 4 3 -43:12 26
17 872 34:15 23
18 10 3 5 27:21 23
17 9 3 5 27:17 21
18 7 4 7 18:22 18
18 7 3 8 24:30 17
18 8 1 9 19:25 17
18 7 2 9 25:37 16
17 629 26:30 14
18 5 4 9 31:47 14
17 5 3 9 22:22 13

1. Recolta Tg. M.
2. Energia Huned.
3. Energia Mediaș
4. Progresul Sibiu
5. Energ. C. Turzii
6. Locomotiva Cluj
7. Energia Lupeni
8. Locomotiva Arad 

Energia Reșița 
Recolta 
Loc. Tr. Severin 
Energia Uz. tr. 
Orașul Stalin 
Progr. S. Mare

9. 
10. 
11. 
12.

13.

Reghin

17 5 3 9
17 ț 5 8

ETAPA VIITOARE
Progresul Satu Mare-Locomoti- 

va Cluj.
Energia Reșița-Progresuil Sibiu.
Energia Hunedoara-Energia Uz. 

Tr. Or. Stalin.
Locomotiva Tr. Severin-Energia 

C. Turzii.
Energia Lupeni-Recalta Avî.nitul 

Reghin.
Recolta Av. Tg. Mnreș-Energia 

Mediaș.
.Seria a ll-a

Progresul C.P.C.S. — Știința
Buc.uirești 1-2 (1-1).

Știința lași—Progresul Focșani 
0-0.

ETAPA VIITOARE
Dinamo Bîrlad—Energia Cîm- 

pina.
FI. roșie Bacău—Dinamo 6.
Energia Moreni — Știința Iași.
Energia Steagul Roșu Orașul 

Stalin—Progresul Focșani.
Progresul C.P.C.S. — Energia 

1 Mai Ploești.
Locomotiva Iași—Știința Bucu

rești.
FI. roșie Suceava—Locomotiva 

Constanța.
Joi 4 octombrie au loc meciu- 

rile-restanță Energia Steagul 
Roșu—Știința București și Știința 
Iași—Progresul C.P.C.S.

FLAMURA ROȘIE ARAD — 
ȘTIINȚA CLUJ 3-0 (1-0)

Teren : stadionul „30 Decem
brie" — bun.

Spectatori : lo.oco.
Au marcat : Jurcă (min. 39,

84) și Boitoș (min. 90).
Arbitru : Monica Segal, bun.
FI. roșie : Horvath — Szucs, 

Dușan, Farmati — Capaș, Ser- 
fozo — Jurcă, Jeney, Boitoș, 
Petschowski, Birău.

știința: Cătină — Szekely, Isac, 
Mureșan — Moldovan, Georgescu 
— Lutz, Suciu, Cojocaru, Nedel- 
cu II, Dragoman.

Știința Cluj s-a preocupat din 
primul minut de joc de organi
zarea unei aipărără impenetrabile, 
decisă fiind să ..scoată" un meci 
nul. Așa se explică de ce primul 
gol a „căzut" tocmai cu șase mi
nute înainte de sfîrșitul primei 
reprize și aceasta d-intr-o greșală 
de plasament a portarului clujean. 
In min. 39 Serfozo, pasează de 
ta circa 20 de metri pe sus în 
fața porții. înșelat de traectoria 
balonului, Calina iese din poartă

Informații Pronosport
Iată cum arată un buletin cu 12 

rezultate exacte la concursul nr. 39 
(etapa din 30 septembrie 1956) :

I. Galatasaray (Turcia) — Dinamo
București (Cupa Campionilor 
Europeni) 1

II. R.P.F. Iugoslavia (A)—R.
Cehoslovacă (A) 2

III. R. Cehoslovacă (B)—R.P.F.
Iugoslavia (B) 2

IV. Flamura roșie A'id—Știin
ța Cluj (cat. A) 1

V. Energia Flacăra Ploești— 
Progresul București (C" A) X

VI. Dinamo Orașul r alin—E- 
nerr’ia Minerul Petroșani (cat. A) 2

VID C.C.A. Bucureșt’-—D:n«mo 
Bacău (cat. A) 2

VIII. Locomotiva Constanța— 
Energia Flacăra Moreni (cat. B) 1

IX. Progresul Sibiu—Recolta
Avîntul Tp. Murea (cp+ X

X. Energia Flacăra Cîmpina —
Locomotiva Iași (c~Ă. B) 1

XI. Energia Metrlul C. Turzii—
Energia I*e*',hil Re^ta (cat. 1

XII. Loo^mot’va Cl”4—Fnr""'’a
M nerul 1

La acest < no1'- t depusa
aproximativ 790.(00 buletine.

Etapa.de
Thta.ru


Echipa de haltere a 9. P. Bulgaria a cîștigat 
întrecerea internațională triunghiulară de la București

înotătorii romîni și-au asigurat un frumos avantaj 
in primele două zile ale întâlnirii cu reprezentaLva R. P. Polone

Am așteptat cu mult interes în- 
tîlnirea triunghiulară de hal
tere dintre reprezentativele R.P. 
Bulgaria, R.D. Germane și R.P. Ro- 
mîne. In contrast cu halterofilii bul
gari și germani, gazdele au dezilu
zionat pur și simplu, pierzînd toate 
întîlnirile, (cu excepția lui Cazan) 
iar rezultatele înregistrate au fost 
cu mult sub posibilitățile lor. Dar... 
în urma acestei comportări neaștep
tat de slabe ne am ales cu prețioase 
învățăminte care, sperăm, vor 
constitui obiectul unor analize 
temeinice și vor contribui la în
dreptarea actualei stări de lu
cruri.

Echipa R. P. Bulgaria a cucerit 
pe merit primul loc cu un total de 
31 puncte întrecînd cu 6—1 repre
zentativele R.P. Romîne și R. D. 
Germane. Halterofilii bulgari au a- 
rătat reale calități: forță deosebită 
și tehnică bună.

Selecționata R. D. Germane a 
fost pentru cei 500 de spectatori 
care au urmărit întrecerile, o ade
vărată revelație. Halterofilii din 
R.D.G. au progresat foarte mult în 
ultima vreme, formînd o echipă o- 
mogenă, bine pusă la punct și, ceea 
ce este mai important, foarte tînără 
și deci cu mari perspective. De alt
fel, doi halterofilii din echipa R.D.G. 
au obținut trei recorduri: Helmut 
Stoll la categoria cea mai ușoară 
85 kg. la smuls și 277,5 kg. la triat- 
lon, iar Georg Miske, la categoria 
semi ușoară. 125 kg. la aruncat.

La categoria cea mai ușoară, Sto
len Petkov (R.P. Bulgaria) a reali
zat o performanță bună: 290 kg. El 
a împins 95 kg. (rezultat excelent, 
de altfel nou record bulgar) a 
smu's 85 kg. și a aruncat 110 kg. 
Pe locul II s-a clasat reprezentan
tul R. D. Germane, H. Stoll cu 277,5 
kg. (85, 85. 107,5) urmat de I. Bal- 
mău (R.P.R.) care fiind aproape de 
valoarea sa, a obținut 265 kg. (77,5, 
82,5, 105).

In cadrul categoriei semi ușoare.

Iolanda Balaș, Savel și Aioanei victorioși 
in concursul atletic de la Dresda

DRESDA 30 (pri-n telefon). —; 
Tribunele stadionului „RudoJf 
Harbig" au fost neîncăpătoare pen
tru marele număr al spectatorilor 
care au ținut să asiste la desfă
șurarea întrecerilor atletice orga
nizate în memoria fostului re
cordman al lumii Rudolf Harbig. 
La întreceri au luat parte atleți și 
atlete din: Austria, Belgia. Ce
hoslovacia, Danemarca, Finlanda. 
Franța. R. D. Germană, R. F. 
Germpnă. Islanda. Marea Brita
ni e, Norvegia, O land a. Polonia, 
Romînia, Suedia, Ungaria.

Reorezentanții noștri au concu
rat cu destul succes reușind sa 
încheie victorioși trei dintre pro
bele la care jiu participat. Astfel, 
în prima zi de concurs, pe o pis
tă mixată de ploaie șl pe un vînt 
puternic, Ilie Savel a cîștigat în
trecerea alergătorilor pe 400 m. 
garduri realizînd timpul de 52,6 
sec. El a întrecut o serie de con- 
curenți de valoare, printre care 
germanul Dittner (53.5) și engle
zul Farrol (53,6). Dovedind a- 
ceeași valoare ridicată recordma
na lumii Iolanda Bataș a adăo- 
gat o nouă victorie lungului e! 
șir de succese. Valoroasa noastră 
atletă s-a clasat pe primul loc c'J 
1,70 m. Pe locurile următoare 
s-au clasat: Hobers (Ol.) 1,64; 
Killian (R.F.G.) 1.64 m. (0.1-ga
Modrachova s-a clasat a dncea 
cu 1,55 m.). Cea de a treia vic
torie romînească a fost înregis
trată de Constantin Aioanei în 
proba de 3.000 m. obstacole. El 
a marcat rezultatul de 9:00,4. In 
urma lui s-au clasat: Deheny 
(Ung.) 9:02,6; Blankenhagen 
(R.DG.) 9:03,4; Bădid (Rom.) 
9:05 6.

Dintre cele mai bune rezultate 
înregistrate în acest concurs cel 
mai valoros este fără discuție cel 
a! echipei feminine olimpice a 
Germaniei în proba de 4x100 m. 
Echipa compusă din Fisch. Koh
ler Stubnfk, Mayer a realizat cu 
45.1 sec un nou record a«l lumii. 
Alte rezultate: FEMEI : 100 <n- ' 
Stubnik (R.DG.) 11.5 — record 
european egalat—; 200 m.: Stub- 
nîk 23,8; Kohler (R.D.G.) 24.5: 
SOO m.: Donath (R.DG) 2:08 0; 
lungime: Dun-ska (Pol.) 5,99; 
greutate: Luttge (R.D.G.) 14.62;

exceient s-a comportat Georg 
Miske (R.D.G.) care, totalizînd 315 
kg. (100, 90, 125), a ocupat primul 
loc, întrecînd pe I. Nicolov (R.P.B.) 
310 kg. (100, 85, 125) și Ion Bî- 
rău (R.P.R.) 300 kg. (92,5, 92,5, 
115). Birău a totalizat cu 12,5 kg. 
mai puțin decît recordul său !

La categoria ușoară : Abadjiev a 
realizat 342.5 (105. 110, 127,5) re
zultat excelent, fiind urmat de E- 
berhard Halt (R.D.G.) 325 kg. (95, 
100, 130) și T. Roman (R P.R.) 190 
kg. (97,5, 92,5 —) Roman a ratat 
de trei ori la 125 kg. I

La semi mijlocie: I. V. Constanti- 
nov (R.P.B.) 350 kg. (110, 110, 
130) 2. K. Helbig (R.D.G.) 335 kg. 
(100, 105, 130) 3. A. Vasarhelyi
332.5 kg (102,5 100,130). Vasarhelyi 
putea să ocupe locul II, dacă „a- 
runca" la valoarea sa normală (re
cordul îi aparține cu 140 kg.!)

La mijlocie, VI. Savov (R.P.B.) a 
ocupat primul loc cu 367,5 kg., (105, 
115, 147,5) la mare luptă cu D. Goh- 
ring (R.D.G.) 362,5 kg. (107,5
115, 140). Pe locul UI Gusbeth 
(R.P.R.) cu 350 kg. (115, 102,5, 
132,5). De remarcat că la această ca
tegorie Lazăr Baroga — care nu fu
sese introdus în echipă II — a 
stabilit un nou record at R. P. 
Romîne : 360 kg. 1
La semi grea I. Veselinov (R.P.BA 

a cîștigat detașat: 407,5 kg. (127,5 
120 160) urmat de G. Siebert 
(R.D.G.) 385 kg. (110, 125, 150) și 
I. Dancea (R.P.R.) cu 370 kg. (112,5, 
115, 142,5).

In sfîrșit la categoria grea S. Ca
zan (R.P.R.) fără să strălucească, 
a obținut singura victorie a echipei 
noastre, ridicînd 410 kg. (135, 120, 
155). Pe locul II V. Marincov 
(R.P.B.) 382,5 kg. (120, 112,5 150) 
și W. Arnold (R.D.G.) 372,5 kg.
(115, 115, 142,5). Punctaj final 1. 
R.P. Bulgaria 31 p.: 2. R. D. Ger
mană 21 p.; 3. R P.R. 11 p.

ION OCHSENFELD

disc: Mertova (Ceh.) 49,87 m.;...
4. Manoliu (Rom.) 44,32; BĂR
BAȚI : 800 m. — cursa memorial 
Harbig —: Richtzenhaim (R:D.G.) 
1:48,0; 1.000 m.: Lewandowski
(Pol.) 2:21,2; Beke (Ung.) 2:25.1; 
Magnusson (Isl.) 2:26,4: ...12. 
Bîrdău (Rom.) 2:27,6 -.5.000 m.: 
Janke (R.D.G.) 14:04,6 — nou
record german —; ...7. C. Gre- 
eescu (Rom.) 14:25,4;.., 12. N.
Bunea (Rom.) 15:06,4; 110 m.g.: 
Kinsels' (M.B.) 14,3; înălfime:
Kovar (Ceh.) 2,00 m.; Dastl 
(Germ) 2,00; Șofer (Rom.) 1,97 

m. (la prima săritură efectuată 
la 2,00 m. reprezentantul nostru 
s-a accidentat și a renunțat să 
mai sară) ; prăjină: Preussger 
(R.D.G.) 4,36; sulijă: Kopyto
(Pol.) 75,24; Kauhanen (Fini.) 
71,39; Frost (R.D.G.) 69,31; Zam
fir (Rom.) 67,54; ciocan: Niklas 
(Pol.) 59,67 m.

Fotbal peste hotare
LA BELGRAD : IUGOSLAVIA A — 

CEHOSLOVACIA A 1—2 <0—1)
LA FRAGA: CEHOSLOVACIA B — 

IUGOSLAVIA B 1—2 (0—2)
BELGRAD 30 (serviciul nostru de 

radio). — Intîlnirea internațională 
de fotbal dintre reprezentativele A 
ale Iugoslaviei și Cehoslovaciei des
fășurată în cadrul competiției .Cupa 
Dr. Gero“ a revenit pe merit echi
pei cehoslovace cu scorul de 2—1.

începutul aparține echipei gazdă 
care atacă foarte periculos și în pri
mele 25 de minute asaltează poarta 
lui Dolejșl. încetul eu încetul oas
peții își revin, echilibrează situația 
și este rîndul lor să inițieze atacuri 
periculoase. La o lovitură liberă 
executată de Masopust, Prada inter
ceptează balonul și de Ia S m. în
scrie în min. 43 primul gol al e- 
chipei cehoslovace.

La reluare, același Prada ridică 
scorul ia 2—0 în min. 60. Gazdele 
reduc din handicap în min. 66 cînd 
la un corner executat de Sekularaț, 
Stankovici reia cu capul în plasă. 
Arbitrul Mayer (Austria) a condus 
în fața a 45.000 de spectatori urmă
toarele formații: Iugoslavia? Krivo- 
kucea — Stankovici, Țrnkovici — 
Boskov, Krstici Tasicl — Petako- 
vici, Miliutinovici (Rajkov) Sekula- 
raț. Kostici (Mujici), Zeteț Ceho
slovacia: Dolejșl — Novak, jecny — 
Plvskal, Hledik, Masopust — Paz- 
dera Moravcik, Feureisl (Bily) 
Prada. Molnar.

PBAGA 30 (prin telefon). — In- 
ttintrea dintre reprezentativele B 
ale Cehoslovaciei și Iugoslaviei des
fășurată la Fraga s-a soldat cu vic
toria oaspeților cu scorul de 2—1. 
Prima repriză a fost ia discreția e- 
chipei iugoslave care a înscr s de

Intîlnir&a internațională de na- 
tație dintre reprezentativele R. P. 
Romîne și R. P. Polone, a justi
ficat interesul stîrnit printre spec
tatorii bucu-reșteni. Reprezeii.anții 
noștri s-au dovedit superiori oas
peților atît în probele de înot, 
cit și ta sărituri (trambulină) și 
polo pe apă. Clasamentele alcă
tuite la sfîrșitul celor două zile 
de întreceri — înot: 71—65, să
rituri — 8—3, polo 20—12 —au 
dat un punctaj total de 99—80 
în favoarea reprezentanților noș
tri, punctaj care credem că va 
rămîne favorabil romînitor și du
pă consumarea probelor prevăzute 
în programul zilei de astăzi. In 
general, în aceste două zile ale 
concursului, la probele de înot a- 
tît înotătorii romîni cît și cei po
lonezi au concurat la valoarea lor 
normată. Au fost însă și cîteva 
rezultate care au depășit „nota 
obișnuită" asupra cărora vom in
sista. Astfel, în proba de 200 m. 
bras, Heitz și Mitrofan, serios, 
„împinși" de Marek Petrusewicz, 
cîștigătorul probei, au realizat 
cele mai bune performanțe ale lor 
în bazin de 50 m. Timpurile ob
ținute, 2:43,3 (Heitz) și 2:43,7 
(Mitrofan). Acesta din urmă a 
reușit un nou record personal în 
bazin mare și pe distanța de 100 
m. (1:13,4). Ieri au fost realizate 
și două recorduri republicane de 
juniori. Unul de D. Kaminski, la 
sfîrșitul probei 100 m. spate cu 
timpul de 1:11,2 (v. r. D Kamin
ski 1:11,9) și celălalt de Maria 
Both — multilaterala M. Both ! — 
în cursa de 100 m. bras cu tim-

Ridz și Pawtowski (ILP.Polonă) învingători la spartă și respectiv 
satie in concursul internațional de scrimă

(Urmare din pag. I)

Kuszewski, Zablowski și Piatkow
ski. Ceea ce nu este deloc ușor I To
tuși, Chicca, printr-o comportare 
neașteptat 'de bună și la un mo
ment dat și cu sprijinul trăgătoru
lui nostru Tănase Mureșanu (învin
gător al favoritului Piatkowski) a 
păstrat multă vreme prima șansă. 
Nu suficient, însă, pentru a cîștiga. 
In ultimul său asalt a fost învins 
de Piatkowski și astfel s-a ajuns la 
un baraj în patru trăgători (3 polo
nezi și un italian) pentru primul 
loc. Acest baraj a însemnat o încu
nunare meriitată' a unui concurs de

Două noi victorii rominești în concursul international 
de tenis de masă de la Paris

Ultimele finale ale turneului in
ternațional de tenis de masă de 
kr Paris au luat sfîrșit cu un nou 
și binemeritat succes romînesc. 
După strălucitele victorii obținute 
la simplu băieți și simplu fete, 
tinerii reprezentanți ai țării noa-

două ori prin Antici și Lipoșino- 
vici. La reluare, gazdele își revin 
și reduc din handicap prin Kadraba.

La Bratislava s-a desfășurat du
minică intîlnirea tnternațională’ de 
fotbal dintre echipele de juniori ale 
Cehoslovaciei și Austriei. Jocul a 
luat sfîrșit cu scorul de 1—1.

La Viena a avut loc meciul re
vanșă dintre reprezentativele foști
lor internaționali ai Austriei și 
Cehoslovaciei. Meciul s-a terminat 
cu scorul de 3—3.

HONVED ȘI VOROS LOBOGO 
AU TERMINAT LA EGALITATE
Derbiul campionatului maghiar 

dintre Honved și Voros Lobogo a 
luat sfîrșit cu un rezultat nedecis: 
2—2 (2—1). De remarcat că trei din 
cele 4 goluri, au fost înscrise din 
penalti. Iată celelalte rezultate: 
Saigotarjani Banyasz — Kiniszi 1—1, 
Pecsi Dozsa — Szombatheli Tdrek- 
ves 1—1, Tatabanya — Szeged 2—0 
Csepeli Vasas — Vasas Budapesta 
4—1». Do rog — Dozsa 3—1! In clasa
ment conduce Honved cu 27 p. din 
20 focuri urmată de Voros Lobogo 
cu 25 p. (17) Saigotarjani Banyasz 
24 p. (20), Dozsa 24 p. (20). Kinizsi 
23 p. (21).
• Duminică va avea loc la Berlin 

intîlnirea internațională dintre re
prezentativele orașelor Moscova șt 
Berlin. De fapt, ambele echipe ali
niază formațiile reprezentative ale 
U.R.S.S. și R.D.G. Echipa U.R.S.S. 
se pregătește pentru intîlnirea cu 
Franța, iar cea a R.D. Germane 
pentru întîlnirea cu R.P. Bulgaria.
• Echipa Ungariei va alinia la 

Paris în jocul cu Franța (7 oc
tombrie) aceeași formație ca și în 
jocul cu U.R.S.S.

Marek Petrusewicz
pul de 1:27,8 (v. r. M. Both 
1:28,4). Tot Maria Both a înotat 
distanța de 100 m. spate — pri
mul schimb al ștafetei 4x100 m. 
mixt — în timpul de 1:16.4, de o 
manieră care ne face sâ-i prono
sticăm pentru astăzi, cînd se va 
desfășura proba 100 m. spate, 
un rezultat sub 1:16,0, deci un 
nou record. De la oaspeți, reți
nem ca valoroase performanțele 
reușite de M. Petrusewicz 1:13,2— 
100 m. bras și 2:43,0—200 m. 
bras), Gotfrid Gremlowski 
(4:48,3—400 m. liber), Kristina 
Szulc (1:09,6—100 m. liber) și 
Alicia Kleminska (1:19,6—100 m. 
fluture în ștafetă).

★
Meciul de polo pe apă disputat 

sîmbătă între echipele de seniori 

sabie deos-ebit de valoros. 
Dm restul întrecerii remar
căm calificarea în finală a trei 
sabreri romîni — Pelmuș, Chelaru 
și Mureșanu, — dintre care: Pel
muș nu a îndreptățit așteptările, 
Chelaru a făcut atît cît p'oate să 
facă un... floretist, iar Mureșanu a 
mers bine oferindu-ne o perspectivă 
promițătoare.

Clasamentul la sabie: 1. Pawlow
ski 5 v., (d.b.) 2. Chicca 5 v., (d.b.)
3. Piatkowski 5 v., (d.b.) 4. Kus- 
zewski 5 v., (d.b.), 5. Zablocki 4 v., 
6. Mureșanu 3 v., 7. Chelaru 1 v., 
8. Pelmuș 0 v.

RENATO ILIESCU 
EL. MATEESCU

stre .au reuișit două noi perfor
manțe de valoare cîștigînd locul 
I și la probele de dublu băieți și 
dublu fete. Întrecînd toate aștep
tările, Gh. Cobîrzan, M. Iscovici, 
Maria Golopența șt Mariana Ba
rasch .au entuziasmat prin jocul 
lor spectaculos și de o calitate 
superioară numerosul public aflat 
vineri seara în sala Coubertin. 
Atît în timpul desfășurării jocu- 
rllor cît și la încheierea competi
ției, spectatorii parizieni au a- 
plaudat furtunos pe tinerii spor
tivi romîni pentru excelența lor 
comportare.

La dublu băieți cuplul nostru 
Cobîrzan—Iscovici a întîlnit pe
rechea franceză Sa-utereau—He- 
laine. Desfășurînd un joc com
plet, atacînd și con t r a a tacînd, cu 
o apărare suplă, cu mingi bine 
dirijate, cei doi juniori romîni au 
cucerit o victorie netă cu scorul 
de 2-0 (9. 14).

Maria Golopența și Mariana 
Barasch au întîmpinat în parti
da lor finală cu cehoslovacele 
Schwar-tova și Fruhowa o rezis
tență serioasă. Victoria a revenit 
în cele din urmă perechii romîne 
cu 2-1 (24-22, 19-21. 21-17). Ma
ria Galopența și Mariana Barasch 
au alcătuit un cuplu omogen, cu 
multă voință de luptă și care a 
lăsat o impresie deosebită prin 
frumusețea acțiunilor întreprinse. 

ale Romînieî și Poloniei s-a ter
minat cu victoria jucătorilor ro
mîni cu scorul de 6—3 (3—0). 
După un Început promițător, jocul 
a scăzut din valoare deoarece re
prezentanții noștri au greșit tac
tic înghesuind jocul prea mult 
în fața porții adverse. Au mar
cat: Hospodar (3), Zahan (2), Si
mon de la învingători și Gajdzi- 
kiewicz (2), Kedzia pentru învinși.

Ieri, s-au întîlnit reprezentati
vele de juniori. Victoria le-a reve
nit tot romînilor, cu categorici*! 
scor de 7—1 (5—0). Au marcat: 
Oanță (2). Blajec (3), și Mari
nescu (R. P R.) și Worina 
(R.P.P.).

Intîlnirea dintre cele două re
prezentative la înot și polo con
tinuă astăzi de la ora 15,30 
Dimineață, la ora 11 au loc între
cerile săritorilor de la platformă.

★
Iată rezultatele tehnice ZIUA 

I-a: 100 m. liber juniori: 1. H. 
Bock (R) 1:00,7; 2. G Blajek (R) 
1:00.8; 3. L. Belszyk (PI 1:01.9;
4. R. Frendler (P) 1:01,9. 100 
m. bras juniori: 1. A. Oanță (R) 
1:15,5; 2. A. Schmaltzer (R) 
1:18,2: 3. A. Kulicki (P) 1:18,9; 4. 

T. Butacinski (P) 1:25,6. 200 m. 
fluture seniori : 1. A. Popescu (R) 
2:33,9; 2. E. Krise (P) 2:37,3; 3. 
M. Raczvnski (P) 2:44,3; 4. M. 
Olaru (R) 2:48,7. 100 m. liber 
femei (în afară de concurs) : 1. 
I. K. Szulc (P) 1:09,6; 100 m.
bras seniori (în afară de concurs):
1. M. Petrusewicz (P) 1:13.2; 2.
M. Mitrofan (R) 1:13,4; 4x200 m. 
liber seniori: 1. Polonia 9:15,3; 2. 
Romîni a 9:27,9. 4x100 tn. mixt 
juniori: 1. Romînia 4:38,9; 2. Po
lonia I 4:39,8. ZIUA a 11-a: 109 
m. bras femei (în afară de con
curs) : 1. G. Mangezius (R)
1:26,3. 100 m. soațe juniori: 1. 
T Kicinski (P) 1:10.5; 2. D. Ka
minski (R) 1:11,2 (nou record
R.P.R. juniori cat. I-a): 3. T.
Wozny (P) 1:13,4. 400 m. liber
seniori: 1. G. Grem'owski (P) 
4:48,3; 2. N. Rujinschi (R) 4:57,2; 
3. I. Senicki (P) 4:58,5. 200 m. 
fluture juniori: 1. J. Czin (P)
2:42,5; 2. A. Glowacki (P) 2:46.8; 
3. A. Csiki (R) 2:51.9. 200 m. 
bras seniori : 1. M. Petrusewicz
(P) 2:43,0; 2. F. Heitz (R) 2:43,3; 
3. M. Mitrofan (R) 2:43,7. 100 m. 
fluture seniori : 1. AI. Popescu (R) 
1:06,6; 2. M. Raczynski (P) 1:07.4, 
3. M. Olani (R) 1:07,4. 4x100
m. liber juniori: 1. Romîniia 4:05,4;
2. Polonia 4:12,4. 4x100 m. mixt 
femei (în afară de concurs) ; 1. 
Polonia 5:14,4; 2. Romîniia 5:28,0-

La sărituri (trambulină) locul 
I a fost ocupat de K. Wittemberger 
(R) 143.71 p., urmat de: Her
bert Wiftembeirgeir 141,73 p., Re- 
kas (P) 128,47 p. și Jonca
127,55 p.

Au fost trase la sorți meciurile 
din cadrul optimilor de finală 

a!e „Cupei Campionilor Europeni”
Sîmbătă, la Paris, comitetul e- 

xecutiv al U.E.F.A. (Uniunea eu
ropeană de fotbal asociație) în
trunit sub președinția lui Ebbe 
Schwartz (Danemarca) a proce
dat la tragerea la sorți a opti
milor de finală a competiției in
ternaționale de fotbal „Cupa 
Campionilor Europeni". Echipa 
Dinamo București, calificindu-se 
prin jocul de la Istanbul, urmeazl 
să întiln^ască acum pe Ț.D.N.A.. 
campioana R.P. Bulgaria.

Iată celelalte meciuri din ontt 
mile de finală: Manchester Uni
ted (Anglia) — Borussia Dort
mund (R. F. Germană), Glasgow 
Rangers (Scoția) — O.G.C. Nice 
(Fra,uța), Honved Budapesta (l»n- 
garia) — Atletico Bilbao (Sna 
nia), Fiorentina (Italia) — Nor* 
kopping (Suedia). Rapid Vien» 
(Austria) — Real Madrid (Sp» 
nia), Gwsshopers (Elveția) — 
Slovan Bratislava (Cehoslovacia), 
Steaua Roșie Belgrad (Iugosla
via) — Rapid (Olanda).

Toate aceste întîlniri urmează 
să fie programate, de comun a- 
cond, între 1 octombrie și 1 de
cembrie.

(Agerpres)
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