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• Zecile de mii de spectatori pre
zenți ieri după amiază pe Stadionul 
„23 August" au remarcat cu interes 
prezența în tribuna oficială a mem
brilor delegației de oameni de știin
ță și cultură sovietici, condusă de 
Vs. N. Stoletov, locțiitor al Mini
strului Invățămîntului Superior din 
U.R.S.S. C<i deosebită simpatie s-au 

.îndreptat privirile miilor de cetă
țeni ai Capitalei spre Eroul Uniunii 
Sovietice Aleksei Maresiev, ale cărui 
minunate calități au înflăcărat ini
mile milioanelor de tineri din pa
tria noastră, care au citit romanul 
„Povestea unui om adevărat" 
Boris Polevoi.

© Tot ieri, numeroși locuitori 
Capitalei au asistat la două
primele manifestări închinate Lunii 
prieteniei romino-sovietice: „Festi
valul prieteniei" care a avut loc la 
Casa Centrală a Armatei și „Serba
rea prieteniei", oare s-a desfășurat 
la Teatrul de vară din parcul „23 
August".
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ai 
din

• In toate raioanele Capitalei se 
desfășoară festivități de deschidere 
a Lunii prieteniei romino-sovietice. 
Ieri au fost organizate asemenea, 
festivități în raionul Lenin (Ia Pa
latul Pionierilor). Astăzi la ora 17, 
in sala de festivități a palatului 
C.F.R. va avea loc inaugurarea fes
tivă a Lunii marii prietenii in ra
ionul Gh. Gheorghiu-Dej, iar ia ora 
18 vor avea Ioc asemenea festivi
tăți in raionul 1 Mai (Teatrul Ar
matei, bd. Magberu), Grivița Roșie 
(Clubul complexului C.F.R. Grivița 
Roșie), „23 August" (in sala Inst. 
de Construcții din bd. Tolbuchin) 
raionul Stalin (la Teatrul Național 
sala Studio) și în raionul N. Băl- 
cescu (sala Monetăriei Statului). 
După conferințe *'oute de reprezen
tanți ai vieții politice și culturale, 
numeroase formații artistice de a- 
matori și soliști ai Teatrului de Es
tradă vor prezenta programe artis
tice.

$1 AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.
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TRĂGĂTORII UNIUNII SOVIETICE AU CUCERIT TOATE TITLURILE. 
DE CAMPIONI INTERNAȚIONALI DE TIR Al R. P. R.

Reprezentativa 
în meciul de pentatlon

U. R. S. S. conduce 
modern cu ee&pa R.P.R.

Unmărjiiuu-i in primele două 
zile ale Întâlnirii internaționale de 

’’pentatlon modern R.P. Romînă — 
U.R.S.S., pe pentatloniștii sovie
tici (Novikov, Tarasov, Deriughin, 
Rakitiamski. Salnikov și Tatari- 
nov) arrriajuiis la concluzia că sînt 
superiori recomandați! lor elogioa- 
se făcute de specialiștii prezenți 
la itrftimul campionat mondial. In 

\afara Unei pregătiri fizice excep- 
‘tionale (sînt atleți în adevărata 
accepție a cuvîntului), ei au făcut 
dovada unei impresionante puteri 
de luptă, completată de un curaj 
și un cârkn deosebit.

In fâ{a acestor pentatloraștl 
porniți pe fapte mari, reprezen
tanții noștri nu au venit în con
curs la cea mai bună valoare a 
lor. Aceasta pentru că s-au con-' 
sideral — de la bun început — 
net întrțcuți de către adversarii 
lor. Adăiugăm și cele cîieva de
fecțiuni nescontate intervenite în 
cadrul echipelor (accidentarea lui 
W. Roman cu un nniiiut înaintea 
plecării în cursa de călărie și a 
lui R. forgulescu produsă pe ul
tima parte a traseului).
CURAJUL A FOST HOTARÎTORl

Proba de călărie. desfășurată 
sîmbătă dimineața în comuna Bă- 
eeasa, a dovedit că necunoaște
rea traseului nu este un handicap 
pentru un pentatlonist valoros. 
Este suficient să conduci calul 
cu atenție, cu îndemânare, dar în 
același timp cu curaj, și rezultatul

îți va suride. Așa au făcut per.- 
tatloniștii sovietici, cîștigînd în- 
tr-o probă care scontam să ne re
vină. Unde duce prudența exage
rată sau lipsa de atenție chiar pe 
un traseu cunoscut pe dinafară 
metru cu metru au arătat repre
zentanții noștri V. Teodorescu, C. 
Vena și Al. Sfoenescu, de la care 
așteptam locuri superioare. Viorel 
Manciu a făcut o cursă foarte 
bună, dar un moment de ezitare 
la penultimul obstacol I-a costat 
o... căzătură (cronometrată ia 
peste 25 sec.) și sigur primul loc 
în clasamentul care arată 3stfet: 
1. I. Deriughin 1077,5 p.; 2. A. 
Tarasov 1070 p.; 3. V. Manciu 
(R.P.R. II) 1060 p. PE ECHIPE: 
U.R.S.S.—3185 p. ; 2. R.P.R. II— 
2930 p.; 3. R.P.R. I—2752,5 p

La scrimă lucrurile s-au petrecut' 
aidoma. Oaspeții au luptat simplu 
dar eficace, iar gazdele au făcut 
exces de „tehnică". INDIVIDUAL; 
1. I. Novikov 1000 p. ;2. A. Ta 
rasov 910 p.. 3. P. Rakitianski 
850 p. PE ECHIPE : 1. U.R.S.S.— 
2610 p.; 2. R.P.R. 1—1440 p. (e- 
chipa R.P.R. li a fost descalifi
cată prin abandonul lui R. lor- 
gulescu).

După două probe clasamentul 
'individual este următorul: 1. I. 
Novikov 2037,5 p.; 2. A. Tarasov 
1980 p.; 3. I. Deriughin 1927,5 p.ț 
4. V. Manciu 1670 p.; 5. C. Vena
1617.5 p. — PE ECHIPE: 1. 
U.R.S.S.—5795 p„ 2. R.P.R. I
4192.5 p

R. P. Romînă —R. P. F. Iugoslavia 8-8 (5-5)

Au luat sfârșit campionatele 
■noastre internaționale de tir. Cei 
ce le-au urmărit înoea.rcă acum 
un sentiment de părere de rău. 
Identic ou acela cu care pleci 
de la un spectacol minunat, în 
care autorul șa iuitenprețij au dat 
totul peniru ca tu, spectatorul, 
să te îndrepți spre casă mulțu
mit, înaintat de ceea ce ai văzut. 
Dar la întrecerile de tir din poli
gonul Tunari irelerpreții campio
natelor nu s-au străduit numai 
să creeze un spectacol sportiv, ci 
mai cu seamă să realizeze per
formanțe la nivelul prestigiului 
lor. să tranșeze rivalitățile de la 
campionatele europene și — 
cum a fost cazul trăgătorilor so
vietici, maghiari și italieni — să 
treacă ultimul examen de selec
ție în vederea Jocurilor Olimpice. 
..Actorii" au primit ap'^eize ne
sfârșite ia scenă deschisă, pentru 
străduința și succesele for. Cete 
mai multe le-au revenit trăgăto
rilor Uniunii Sovietice, eroii aces
tor întreceri, cei care au cucerit 
toate titlurile de campioni inter
naționali ai țării noastre. Si cum, 
față de nivelul part ici panțtfar. în
trecerile de la Tunari au primit 
— pe bună dreptate — denumi
rea de avanpremieră a Jocurilor 
Olimpice, este clar că „eroii" de 
aici start și favoriții de ta Mel
bourne. lată-î pe cei mai buni!

Pistol precizie: A. IÂȘINSKI 
(U.R.S.S.) 557 p.

Talere: 1.
(U.R.S.S.) 192 t.

liberă calibru 
ERDMAN (U.R.S.S.)

liberă calibru redus 
B. PEREBERLN

N1CANDROV

mare,Armă 
3x40: A. 
1144 p.

Armă
3x40:
(U.RSÂ) 1176 p.

Pistol viteză: V. SOROKIN 
(U.R.S.S.) 589 p.

60 focuri poziția culcat: V. 
BORISOV (U.R.S.S.) 598 p.

Primii trei clasați la proba de 60 f. „culcai": I. V. Borisov (URSS).. 
" ~ .. ...................M Itkis (VJi.S.S.)//. Tereza Quintus. Ill

• II cunoașteți desigur pe Bo
ris Pereberln după rezultate, căci 
de fiecare dată cîni a fost oas
petele nostru a obținut cifre sen
zaționale. De asemenea, îl știți 
și după fotografia pe care am pu- 

blioat-o în prima pagină a nu
mărului nostru precedent. Nu 
știți însă că Boris este un om 
mereu vesel, pornit pe ghidușii 
și atît de miic la stat, îneît ieri, 
deși era urcat pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului, totuși 
Krebs, al doilea clasat, îl egala 
și chiar îl depășea în înălțime. 
Dar cum performanța nu este 
în proporție directă cu înălțimea, 
ci cu talentul, pregătirea și pu
terea de luptă, ~ ‘ ■
i-a întrecut ia diferență și pe 
cei mai mici și pe cei mai mari 
decît el. Peneberin a totalizat 
ia cele trei poziții ale probei de 
-armă liberă calibru redus: 1176 
puncte, cifră egală cu recordul 
mondial, stabilit tot în poligo
nul Tunari și deținut de unul 
dintre partiiciipanții la aceste 
campionate, danezul Oile Jensen. 
In ’această întrecere a terminat 
pe locul II Vasili Borisov (1173 
p.). iar perrtru tocul III a fost ne
cesar un baraj pe „muște", Io
sif Sîrbu și M. Itkis obținând a- 
celași foarte bun rezultat 4J169 
n.). Cu 3 muște mai mult pe 120 
de focuri, Itkis a urcat pe po
dium, iar Sîrbu a rămas să se 
revanșeze la Melbourne!

• Cel trei reoordmeni aT lumii, 
clasați pe primele locuri la cam
pionatele europene 
Sorokin, Nasonov) 
și acum proba de 
oferind b înotă

Boris Perebe-rHi

croind o nouă dificultate în se
lecționarea celor doi trăgători al' 
Uniunii Sovietice pentru Jocuri
le Olimpice. Victoria i-a reveniți: 
de această dată lui VasîiH Soro
kin cu 60/589 p., două puncte- 
peste recordul hunii. Cerkasov 
cu 585 p. a ocupat locul II, iac 
Nasonov, 
Prestigiul 
fost apărat 
Petrescu, 
60/580 p., 
Gvongyăru 
Varetto 
(R.P.B.) ,etc. 
Îmbo4 năvfndu-se, 
tat Ha manșa a doua.

• Ultima probă a campionatu
lui, 60 focuri din poziția cu'.cîU- 
i-a adus o meritată victcs-1’0 taî" 
VasiHi Borisov (598 p.), concu
rentul care și la armă liberă ca
libru mare șl la calibru redusr- 
3x40 a fost în vecînătatea în
vingătorului. clasându-se însă,, 
de fiecare data, pe locul II. Sur
priza zilei a produs-o însă sportiva- 
care și ia recentele campionate; 
republicane individuale a stârnit: 
senzație prin cifra abținută și prins 
victoria din proba „meci en
glez". Este vorba de arăda nea" 
Tereza Quintus care, în compania: 
celebrilor Pereberln, Jensen. It— 
kis, Sîrbu, Krebs, Herșcovici șn 
alții, a ocupat excelentul loc IE' 
cu un rezultat nu mai puțin me
ritoriu: 597 p. Această cifră 
fost înregistrată și de M. Itkis, 
H. Herșcovici și O. 
sați în ordine 
IV și V 
și focuri

ai 582 p., 
pistolarilor 
cu succes 
clasai al 
înaintea 

și Takacs 
(Italia),

Gh. Lxhiartopol 
nu

ad trei lea„ 
noștri a 

de ȘtefajE 
IV-tei cu ■ 
lui K'WU- 
(R.P.U.)„ 

Cozlowskil

s-a prezen—

Un rezultat echitabil Ia handbal:

Celui ’de al doilea examen pe 
care handhahil i-a dat în fața 
marii mats© de spectatori b incur eș- 
•teni nu-i mai putem acorda decit 
calificativul de nesatisfăcător. 
Vrem să înțelegem prin aceasta 
că înftîlnirea internațională dintre 

(reprezentativele masculine 
handbal arte R. P. Romîne 
R.P.F. Iugoslavia, disputată 
pe stadionul 23 August și ter
minată La egalitate : 8—8 (5—5) 
nu s-a situat la un nivel cores
punzător așteptărilor decît în câte
va scurte perioade. In marea ma
joritate a timpului am asistat la 
■un joc lent, am spune chiar exa
gerat de prudent, al echipei iu
goslave și la încercările — în cea 
Luai mare parte neizbutite — ale 
echipei noastre de z pătrunde prea 
„betonul" apărării oaspeților.

Cunoscând rapiditatea și forța 
contraatacului nostru, jucătorii iu
goslavi au făcut tot ce le-a stat 
în putință pentru a împiedica de
clanșarea lua. Acest sistem s-a do
vedit bun numai în parte. Este a- 
devănat că jucătorii romîni ajun
geau totdeauna în fazele de atac 
ceva mai târziu, atunci când în
treaga echipă iugoslavă era ma
sată în fața porții. Dar reprezen
tativa noastră nu se afla ’pentru 
prima oară în fața unei asemenea 
situații, ea fiind pregătită în con
secință, întrucît la antren aments 
se insistase pe maxima eficacitate 
în loviturile de la 17 m.

Rezultatul de egalitate este e- 
chitabil: jucătorii iugoslavi ne-au 
fost superiori în mânuirea balo-

(Cerfcasov, 
au dominat 

pistei viteză, 
admirabilă și

pe 
ta barajul 
periferice.

R.

au

Jensen, cla— 
locațiile llf,_ 
pe „muște*5

ILIESCU 
H. NAUM

Campionatul republican de atletism pe echipe

^LIA MANOLIU a stabilit un nou RECORD) 
z la aruncarea discului: 47,24 m.!

Portarul iugoslav a fost unul dintre cei mai buni oameni ai echipei X Prczon‘V diminea-
sale. Iată-l reținind cu siguranță o minge dificilă. > *,? stadionului Repu-

(Foto L. Tibor) C “'iC1: aj trăit clipe de veritabila 
X emoție după cea de a 4-a arun- 

dîrzenie chiar, dar totuși crispați x care a maestre! sportului Lla Ma
de emoție și, deci, nu la nivelul Z noliu. Discul se oprise dincolo de 
de comportare ou care ne obișnui- X panglica de 45 de metri („o aiuri
seră. In general însă tinerii s-au \ care bună, poate un nou record"... 
încadrat bine în echipă, dovedind C anunțase crainicul) dar, când să 
justețea împrospătării formației Z se treacă la măsurătoare... s-a rupt 
noastre reprezentative. y ruleta. Timp de mai bine de 10

Au marcat: Bulgaru (4), Sauer \ mânute, pînă cînd din fundul ma- 
(2), Jost și Wagner pentru R. P. Z gaziei a fost adusă altă ruletă, 
Romînă și Dolenec (2), Patic (2), i toată lumea, inclusiv recordmena, 
Lajsic, Tambic. Doklinovic și Dzo- x au așteptat cu răsuflarea tăiată 
dan pentru R.P.F. Iugoslavia. A Z rezultatul. In sfârșit, oficialii și-au 
condus mulțumitor K. Csappo x făcut datoria și pe tabela de afi- 
.(R. P. Ungară), ajutat de arbi- Xșaj .a apărat: 47,24 m. Vechiul re
trăi romtai N. Marinciu și P. C cord era întrecut cu 44 de cm! 
Cîrligeanu. x Granița celor 47 de metri pe care

CALIN ANTONESCU * LLa Mamita a asaltat-o cu atâta

nului, tatr-un cuvînt în tehnica 
individuală, iar noi ne-am impus 
printr-o mai mare eficacitate în 
loviturile la poartă (portarul iu
goslav Maleraic 
gata- făcute).

Ca încheiere, 
despre formația 
tativă, care ieri

a salvat goluri

câteva cuvinte 
noastră reprezen- 
— așa cuim spu

neam ta avancronică — s-a pre
zentat înitr-o formulă nouă. Se 
pare că numai Bulgaru, ta mare 
vervă de șut, a reușit să treacă 
peste emoțiile acestui important 
joc internațional. Restul celor ti
neri (Reitz, Sorescu, Moser, Petri, 
Nițescu) au jucat cu amAițîe, cu

insistență în ultima vreme a fost" 
în fine trecută cu un rezultat! 
care de data .aceasta este of’-iall 
omologabii. 47,24 m. este o clfoăl 
bine cotată în ierarhia intemațio-r 
nală și în același timp o premi-» 
stane. „Seria" de ieri a Liei Ma--t 
noliu: 41,71; 42,42; 45,64; 47. 24;: 
44,43; 46,40.

Dominate de acest excelent rete 
zultat, întrecerile desfășurate stat-» 
bată și duminică în cadrul campion 
■natului republican de atletism pet 
echipe au prilejuit și alte cîtevaț 
performanțe care, dacă nu stat noi: 
recorduri, merită însă toată aten
ția1 acum, în pragul fntîlnâriî cur* 
puternica echipă a Norvegiei. Ast-4 
fel, Nicolas Ivanov a artmeat fa a

(CcwHinaartf1 W pagi •Cdf



(Surpriză iu campionatul feminin iie baschet

'Știința Cluj a dispus de Știința Mia. îiwățămintuliii
Prima etapă a returului campio

natelor republicane masculin și fe
minin de baschet a prilejuit cîte- 
va aspecte demne de o etapă inau
gurală. In primul rînd faptul că 
reluarea a înregistrat o surpriză, 
victoria ultimei clasate în campio
natul feminin, Știința Cluj, asupra 
formației Știința Ministerul Invă- 
țămîntului. Corespondentul nostru 
V. Grigore ne transmite că stu
dentele din Cluj au luptat cu mult 
elan și au făcut un joc colectiv, 
avînd în general o comportare 
care le dă speranțe să scape de 
retrogradare. Știința București a 
practicat un joc individual și fără 
precizie în aruncările la coș. O 
altă surpriză, la Oradea, în me
ciul dintre echipele locale Flamura 
roșie și Progresul. Tinerele de la 
Flamura' roșie au luptat cu mai 
multă dîrzenie și au depășit o 
formație ale cărei jucătoare s-au 
arătat deficitare în ceea ce nriveș- 
ie rezistența.

I.a băieți, Știința Timișoara a 
ținut în șah echipa C.C.A. pînă în 
mirt. 31, cfnd scorul era 38—38. 
Apoi militarii s-au distanțat și au 
cîștigat pe merit Derbiul echipe
lor mureșene a dat și de astă dată 
ciștig de cauză dinamoviștilor, 
care au întrecut cu un singur 
punct formația Progresul. Ambele 
echipe au jucat foarte bine și au 
oferit un spectacol excelent. In 
sfîrșit, la Oradea echipa locală 
Dinamo și-a luat revanșa asu
pra echipei Constructorul Cluj, de

Etapă agitată in campionatul catego riei A la rugbi
C.C.A. — ENERGIA PETROȘAM 

34—0 (6—0)
Oaspeții au reușit să mențină 

un scor relativ mic, atît timp cit 
ie-a permis pregătirea fizică 
DINAMO IX — ENERGIA LS.P.

BUCUREȘTI 3—3 (0—3)
Rezultatul acestei întâlniri nu 

constituie o surpriză așa cum ar 
înclina multi să creadă Totdeauna 
«uleiurile d'ntrg aceste formații 
au fost disputate și s au termi
nat cu rezultate strînse. De alt
fel, ieri Dinamo IX a dominat mai 
mult decît adversarul său în re
priza a doua, deși a jucat hi 13 
eamani.
LOCOMOTIVA P.T.T. - ȘTIIN

ȚA CLUJ 6—3 (3—3)
O întrecere dîrză, ciștigată de 

bueureșteni în ultimele minute de 
joc. Pînă în min. 68, cînd fero
viarii a« înscris prin Bostan și 
au luat astfel conducerea, jocul a 
fost echilibrat, ambele echipe a- 
vînd perioade egale de dominare, 
LOCOMOTIVA GRIVIȚA ROȘIE 

PROGRESUL SANATATEA 
6—6 (6—6)

Progresul Sănătatea a dovedit

INFORMAȚII PRONOSPORT
Iată cum arată un bulet.n Prono

sport cu 12 rezultate exacte la con
cursul nr. 40 etapa din 7 octombrie 
ism.

I. R.P.R.-R.P.F. Iugoslavia (hand-
‘ bal mase.) x

II. Franța-R.P. Ungară 2
III. R.P. Polonă (B)-Franța (B) x
IV. ANULAT
V. Dinamo Orașul Staltn-ștUnța

Cluj 1
VI. Energia Flacăra Pioești-FL

roșie Arad 1
VII. Dinamo București-Locomo-

tiva București 2
Vin. Progresul Oradea-Dlnamo

Bacău 1
IX. Energia Minerul Petroșani-

Locomottva Timișoara 2
X. Locomotiva Tr. severin-Ener-

gia Metalul C. Turzii x
XI. Energia Metalul Reșița-Pro-

• greșul Sibiu 1
XII. Recolta Avîntul Tg. Mureș-

Knerg. FI. Mediaș 1
A. Energia Minerul Lupeni-Rec.

Av. Reghin 2
La acest concurs au fost depuse 

aproximativ 787.000 buletine.

C. C. A. ȘI PROGRESUL 1. T. B. 
CAMPIOANE DE TENIS PE ANUL 1956
Cu meciul C.C.A.-Progresul cam

pionatul republican de tenis pe e- 
• chipe (cat. A.) a luat sfîrșit. Vic- 
’toria a revenit, așa cum era de 
;așteptat, echipei mixte și mascu- 
’line a Casei Centrale a Armatei 
•și echipei feminine a colectivului 
^Progresul I.T.B. In ultimul meci, 
disputat sîmbătă și duminică în 
Capitală, jucătorii de la C. C. A. 
au întrecut reprezentativa Pro
gresai I.T.B. cu scorul de 7—4 
(mixt) și 6—1 (masculin) iar în 
Întâlnirea dintre echipele feminine 
a învins cu 2—1 Progresul I.T.B. 

*Ta*â acum rezultatele tehniee 
«complete:

G.C.A.—Progresul 7-4 — Re

care a dispus la o diferență apre
ciabilă, realizată în ultimele mi
nute datorită pregătirii fizice su
perioare.

In general, etapa de debut a re
turului campionatelor republicane 
de baschet a oferit jocuri intere
sante, unele de bun nivel tehnic. 
O constatare îmbucurătoare, care 
ne dovedește că echipele au folosit 
bine perioada dintre tur și retur, 
și-au analizat defectele sezisate în 
prima parte a campionatului și au 
căutat să le elimine.

lată acum rezultatele tehnice în
registrate :

FEMININ : Flamura roșie Ora- 
dea-Progresul Oradea 32—19 
(15—16).

Progresul Tg. Mureș-Energia 
Constructorul București 26—45 
(12—14).

Știința I.C.F.-Voința Orașul 
Stalin 60—53 (27—23).

Locomotiva București-Energia 
Metalul Cluj 59—36 (27—21).

Știința Cluj-ȘtHnța Min. Învăț. 
București 47—36 (24—18).

MASCULIN : Progresul Orașul 
Stalin-Locomotiva P.T.T. Bucu
rești 47—68 (21—36).

Știința I.C.F.-Progresul I.M.F. 
Cluj 72—50 (35—32).

Dinamo Oradea-Energia Con
structorul Cluj 59—42 (26—26).

Știința Timișoara-C.C.A. 47—58 
(20—23).

Dinamo Tg. Mureș-Progresul 
Tg. Mureș 68—67 (37—31).

și in a doua etapă a returului 
campionatului categ. A. că este o 
echipă greu de întrecut. Surpri
za pe care a piodus-a amatorilor 
sportului cu balonul oval și în
deosebi Locomotivei Grfvița roșie 
este mare, iar rezultatul cu care 
a luat sfîrșit această întâlnire a 
scos în mare măsură din cursa 
pentru titlu echipa feroviară. 
Punctele au fost înscrise de De- 
cîezis (2 lovituri de pedeapsă) 
pentru Progresul și Țibuleac ți 
Moraru (cîte o încercare) pentru 
Locomotiva
ENERGIA S.M. ORAȘUL STALIN 

— DINAMO BUCUREȘTI 
0—3 (0—0)

Nu a lipsit mult ca și în meciul 
dintre Dinamo București și Euer-

SCORURI NEOBIȘNUIT DE STRÎNSE 
ÎN CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL

Dnpă cum se știe, în campiona
tele republicane de handbal erau 
programate pentru această dumi
nică 10 meciuri, dintre care 6 

feminine de categoria A și 3 mas
culine de categoria B. UnuttâEntre 
meciurile feminine (Știința Mi
nisterul Invățămîntiilui-Flamura 
roșie Steagul roșu) a fost și el 
anfinat pentru astăzi (ora I6.Î5, 
pe stadionul C.A.M.).

Din desfășurarea meciurilor fe
minine de cat A, două aspecte 

trebuie scoase în evidență. Prunul 
îl reprezintă scorurile foarte 
strînse cu care s-au soldat cele 
cinci partide disputate: trei rezul
tate de egalitate la Timișoara, Bu- 
huși și Reșița și două rezultate în 
care diferența de scor este de un 
singur punct. Al doilea aspect, re
latat de corespondentul nostru C. 
Popa, trebuie să formeze subiec
tul unei atente anailize: lipsa to
tală de măsuri de ordine de pe te
renul Flamura roșie U.T.T., unde 

zultate individuale: Gh. Viziru- 
Caralulis 6—3, 6—3, 9—7; 2. Gh. 
Viziru-E. Cristea 7—5, 6—4, 1—6, 
6—4; M. Viziru-C. Caralulis 3—6, 
6—1, 7—5, 6—3; M. Viziru-E. 
Cristea 6—2, 6—4, 6—2, EI. Ro- 
șianu-E. Stăncescu 1—6, 1—6; Ec. 
Roșianci-R. Andreescu 4—6, 7—5, 
6—2; C. Chivaru-D. Prundeanu 
6—2, 6—2, 6—2; Năstase-Geor- 
gescu 6—0, 6—2, 6—0; Doboșiu, 
Ec. Roșianu- Stăncescu, Andrees- 
cu 7—9, 3—6; Cobzuc, Năstase- 
Caralulis, Cristea 4—6, 5—7, 6—4, 
2—6; Cobzuc, Doboșiu-Cristea, 
Stăncescu 1—6, 2—6.

A luat sfirșât 
campionatul feminin de șah 

al R. P. R.
CLUJ (prin telefon). — Cele 

șase partide întrerupte în ultima 
rundă au hotărît configurația fi
nală a clasamentului campionatu
lui feminin de șah al R.P.R. 
Din cele cinci concurente care 
luptau pentru locul doi nici una 
nu a reușit să cîștige în runda 
XVII-a, mai mult chiar, una dintre 
favorite, tînăra Nîcolau a pierdut 
în mod surprinzător la Filipescu 
„căzînd" pe locul cinci. Iată cele
lalte rezultate tehnice : Tarapa- 
nov — Graboviețki V2—V2, Szat- 
mari — Teodorescu ‘/i—’/», Dia- 
conescu — Manolescu V2—V2, 
Kotting — Ududek '/2—'/i, Tzitron 
— Iliescu 1—0.

In felul acesta locurile clasa
mentului au fost astfel stabilite: 
1. Pogorevici 12 p. (campioană a 
R.P.R.), 2—3. Graboviefki, Teo
dorescu 10 p., 4—5. Tarapanov, 
Nicolau 9l/i p., 6—9. Szatmari, 
Tzitron, Perevosnic, lonescu 9 p„ 
10. Hodoș 8'/sp., 11. Diaconescu 
7>/2 p., 12. Filipescu 7. p., 13. 
Ududek 6‘/2 p., 14—15 Kiitting, 
Manolescu 6 p., 16. Iliescu 5 p., 
17. Brana 2 p. (La punctaj egal 
ordinea a fost stabilită conform 
coeficientului Sonneborn-Berger).

Ieri a avut loc închiderea fes
tivă a campionatului. Măriei Po
gorevici i-a fost înmî.nat tricoul 
și medalia de aur de campioană 
a R.P.R. Următoarele două cla
sate au primit de asemenea me
dalii. iar toate concurentele cîte 
o diplomă.

gia Orașul Stalin să se producă 
o surpriză.

★
In campionatul categoriei B s-au 

întâlnit ieri în cea mai importantă 
partidă din cadrul returului, e- 
chipele Energia Mine Buc. și Pro
gresul F.B. După un joc în care 
echipele au avut perioade egale 
de dominare, partida s-a terminat 
ou un rezultat de egalitate : 0—0. / 

lata și alțe rezultate din cadrup 
campionatului categoriei B: E- 
nergia Ploești—Știința Buc. 
5—12 (5—9), Energia Țîmăveni— 
Progresul 1AS Sibiu 51—3 (22— 
3), Progresul Tecuc—Știința Ga
lați 6—3 (3—0), Știința I.ați —FI. 
roșie Orașul Stalin îl—3 (3—3). 
Locomotiva Buzău—Energia Con
stanța 20—0 (9—0).

s-a disputat meciul feminin dintre 
echipa gazdă și FI. roșie Sibât, a 

permis unor spectatori să-l mol este, 
ze pe arbitrul de poartă Șugu. Deci, 
încă o manifestare de huliganism pe 
terenurile de handbal. Este cazul 
credem ca măsurile drastice, me
nite a pune capăt unor aseme
nea acte, să nu mai întârzie mei o 
clipă!

lată rezultatele înregistrate în 
meciurile de ieri:

FEMININ GAT. A

Știința Timișoara-Știința l.C.F. 
1—I (1—0).

FI. roșie Buhuși-Fl. roșie Si
ghișoara I—1 (1—l).

Energia Reșița-Recotta Codîea 
4—4 (2—2).

Progresul Orașul Stalin-Progre- 
sul Tg. Mureș 2—1 (2—0).

FI. roșie U. T. Timișoara-Fl. ro
șie Sibiu 0—1 (0—0).

MASCULIN CAT. B

Locomotiva G. N. — Energia 
I.C.M.R. 9—9 (5—6).

Progresul Bacău-Energia Sibiu 
10—5 (4—4).

Știința Galați-Energia Tîrgoviș- 
te 14—8 (4—5).

Restanță in campionatul 
de volei

Jocul restanță din turul cam
pionatului republican masculin de 
volei, dintre echipa Știința Timi
șoara și Progresul l.M.F. Cluj, 
disputat la T mișoara, a fost 
cîștigat de clujeni eu scorul de 
3_2 (15—6, 15—7, 10—15, 8—15, 
15—9).

IntUnirea echipelor de surdo-muți

Reprezentativă R. P. Romine a intrecut-o 
cu 4-0 (1 -0) pe cea a R. P. Polone

Spectatorii prezenți ieri dimi
neață în tribunele stadionului Di
namo au urmărit cu mult interes 
această întrecere fotbalistică in
ternațională a surdo-muților. Am
bele formații au făcut risipă de 
energie, luptând cu dîrzenie pen
tru fiecare minge și creînd acțiuni 
dinamice.

Fotbaliștii romîni au fost aceia 
care s-au remarcat prin acțiuni 
mai spectaculoase și mai pericu
loase la poarta oaspeților. înain
tașii Bogdan, Onu și Căltceanu 
au încercat adesea cu șuturi pu
ternice poarta apărată de Beran. 
Golul marcat de Căliceanu în mi
nutul 24 face ca echipa poloneză 
să se apere în continuare în 7 
oameni. Jucătorii romîni lansează 
atacuri pe aripi și reușesc pătrun
deri periculoase. Repriza a doua 
6e desfășoară în aceeași notă de 
luptă. In minutul 47, Căliceanu

Recolta Tg. Mureș și Energia St. R. Orașul Stalin 
continuă să conducă în categoria B

SERIA I
RECOLTA TG. MUREȘ — ENER
GIA FLACĂRA MEDIAȘ 1—0 

(0-0)
Tg. Mureș (prin telefon). In 

ciuda timpului friguros, peste 
4.500 de spectatori au fost pre
zenți la desfășurarea unuia din 
meciurile cele mai importante 
pentru echipa lor favorită. Par
tida a prilejuit o întrecere viu 
disputată, dar plină de durități, 
în această privință, o contribu
ție însemnată a avut și arbitrul 
Gh. Năstase (București). Acesta, 
conducînd neatent, a generat 
starea de nervozitate care a favo
rizat mai apoi multe din duri
tățile jucătorilor. De asemenea, 
arbitrul nici nu a intervenit la 
timp pentru reprimarea acestor 
durități.

Recolta a dominat mai mult, 
dar înaintașii săi nu au reușit 
să fructifice nici una din oca
ziile avute, pripindu-se de fiecare 
dată și tragind imprecis la poar
tă. Energia s-a organizat pentru 
un joc de apărare, a retras in
terii și de multe ori chiar și ex
tremele și a menținut mult iimp 

' scorul alb.
Unicul gol al partidei a fost 

înscris în min. 75 în următoare
le condițiuni: la o bîlbîială în 
careu, mingea ajunge la ‘Molnar, 
care o dă ușor „acasă". Dunn
ivan, neatent, scapă mingea în 
poartă.

S-am remarcat: Nagy. Vacarks 
II, Lucacs de la Recolta, Sarica, 
Diaconu și Molnar de la Energia. 
Trebuie subliniat faptul că E- 
nergia a jucat o bună parte din 
timp în zece oameni, 'Frîip luînd 
loc în poarta părăsită de Dumi- 
tram care s-a accidentat.

C. Severeanu 
V. Kadar

PROGRESUL S. MARE - LO
COMOTIVA CLUJ 3—t (2—1)

Au marcat: Ferenezi (min. 25 
și 85) și Grăhan (min. 34) pentru 
gazde, Dobay (min. 20) pentru 
oaspeți.
ENERGIA REȘIȚA — PRO

GRESUL SIBIU l—0 (0—0) 
Unicu’ gol al partidei a tost 

înscris de Urcan în min. 79.
ENERGIA METALUL HUNE
DOARA - ENERGIA MET. UZ. 
TRACTOARE OR. STALIN 0—0 
LOCOMOTIVA TR. SEVERIN — 
ENERGIA MET C. TURZII 0—0 
ENERGIA MINERUL LUPENI — 
RECOLTA REGHIN 0-2 (0-2) 

Au marcat: Furnea (min. 10) 
în proorie poartă și Nistor (min. 
41).

CLASAMENTUL 

ETAPA VIITOARE: Locomotiva A- 
rad-Energ!a Reșița; Recolta Regtun- 
Fnergia Hunedoara; Energia Mediaș- 
I *»rometiva Tr. Severin; Energia Uz. 
Tractire Or. Staim-Pro^restrt SWlu: 
F.ne-rc-ța T Tipenl-Proere«vl S. Mare; 
Recolta Tg. Mwreș-Energia C. Twai.

1. Rec. Tg. Mureș 19 12 4 3 44:12 28
2. Energ Hunedoara 18 8 8 2 34:15 24
3. Energ. Mediaș 19 10 3 6 27:22 23
4. Progr. Sibiu 18 9 3 6 27:18 21
5. Energ. C. Turzil 19 7 5 7 18:22 19
«. Loc. Cluj 19 7 3 9 25:33 17
7. Energ. Lupeni 19 8 1 10 19:27 77
(. Energ. Reșița 1« 7 2 9 27:30 16
9. Loc. Arad 18 7 2 9 25:37 16

19. Rec. Reghin 19 6 4 9 33:47 16
11. Progr. S. Mare 18 5 5 8 27:38 15
12. Loc. Tr. Severin 18 5 4 9 22:22 14
13. Energ. Uz. Tract

Orașul Stalin 18 5 4 9 17r24 14

driblează întreaga apărare și mar
chează imparabil : 2—0. Cu tot 
avantajul celor două goluri, ro- 
mînii nu scad ritmul de joc. In 
minutul 76 Bogdan urcă scorul 
la 3—0. In ultima parte a jocului, 
polonezii ies mai hotărît la atac 
și reușesc în minutele 80 și 83 să 
șuteze prin Kruchala și Klintz la 
poarta apărată cu multă siguranță 
de Iunk. Al patrulea gol este mar
cat în minutul 87 de Căliceanu 
dintr-o acțiune personală.

R.P.R. : Iunk — Zibritza, Pan- 
tiș, Kochn — Lungu, Pojar — 
Bogdan, Onu, Căliceanu, Chilian 
(Alexe min. 75) Doboș.

R. P. Polonă: Beran — Kepin- 
schi, Muncha. Kolina — Novek. 
Kruhala — Szreba, (Machovski 
min. 75), KWntz, Maciaszek, Swi- 
erkesz, Peîc (Crenieczni min. 46).

'k OUARU

Ssria a ll-a
LOCOMOTIVA IAȘI — ȘTIINȚA 

BUCUREȘTI 2—1 (0—0)

IAȘI 7 (prin telefon). In pri
ma repriză, așa cum arată și 
scorul, meciul a fost echî'.ihra:. 
După pauză Locomotiva domină, 
dar studenții își revin și des
chid scorul prin Dănciu’.escu 
(min. 76). In ultimele niinuta 
Locomotiva profită de căderea 
pe care o au studenții și în
scrie de două ori (min. 83 și 
84) prin Măriuță.

Dan Mircea coresp.

PROGRESUL C.P.C.S. — ENER
GIA 1 MAI PLOEȘTI 4—2 (2—0)

Meciul a fost deosebit de fru
mos și a plăcut spectatorilor pre
zenți ieri dimineața pe stadionul 
Dinamo. Ploeștenli au început 
jocul crispați. Din această cauză 
ei au jucat destul de slab în 
prima parte a întâlnirii. Jucînd 
cu multă fantezie, înaintașii e- 
chipei Progresul au dat mu t de 
furcă apărării echipei Energia A 
jucat foarte bine Mate'anu. care 
a și înscris cele patru golwi 
(min. 25, 29, 73 și 81). Motronea 
(min. 47) și Dima (min 75) au 
înscris pentru Energia
ENERGIA ST. ROȘU OR. STA- 
LIN - PROGRESUL FOCȘANI 

5—1 (1—0)
Golurile învingătorilor au fos 

marcate de Proca (patru) Și Fu 
sulan. Pentru oaspeți a marca 
Frigeecu.
DINAMO B1RLAD — ENERGW 

CIMPINA 3-1 (3-0)
Au înscris Pantici (min. 11) 

Apostolache (min 21), Opre; 
(min. 39) pentru Dinamo și Bon- 
taș (min. 66) pentru Energia.

ENERGIA MORENI — ȘTIINȚi 
IAȘI 1—0 (1—0)

A marcat Toca-n în min. îl

FL. ROȘIE SUCEAVA — LOCq 
MOTIVA CONSTANȚA 1—1 

(0-0)

Au înscris Tarlețki (min. 48 
pentru FI. roșie și lonescu (mi: 
50) centru Locomotiva.
FL. ROȘIE BACAU — DINAMi 

6 BUCUREȘTI 1-0 (1-•) 
Golul a fost marcat de Se 

în min. 2.

Î..Energ. St. R. Or. Stata

CLASAMENTUL

19 15 1 2 54: 9
2. Progr. C.P.C.S Buc.

19 U 4 4 46=2»
9. Energ. 1 Î.9B1 Pi. 29 lt 5 5 »=2>

Dinamo 6 Buc. 20 IA S 5 S3 lS
5. Energ. Morenl 20 7 9 4 MA
6. Loc. Constanta 20 < 6 6 43-3
7. Progr. Focșani 20 5 t 7 2703
8. Dinamo Btrlad 20 7 4 9 »J»
9. Energ. chnpina 20 5 7 « 3.03

10. Știința Iași 20 3 11 6 M-»
11. Locom. laș! 20 5 5 M MO
12. Știința Buc. 20 4 0 10 »
13 Fl. roșie Bacău 26 4 S 1«
14. Ft. r. suceava 20 4 4 12 ÎTS1

ETA=A VIITOARE: Stimta 1 
rt^ti-Energia IbCoreni: Fk 
ceava-ProfiTesiil C.P.C.S B ’“ : 
in ta Task
Forș£>’■»'-Enerva Cîni’vn-
Buc.-Dinari Bîr? xî: 
Ftanta-Enereta St. P*v 
F1. roșie Bacău-Energ a 1 Ma:



Nici ieri n-au lipsitsurprizele în categoria A de fotbal
Luptă pasionantă din minutul 1 pînă în minutul 90
Interesant ca desfășurare .tot 

timpul dinamic, cu multe „întor
sături" de situație, disputat cu 
îndîrjire, meciul Locomotiva — 
Dinamo a plăcut cel mai mult din 
acest bogat program fotbalistic 
de sfîrșit de săptămînă. Mai ales 
pentru că s-a jucat un fotbal 
bun, cu unele faze — în special 
în primul sfert de oră — care 
au atins un nivel căruia îi 
cam ducem de mult dorul... Lo
comotiva a cîștigat cu 3—2. Deși 
depășită evident în primele 
15—20 de minute, echipa feroviară 
și-a regăsit treptat ritmul, a pre
luat inițiativa și a ajuns, la în
ceputul reprizei a doua, să con
ducă cu un nesperat 3—0. pe 
care asaltul ulterior al dinamo- 
viștitor nu l-a putut decât clă
tina, îără a-1 dărîma. Cele două 
echipe — care au avut egale con
tribuții la realizarea unui aplau- 
iat spectacol — au, în plus, me
ritul de a fi jucat sportiv, ceea 
ce a ușurat sarcina arbitrului A. 
Varga din Cluj care — dealtfel 
— a condus sigur și competent, 
spre satisfacția celor aproape 
60.000 de spectatori prezenți pe 
stadionul 23 August.

Medul a început într-un ritm 
leosebit de susținut. Dinamoviștii 
joacă mai bine (clar, cu pase 
precise, deschideri în adâncime) 
și pun în mare pericol poarta 
lui Dungu. După două ratări ale 
luî Ene și Voica, în min. 7 șutul 
centrului atacant dinamovist zgu
duie bara. Locomotiva începe să 
joaoe mai ordonat și în min. 15 
are un atac periculos, terminat 
cu un șut ne lingă bară, al lui 
Olaru. Loviturile de colț alter
nează. Victoria lui Dinamo, care 

primele minute,

Olaru, dar — în min. 
nimerește plasa cu un 
reluînd sec o centrare 
II.
nici 5 minute de la 
Georgescu, cu un șut

se contura în primele minute, 
devine incertă. Locomotiva joacă 
tot mai ofensiv și acțiunile Tapide 
ale atacantelor feroviari creează 
derută între apărătorii dinamo- 
viști. Neagu, Călinoiu încearcă 
poarta, dar trag peste bară. La

fel face și 
40 - el 
șut precis 
a lui Ene

Nu trec 
reluare și 
prin surprindere, de la peste 25 
de metri, urcă scorul. Feroviarii 
atacă acum dezlănțuit. Filote face 
o cursă spectaculoasă, centrează, 
Uțu respinge exact în piciorul lui 
Ene II, și acesta, trimite mingea 
pentru a treia oară în plasa lui 
Dinamo. Sîntem în minutul 52 
și meciul pare jucat Feroviarii 
sînt primii care par convinși de 
acest lucru. Ei încep — de aceea 
— să joace moale, recurg la ar
tificii ieftine, sînt preocupați mai 
mult de trecerea timpului decît de 
jocul propriu zis și, urmarea fi
rească. Dinamo pune din nou 
stăpîmre pe joc. Locomotiva re
curge la tactica destul de des 
folosită de echipele noastre care 
vor să mențină 
dublarea stoperului, 

feroviarii adoptă o .... 
teresantă: nu un half ci interul 
Seredai este cel ce-1 suplinește pe 
Vărzan. Dinamo obține un cor
ner în mm. 65 și Voica înscrie 
cu capul. Dună 11 minute, ajuns 
în atac. Călinoiu înscrie și el. 
Pînă la urmă Dinamo are avan
tajul teritorial. Jucind însă dez
ordonat, confuz, atacant” dina- 
moviști nu fac decît să ușureze 
sarcina apărătorilor feroviari ca

re mai găsesc totuși pos;bHitățî 
să-i lanseze pe Filote, Ene II 
sau Olaru în periculoase contra
atacuri.

Locomotiva București a făcut 
ieri un meci mai bun decît în 
ultimele sale apariții. Apărarea cu 
Vărzan stoper a fost mai greu 
de străpuns. Introducerea în a- 
tac a lui Ene II a fost un câș
tig pentru formație. Cu toate a- 
cestea, linia 
tivei a avut ți

gice: Olaru a îost în multe 
țiuni figurant, iar Seredai — 
rol preponderent defensiv — 
și-a putut pune în valoare cali
tățile. Nici în acest meci Geor
gescu nu s-a apropiat de valoa
rea care l-a consacrat

Dinamoviștii, așa cum îi știm: 
joacă, în același meci, la un ni
vel valoric diametral opus. între 
Dinamo de la înoeputul meciului 
și oel din repriza a doua a fost 
o prăpastie. " 
credem că nu greșim 
că — față de aspectul general al 
jocului — Dinamo merita să nu 
părăsească

ac- 
cu 
nu

Clasamentul

Cu toate acestea, 
afirmînd

terenul învins. Din
tre dtoamoviști, mai buni au 
fost: Nunveiler, Băcuț II, Anghel. 
Neașteptat de slabi, Mihai și 
Neagu.

RADU URZ1CEANU

9:0 fW•••

un rezultat: 
Numai că 

variantă in

ofensivă a Lecomo- 
ieri puncte nevral-

X

1. C.C.A. București 20 12 3 5 52:23 27
2. Știința Timișoara 19 9 6 4 31:20 24
3. Energia Flacăra Ploești 19 8 7 4 36:17 23
4. Flamura roșie Arad 19 8 5 6 30:31 21
5. Locomotiva București 19 6 8 5 38:26 20
6. Dinamo Orașul Stalin 19 7 4 8 31:30 18

1 7. Dinamo București 16 8 2 6 27:28 18
8. Progresul Oradea 18 7 3 8 20:33 17
9. Energia Min. Petroșani ’’7 6 4 7 22:26 16

10. Progresul București 20 5 6 9 27:35 16
11. Locomotiva Timișoara 19 3 9 7 15:29 15
12. Dinamo Bacău 19 5 4 10 18:34 14
13. Știința Cluj 18 4 5 9 14:29 13

Jocurile viitoare

%
*

X
i
A

Joi 11 octombrie: Dinamo Orașul Stalin—Dinamo București și Fla
mura roșie Arad — C.C.A.

Duminică 14 octombrie: Progresul Oradea — Energia Minerul Petro
șani; Dinamo Bacău — Știința Ti mișoara; Locomotiva Timișoara — 
D:namo București; Progresul Bucu rești — Dinamo Orașul Stalin; Ști
ința Cluj — Energia Flacăra Plo ești.

Meci -frumos, vic+orie meritaiă
De joi pînă duminică nu sint de

cît 3 zile, timp în care nu prea 
se pot întîmpla minuni în materie 
de fotbal. Și totuși, iată că a fost 
posibil ca același C.C.A., care joi 
27 septembrie obținuse o victorie 
la scor (6—0 cu Energia Minerul 
Petroșani) să încline steagul în 
fața unei echipe pe care în tur o 
învisese „acasă" cu 8—0. Meciul cu 
Progresul București se anunța fără 
doar și poate mult mai dificil. Or, 
ați aflat din ziarele de ieri ce-s-a 
întîmplat: C.C.A. a cîștiga*. cu un 
scor categoric (4—1).

w%*

Mutarea meciului său cu Ener
gia Flacăra Ploești la București 
n-a constituit nici un fel de a- 
vantaj pentru Flamura roșie Arad. 
Ploeștenii au juoat pe „23 Au
gust" ca acasă, și-au surclasat par
tenerii de joc și — cu concursul 
nelimitat al apărării arădene și în 
special al portarului Horvat — au 
stabilit scorul — record — de ne
crezut — al campionatului: 9—0 
(4—0) III Desigur, acest rezultat 
de rugbi constituie o mare surpri
ză, și pentru cei care nu au asistat 
la avalanșa de goluri (Zaharia 3, 
Bădulescu 3, Cosmoc, Drăgan și A. 
Munteanu) pare inexplicabil. El este 
însă normal și putea fi chiar și mai 
mare față de cum a juoat Energia

De data aceasta, 
tactica dinamoviștilor băcăoani

a eșuat...

Flacăra și, în special, îață de com
portarea sub orice critică a arăde
nilor. Este drept că portarul Horvat 
a primit multe goluri parabile și că 
a constituit un însemnat motiv de 
demoralizare, dar nici restul jucă
torilor nu s-au ridicat (exceptînd 
eforturile și însuflețirea lui Jurcă) 
la valoarea lor. Cînd o echipă intră 
pe teren cu Peischovschi, Serlozo, 
Farmati, Capaș, Boitoș, Birău etc.
— jucători de valoare și cu expe
riență îndelungată — nu-i este per
mis nici să se demoralizeze și nici 
să ofere simulacrul de spectacol 
fotbalistic cu care ieri a înscris
— în mod alarmant — cea mai 
slabă comportare din eîte a avut la 
București.

In opoziție cu textiliștil, ploește- 
niî, cu Neacșu mijlocaș stingă și 
A. Munîeanu inter stingă (singurele 
modificări în formația lor obișnuită) 
au făcut un joc bun, mișcându-se 
cu ușurință și realizînd acțiuni în
cheiate spectaculos.

PETRE GAȚU

tnierul stingă Zavoau t in luptă 
pentru balon cu extremul dreapta 
Blujde a, care se îndreaptă spre 
poarta lui Voinescu. (Fază din 
meciul C.C.A. — Progresul Bucu
rești 4—1).

Iată un nou exemplu la îndemina 
cronicarilor de sport în legătură cu 
inconstanța echipelor noastre, în 
general și cu aceea a echipei GC.A. 
în special.' Referindu-ne la C.C.A. 
trebuie să spunem ceva în plus și 
anume că nu e vorba numai de 
scăderi sau creșteri valorice de la 
meci ia meci, ci de fluctuații sur- 
ornzătoare chiar în decursul ace
luiași meci. Asemenea contraziceri 
s-au vădit, de pildă, în meciul de 
«îmbată cu Progresul București. 
C.C.A. a început „tare“, a preluat

ORADEA, 7 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Echipa Dinamo 
Bacău, credincioasă formulei apli
cate în jocul cu C.C.A., a început 
șt jocul de la Oradea cu toți oa
menii în apărare, plasîndu-și în te- 
renul advers numai ne Oaidă, Gram 
și Hulea, dar a pierdut cu 3—-1 
(1—0) în fața Progresului. Iniția
tiva le-a aparținut de la început 
gazdelor, dar Dinamo Bacău a avut 
cîteva contraatacuri mult mai spec
taculoase și mai periculoase. încetul 
cu încetul, linia de mijloc a oră- 
denilor își revine și începe să do
mine terenul, astfel că încep să cadă 
și golurile. In min. 35, Florea exe
cută o lovitură liberă de la 16 m. 
și mingea intră în plasă cu toată 
intervenția portarului Cîmpeanu. In 
min. 49, la un atac orădean, Carol 
Bartha pasează la Koszegi care 
centrează. Cuc interceptează și sal
tă mingea peste Cîmoeanu: 2—0. In 
min. 56 Toth execută un corner și 
Cuc înscrie cu caoul: 3—0.

In mm. 78 Giosanu a marcat 
pentru băcăoani.

Progresul a aliniat formația sa 
obrșnui'ă. D'namo ne aceea din me
ciul cu C.C.A., dar cu Lemnrău 
inter in locul lui Ai, Vasile trecut 
stoper.

G, MIHALACHE

Campionatul
SERIA I

Energia Mcinețti-Dinamo Galati
1— 2 CO—1).

Recolta P. Neamț-Locomotiva Paș
cani 1—3 (0—1).

Progresul Iași-Dinamo Dorohoi 
1—1 (1-1).

Voința Tecuci-Progresul Rădăuți 
0—1 (0—0).

Știința Galațl-Recolta Fălticeni 
0—4 (0—1), la Buzău.

FI. roșie Buhuși-Victoria Tecuci 
5_ Q (1_ 0).

ETAPA VIITOARE : Progresul Ră- 
dăuți-Recolta P. Neamț; Recolta 
Făltlceni-Dinamo Dorohoi; voința 
Tecuci-Energia Moinești; Știința 
Galați-Fl. roșie Bdhuși; Progresul 
Iași-Dinamo Galați; Locomotiva Paș- 
canl-Victoria Tecuci.

SERIA a II-a
Locomotiva M.C.F. Buc.-Energia 

Sinaia 3—1 (1—1).
Energia 23 August Bueureștl-Loco- 

motiva Galați 1—0 (0—0).
Energia Constr. Constanța-Energia 

Tîrgoviște 1—2 (1—1).
Energia Brăila-Progresul Călărași

2— 0 (1—0).
Progresul Corabia-Energia Met. 

Constanța 1—0 (0—0).
FI. roșie Giurgiu-Dinamo Pitești 

3—2 (1—1).
Energia 131—FL roșie B. R. Bucu

rești 9—0 (3—0).
ETAPA VIITOARE : Energia Sl- 

nala-Progresul Corabia; Energia Met. 
Constanța-Loeomotiva Galați; Dina
mo Pitești-Energia București; Pro
gresul Călărași-Energia Constr. Con
stanța; Energia Tîrgoviște-Locomo- 
tiva M.C.F. Buc.; FI. roșie Giurgiu- 
Energia 131; Fi. roșie B. H. Bueu-

categoriei C
resti-Energia Brăila.

SERIA a IU-a
Energia B. Mare-Recolta Sighet 

2—0 (1—0).
Recolta Carei-Locomotlva Oradea 

1—1.
Energia Met. Oradea-Recolta Top- 

lița 1—0 (0—0).
Recolta Salonta-Dinamo Tg. Mureș 

1-0 (1-0).
Energia Constr. Turda-Progresul 

Turda 1—2 (1—0).
FI. roșie Cluj-Energia 7 1—1 (0—01.
ETAPA VIITOARE : Recolta Topli- 

ța-Energia B. Mare; Recolta Saton- 
ta-Fl. roșie Cluj; FI. roșie Sf. 
Gheorghe-Dinamo Tg. Mureș; Pro
gresul Turda-Energia Metalul Ora
dea; Locomotiva Oradea-Energia 
Constr. Turda; Energia 7-Recolta 
Cărei.

SERIA a IV-a
FT. roșie 7 Nov. Arad.-Energia 14 

0—1 (0—0).
Energia Constr. Arad-ștlința Cra

iova 1—0 (0—0).
Energia Constr. Craiova-Energla 

Metalul 108 0—1 (0—9).
Locomotiva Craiova-Progresul Ti

mișoara 0—2 (0—2).
Energia Metalul Arad-Locomotiva 

Simeria 1—0 (0—0).
ETAPA VIITOARE ; Știința Crato- 

va-Energia Metalul Oțelul roșu; E- 
nergia Metalul 108-Energia Constr. 
Arad; Progresul Timișoara-Locomo- 
tiva Simeria; FI. roșie Rm. Vilcea- 
Energia Metalul Arad; Energia Fla
căra 14-Locomotiva Craiova: FI. ro
șie 7 Nov. Arad-Energia Constr. Cra
iova.

comandamentul jocului, a marcat 
un gol de toată frumusețea, după 
o fază care a pus „mat" nu numai 
apărarea adversă, ci pe toți cei care 
au fost simbătă pe stadionul „23 
August", pentru ca după 10—15 
minute să înceapă să bată pasul pe 
loc și apoi să se angreneze într-un 
joc de apărare cedînd total inițiativa 
înaintașilor de la Progresul și răs- 
punzînd doar cu contraatacuri. Și 
dacă în această perioadă, Ozon n-ar 
fi ratat 3 goluri ca și făcute, nu 
se mai știe dacă noi am mai fi 
avut prilejul să consemnăm astăzi 
victoria echipei C.C.A.

Desigur, o echipă de fotbal nu 
poate fi un mecanism perfect, care 
să funcționeze întotdeauna fără 
greșeală și mai ales după tipare 
fixe. Totuși asemenea căderi Ia o 
formație de talia echipei militare 
nu sînt scuzabile. Se pare că pînă 
la urmă însăși C.C.A. și-a dat sea
ma de acest lucru și în repriza a 
dona a reluat armele cu care ne 
îneîntase în primele minute de joc.

Despre Progresul nu se poate 
spune că a jucat rău, mai ales în 
prima repriză. Dimpotrivă, a avut 
momente de atac năvalnic, de ac
țiuni frumoase, pline de fantezie 
și de elan, dar care s-au oprit în
totdeauna în careu. Evidenta deose
bire între o echipă și alta (și asta a 
fost factorul determinant în stabi
lirea rezultatului final) este că în 
timp ce ataeul echipei C.C.A. a des
făcut jocul și zaripile au pornit ca 
din tun în curse .spectaculoase și 
derutante, atacul ^Progresului s-a 
adunat la mijlocul terenului, adică 
exact acolț.unde barajul e totdeau
na mai puternic. O singură dată 
Progresul a desfăcut și el jocul ca 
un evantai și.atunci centrarea a- 
proape de pe linia de colț a lui 
Blujdea a fost fructificată. Și a 
mai existat., o deosebire: atacanții 
de la C.C.A. au jucat simplu, folo
sind elementul surpriză, în timp 
ce atacanții Progresului s-au în
curcat pînă Ia urmă în propria tor 
dantelărie (Petre Moldoveana, 
Costea, Ozon).

In cursul meciului au fost destule 
faze, cînd, pe de o parte, Progresul 
putea să răstoarne situația, iar 
pe de altă parte, C.C.A. să rotun
jească și mai mult scorul. (Șutu
rile atacanțitor militari au lovit de 
3 ori bara). In ansamblu însă, vic
toria echipei C.C.A. este pe deplin 
meritată, este victoria echipei care 
a avut o mai bună concepție de joc, 
un mai bun echilibru între com
partimente.

Simbătă, mulți dintre jucătorii de 
la C.C.A. au jucat bine de la un 
capăt la altul al meciului. In mod 
special, am remarcat pe Alexan- 
drescu, Victor Moldovan, Voinescu 
și Apolzan. De la Progresul ne-au 
plăcut: Costea, Blujdea și Cozma. 
P. Moldoveanu e un dribler de mare 
finețe, dar de multe ori exagerează 
și frînează jocul. Ozon, incontesta
bil, a fost sever marcat, (de cîte 
2 și 3 oameni uneori) totuși i se 
cerea mai multă combativitate în
tr-un meci poate decisiv pentru 
echipa lui.

Au marcat Aiexandrescu (min. 
4), V. Moldovan (min. 48 și 63), 
Ozon (min. 64) și Tătaru (min. 77).

Arbitrul, C. Popescu Alună a 
condus sigur și autoritar un meci 
dinamic în care jucătorii ambelor 
echipe deși au luptat cu dirzenie, 
au avut o comportare cu adevărat 
sportivă. Și pentru aceasta noi îi 
felicităm.

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA 
ÎNVINGĂTOARE LA PETROȘANI

PETROȘANI, 7 (prin telefon). 
Intîlnirea dintre echipa locală Ener
gia Minerul și Locomotiva Timi
șoara, s-a încheiat cu victoria oas
peților: 1—0 (1—0).

In primele 15 minute, ambele e- 
chipe au practicat un joc deschis, 
cu multe acțiuni pe poartă. ! ocal- 
nicii au avut inițiativa. efec’.uînd 
atacuri dese și periculoase. In mi
nutul 16 Bădeanțu înaintează cu 
balonul, Romoșan caută să :nv- 
cepteze și atacă, iar arbitrul acordă 
lovitură din colțul careului de 16 
metri. Execută Iosif Covaci, care 
trimite mingea peste zid. Portarul 
Gram plonjează prea devreme, iar 
mingea sare din pămint peste e! 
în poartă.

Din acest moment, feroviarii timi
șoreni trec într-un joc de strictă a- 
părare. Din minutul 16 Locomotiva 
Timișoara s-a apărat în 8—9 oa
meni.

Energia Minerul a dominat 74 de 
minute (raport de cornere: 7—1), 
dar nu a reușit să modifice rezul
tatul. Aceasta datorită în primul 
rînd apărării disperate a timișoreni
lor dar și faptului că localnicii nu 
au știut să desfășoare jocul pe ex
treme pentru a „desface" apărarea 
adversarilor.

In acest meci, Energia Minerul 
a aliniat aceeași formație din me
ciul de duminica trecută cu Dinamo 
Orașul Stalin; la Locomotiva Ti
mișoara și-au făcut reintrarea Fran- 
ciscovici în poartă, Iosif Covaci 
stoper, Ad. Covaci extrem dreapta 
și Dan mijlocaș dreapta.

/. Zamora, corespondent

tn
Victorie 

ultimele 7 minute

A. I. DANCU 
JACK BERARIU

ORAȘUL STALIN, 7. (Prin tele
fon). — Dinamo a obținut greu 
victoria cu 3—1 (I—1), șl aceasta 
numai în ultimeie șapte minute, 
cînd Știința Cluj și-a marcat (prin 
Isac) un gol în proprie poartă. La 
2—1 (min. 84), Dinamo a profitat 
de descurajarea oaspeților, a atacat 
puternic și în min. 88 a stabilit sco- 
rul final prin Csegezi.

Dinamoviștii (cu Sereș fundaș 
stînga, Ristin extrem dreapta si 
Szakacs II extrem stînga) au în
ceput jocul prudent, apărîndu-se cu 
patru la fund. Dar nu au reușit să 
stăvilească atacurile rapide ale Ști
inței în a cărei formație dr. L.uca 
a jucat stoper, Petru mijlocaș stîn
ga, iar atacul a avut formula Lutz- 
Suciu-Avram-Georgescu-Dragoman. 
In min. 8, studenții au condus chiar 
cu 1—0, prin punctul înscris de 
Moldovan de la 25 m. Dinamoviștii 
au reușit să egaleze în min. 17 prin 
Szakacs I. La reluare, timp de mai 
bine de 20 de minute, echipele au 
făcut un joc confuz de cîmp. Echi
pele păreau mulțumite de rezultat. 
La un contraatac însă, Rădulescu 
centrează, Szakacs I reia prin 
„foarfecă" trimițînd mingea în ca
reul de 5,50 m. Isac, Luca și Petru 
se reped să degajeze balonul, dar 
Isac îl lovește greșit și-1 trimi'e în 
plasă 1... Cu aceasta și cu golul lui 
Csegezi, meciul s-a jucat

.V- Dumitrescu și C. Gruia, co
respondenți.



Primul concurs de verificare 
al lotului olimpic de ciclism

ÎNTRECERI VIU DISPUTATE ÎN JOCURILE INTERNATIONALE DE VOLEI $1 BASCHET

Pe un circuit cuprins între Piața 
Victoriei și Herăstrău, ieri s-a 
desfășurat primul concurs de ve
rificare al iotului olimpic de ci
clism. Cursa nu a avut un istoric 
deosebit. Cîteva acțiuni întreprinse 
de N. Maxim (care a abandonat 
apoi, în urma a două pene de 
cauciuc), G. Șerban, C. Tudose, 
N. Molnar, P. Gane, C. Baciu, 
V. Ionescu și alții nu reușesc și 
plutonul rulează compact pînă în 
turul al XI-lea (cel mai rapid: 
media orară 40km.). în acest tur 
C. Dumitrescu încearcă să 

evadeze, fără a izbuti însă. Apoi, 
din nou rulaj în pluton pînă la 
intrarea în antepenultimul tur (al 
15-lea) cînd L. Zanoni se deta
șează urmat de Molnar, C. Șan-

Campionatul republican
( Urmare din pag. l-a)

15,84 m. greutatea. Petre Zîmbreș- 
teanu și-a stabilit recordul perso
nal la săritura cu prăjina: 4,10 m. 
(a avut o încercare foarte bună, 
de puțin doborîtă, la 4,22 m.), Ila- 

rie Măgdaș a alergat suta în 16,8 
sec. și 200 m. în 22,1 sec, iar Ra
dar Ștefan — 10,9 sec. la 100 m. 
La 110 m. g. i Uinsac 15,3 sec., 
Păunescu 15,7 sec. La înălțime: 
Constantin Dumitrescu 1,90 m. La 
suliță: Bizlm 58,03 m.. Iordan 
67,42 m. La probele feminine,-este 
de semnalat în primul rînid recor
dul egalat pentru a treia oară de 
Ana Șerban la 80 m. g.: 11,3 sec. 
(oe cînd 11,2?...). O pleiadă de 
săritoare în lungime dSncolo de 
5 20 m. : Mariș 5,43; Șerban 5,36;

Concursul international de atletism de la Praga
FRAGA 7 (prin telefon). Pe 

un timp nefavorabil — vînt, 
ploaie și ninsoare — s-a des
fășurat duminică la Praga un 
concurs internațional de atletism 
în cadrul serbărilor cu prilejul 
Zilei Armatei Cehoslovace, la ca
re au participat și cîțiva atleți 
romîni. S-au înregistrat urmă
toarele rezultate tehnice:

100 m.: 1. Janecek 10.7; 2. Ga- 
brik 10,9; 3; Mach (Pal.) 11,0; 4. 
Gavrilov (B.) 11,2. 1500 m.: 1.
Jungwirth 3:46,0; 2. Zvolertski
3:46,6; 3. Cikel 3:47,2. 10.000 m.: 
In această probă a reintrat Emil 
Zatopek. El a avut o comportare 
bună, cîștigînd proba cu un a- 
vans apreciabil. 1. Zatopek 
29:33,4; 2. Tomis 29:46,6; 3. O-

Echipele de polo ale R. P. F. Iugoslavia 
din nou învingătoare la Split în fata reprezentativelor 

R. P. Romine
SPLIT. (?rin telefon). Repre

zentativele de polo pe apă ale R.P. 
Romîne (seniori și juniori) au evo
luat din nou, sîmbătă seara, în com
panie jucătorilor jugoslavi. Ca si in 
ziua precedentă, cele două întîlniri 
au furnizat partide de calitate, mult 
aplaudate de cei prezenți și sol
date cu victoria gazdelor. Intîlnirea 
de juniori a fost însă mai echili
brată decît în ajun, ceea ce trebuie 
să ne bucure, întrucît echipa iu
goslavă a folosit patru jucători ru- 
tinați oare depășesc vîrsta juniora
tului. Scor final: 2—1 (1—1). Re
prezentativa noastră de seniori a 
început timid, dînd ocazie echipei 
jugoslave să ia un avantaj substan
țial, de patru goluri în prima parte 
a jocului. La reluare aspectul me
ciului se schimbă, formația romînă 
are inițiativa și concretizează supe
rioritatea prin patru goluri față de 
numai două realizate de iugoslavi. 
Intîlnirea a luat sfîrșit astfel cu 
scorul de 6—4 (4—0) în favoarea 
gazdelor. Iată formația R.P. Ro
mîne: Deutsch-Hospodar. Naghi- 
Zahan-Simon, Bordi, Szabo.

Din cauza unor defecțiuni care 
au îngreunat convorbirea telefonică, 
în ziarul nostru de sîmbătă a apă
rut un rezultat greșit. Este vorba 
de performanța Măriei Both în pro
ba de 100 m. spate: 1:13,3. In rea
litate Marja Both participase la 
proba de 100 m. liber și obținuse 
cu timpul de 1:11,3 un nou record 
de senioare și junioare. Sîmbătă 
seara înaintea meciurilor de polo, 
înotătorii romîni au participat la 
patru probe, cîștigînd primul loc 
în trei dintre ele și un loc II. lată 

dru și P. Gane. Restul plutonului 
se destramă, iar C. Tudose sparge.

C. Dumitrescu a pierdut 400 
m. și neputînd să mai refacă te
renul a abandonat, gest cu total 
nesportiv.

Rezultatul tehfnic: 1. L. Zanoni 
(lot R.P.R.) 100 km. în 2h 46’20”. 
Media orară: 36,072 km.; 2. C. 
Șandru (lot R.P.R.) 2h 47’49”; 3. 
N. Molnar (Locomotiva) 2h 48’08”;
4. P, Gane (Energia) 2h 48’32”;
5. A. Șelaru (Dinamo) 2h 49’37”;
6. I. Vasile (lot R.P.R.) 2h 50’11”;
7. Șt. Poreceanu (lot R.P.R.) 2h 
50’11”; 8. C. Tudose (lot R.P.R.)
2.h  51’32”; 9. N. Pelca.ru (C.C.A.) 
2h 57’23”. Au participat 29 cicliști. 
Au abandonat 20.

de atletism pe echipe
Matbtea 5,20; Rnob’.och 5,19; G. 
Luță 5,11. La greutate, Erika 
Scherer 13,11 m. La suliță; liana 
Micloș 43,54 m„ iar Maria Diți 
43,31 m. (record personal). La 
800 m.: Butda 2:14,5, Pasciuc 
2:15,4, iar la 400 m. Florica Du

mitru 58,4 sec. și Irina Zegreanu 
59,8 sec.

Rezultatele în’tîl nirilor sînt urmă
toarele : Locomotiva 239 (142 B + 
97F)—Voința 154 (102 + 52); Lo
comotiva 216,5 (124,5-ț-92)—Recol
ta 208,5 (145,5 + 63); Recolta' 224 
(148+76)—Voința 173 (113 + 60); 
Știința 265 (164+101)—Progresul 
205 (126 + 79); Energia 235 (144 + 
91)—Progresul 225 (138+87); Ști
ința 280 (173+107)—Energia 207 
(126+81).

zog (Pol.) 29:44,6. înălțime: So- 
ter, Rrybus și Rovar s-au cla
sificat în ordine cu același rezul
tat: 1,94 m. Pe locul următor 
s-a clasat atletul bulgar Beloev 
cu 1,90. Ciocan; 1. Maca 59.49 
m.; 2. Rășcănescu 57,80 m.; 3. Mika 
57,74 m. 10 km. marș: 1. Do e- 
zal 1:24,8. Greutate: 1. Skobla 
17,38 m.; 2. Plichal 16,55 m.; 3. 
Todorov (B.) 16,41; 6. Raica
15,64 m. Disc: 1. Vailent 53 m.;
2. Merta 51,29 m. 8. Vî-slan 44,92 
m. Lungime: 1. Molnar 7,20 m.;
2. Martinek 7,09 m.; 3. Fikejz
7,06 m.; 5. Sorin 7,02 m. Suliță:
1. Radziwonovicz (P.) 71,99 m.;
2. Koruba (Ceh.) 67.65 m.; 3. 
Zamfir 67,53 m 

rezultatele: 200 m. bras: A Oanță 
2:44,8, F. Heitz 2:45,5, M. Mitrofan 
2:49,4; 100 m. fluture: Al. Popescu 
1:06,8; 100 m. spate fete Maria 
Both 1:16,6; 100 m liber M. Niegus 
(Iug.) 58,5 sec., G. Blajek 1:01,0, 
200 m bras fete: Vinka Jerieevțci 
(Iug.) 2:56,2 ! (nou record). Spor
tivii romîni au părăsit orașul Split 
îndreptîndu-se spre Dubrovnik, unde 
vor susține mîine și miercuri noi 
întîlniri.

Intîlnirea de 
intre echipele

BUDAPESTA, 7 (prin telefon) — 
Sîmbătă și duminică după-amiază 
în hala „Sportcsarnok" din Buda
pesta s-a desfășurat întîlnirea de 
gimnastică dintre reprezentativele 
feminine și masculine ale R.P. Un
gare și R.P. Romîne, care constituie 
revanșa întîlnirii de anul trecut de 
la București.

Anul acesta, gimnastele maghia
re, intr-o formă excepțională, după 
cum ne relatează antrenorul de stat 
Gustav Fischer, au dominat net in
tîlnirea în timpul celor două zile 
de concurs, reușind să ia un avans 
de 4,21 pct., încă din prima zi, după 
exercițiile impuse. Dintre compo
nentele echipei noastre, cea mai 
bună comportare a avut-o maestra 
sportului Elena Leușteanu, care s-a 
clasat pe locul II la individual com
pus (exerciții impuse) și a ocupat 
locul I ta sărituri cu 19,07 pct.

Mărturisim că după evoluția din 
meciul cu Progresul C.P.C.S. nu 
am acordat prea mare credit e- 
chipei jugoslave Partizan pentru 
întâlnirea sa ide sîmbătă seară cu 
formația Locomotiva București. 
Din primul set s-a văzut însă că 
de astă dată oaspetele vor încer
ca totul pentru a obține victoria. 
Ceea ce le-a și reușit, datorită 
modului exemplar în care au știut 
să iupte. In general, partida a 
avut o desfășurare foarte intere
santă, fapt subliniat de altfel și 
de palpitanta evoluție a scorului. 
Remarca este valabilă în special 
pentru seturile al doilea și al cin. 
cilea.

Victoria finală a echipei campi
oane a R.P.F. Iugoslavia este pe 
deplin meritată și ea reflectă în 
mod fidel comportarea componen
telor celor două formații. Im ge
neral, oaspetele au atacat mai 
judicios, folosind în mod inteli
gent alternanța loviturilor în for
ță cu cele plasate sau liftate. De 
altfel, modul în care au fost con
cepute și realizate acțiunile de 
atac au și hotărât rezultatul, defa
vorabil locomotivistelor, care au 
utilizat în exclusivitate „bombele”, 
ceea ce firește a facilitat misiu
nea apărării adverse. Victoria e- 
chipei Partizan Belgrad constituie 
un frumos succes pentru această 
formație, care a dovedit nu numai

Dispute Interesante 
îfl prima proiiă a cwronatului 

rfe rootoc+os
Cu toată apreciabila distanță de 

la capătul liniei de tramvai 18 
(Dudești-Cioplea) pînă la startul 
primei probe a campionatului re
publican de motocros, mii și mii 
de cetățeni din Capitală au făcut 
totuși această deplasare pentru a-i 
putea urmări pe motocicliști în în
trecerile lor.

La clasa 125 cmc victoria a reve
nit dinamovistului Mihai Pop, care, 
deși a pierdut din plecare aproxi
mativ 1,30 min., a reușit să refacă 
terenul și chiar să cîștige detașat. 
In urma lui s-au clasat N. Dițescu 
(Energia), B. Predescu (Energia), 
Gh. Ion (C.C.A.) etc. Proba 250 
cmc a fost dominată de V. Szabo 
(Dinamo). O comportare frumoasă 
a avut Iosif Hațag (Energia Me
diaș), clasat pe locul doi. In urma 
lor s-a clasat Gh. Ion (C.C.A.).

O dispută care a reușit să en
tuziasmeze spectatorii au prilejuit-o 
motocicliștii clasei 350 cmc. Din 
grupul celor 18 participant s-<au 
desprins încă de la început Gh. 
Ioniță (C.C.A.), N. Sădernu 
(C.C.A.) și Gr. Bereni (Energia), 
care s-au duelat continuu. In ulti
mul tur Gr. Bereni, din cauza unei 
defecțiuni, a fost nevoit să renunțe 
a mai lupta pentru primul loc. Cla
samentul este următorul: 1. Gh. 
Ioniță, 2. N. Sădeanu, 3. M. Cer- 
nescu, 4. Gr. Bereni, 5. Murgii Șer
ban (Recolta), etc.

întrecerea motocicliștilor la clasa 
500 cmc a fost interesantă pînă în 
turul al șaselea, cînd M. Cernescu 
(Dinamo) a abandonat lupta in 
urma unei defecțiuni. Prin aceasta, 
Al. Lăzărescu (C.C.A.) a putut cîș- 
tiga fără emoție. Olasamentul: I. 
Al. Lăzărescu, 2. P. Iordăchescu 
(C.C.A), 3. I. Olaru (Dinamo).

— g- Ș*- —

gimnastică de la Budapesta
R, P. Ungare și R. P. Romine

In cadrul întrecerilor rezervate 
echipelor masculine, gimnaștii ma
ghiari și-au confirmat și de data 
aceasta ridicata lor valoare, înire- 
cîndu-i pe gimnaștii noștri cu 17,30 
pct. în prima zi de concurs, ceea ce 
arată că sînt mult mai bine pregă
tiți față de anul trecut. Din lotut 
nostru reprezentativ cel mai bine s-a 
prezentat Andrei Rerekes. Echipa 
masculină a țării noastre este lip
sită de aportul maestrului sportului 
■Fr. Orendi, care, fiind accidentat, 
nu a puitut face deplasarea, iar
I. Zamfir s-a accidentat în timpul 
concursului, echipa rămînînd în 
7 oameni.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate în prima zi de concurs: fe
minin: Ungaria 223,98 pct., Romî- 
nia 219,77 pct. Individual compus: 
Agnes Releti (Ung.) 37,94 p.; 2. E- 
lena Leușteanu (Ronrînia) 37,78 

pregătire tehnică și tactică, ci și 
maturitate în rezolvarea situațiilor 
dificile. In cursul meciului, în
cheiat eu scorul de 3—2 (11—15,
14— 16, 15—7, 15—7, 15—12) în 
favoarea echipei Partizan Belgrad, 
s-au remarcat : Miriana Nicolici, 
Milica Stoiadînovioi, Natașa Lu- 
kovici, de la oaspete și Rodica 
Sădeanu, Maria Coman-Crivăț și 
Adriana Honet de la gazide.

Ultima întîlnire susținută de e- 
chipa campioană a Iugoslaviei în 
țara noastră s-a disputat aseară. 
Adversară i-a fost echipa Știința 
I.C.F., care a reușit să învingă, 
după o luptă dîrză. Partizan Bel
grad a jucat mai tehnic, dar 
studentele de la I.C.F. au luptat 
cu mai multă însuflețire, reușind 
să obțină o victorie meritată cu 
scorul de 3—2 (11—15, 15—8,
15— 12, 12—15, 15—12). S-au evi
dențiat : Doina Ivănescu, Veroni
ca Zama-Costin și Sonia Colce- 
riu (Știința I.C.F.), Mitica Stoia- 
dinovici, Miriana Nicolici și Na
tașa Liikovici de la Partizan 
Belgrad.

★

Echipa Septemvri din Sofia a 
susținut al doilea meci în țara

FOTBAL PESTE HOTARE
LA PARIS: R.P. UNGARA-FRANȚA 

2-1 (0-0)

Paris 7 (prin radio) — Intîlnirea 
dintre reprezentativele Franței și 
Ungariei, desfășurată pe stadionul 
Colombes a revenit pe merit fotba
liștilor maghiari la capătul unei 
lupte dîrze. Echipa Ungariei și-a 
oonfirmat din nou revenirea în 
formă, obținînd cea de a treia vic
torie consecutivă în deplasare. îna
intașii maghiari nu au fost însă' nici 
ieri în forma lor obișnuită, ratind 
numeroase ocazii. In pr.ima repriză 
jocul a fost echilibrat. Spre sfîrșitul 
reprizei, gazdele au ințiativa însă! 
Grtllet și Planton! ratează ocaz 1 
favorabile. După pauză ambele e- 
chipe joacă eu multă însuflețire. In 
min. 4», d'upă un schimb de mingi 
între Sandor și Machos ultimul îns
crie de aproape. Nu trec nici 3 
minute și francezii egalează: Fon
taine scapă de la centru, trece de 
Bdrzsei, îl „scoate" pe Grosits din. 
poarta, trimițînd linuștit balonul în 
plasă. Rezultatul de 1-1 se menține 
mult timp. Cisovski, Czibor, Kocsis. 
Fontaine ratează numeroase ocazii. 
Se pare că meciul va lua sfirș t cu 
acest rezultat. Totuși în min. 87 ju
cătorii unguri marchează golul vic
toriei. Sandor este lansat în adîn- 
cime pe extremă, ajunge la punctul 
de corner centrează lui Kocsis și a- 
cesta reia pr.ntr-un splendid salt, 
cu capul în poartă. In ultimul mi
nut de joc Cisovski ratează o mare 
ocazie trăgînd alături de la 10 rn.

Francezii s-au apărat foarte bine, 
au contraatacat prin surprindere însă 
au tras slab la poartă. Fctbalișt i 
maghiari au jucat mulț.imitor cu 
excepția liniei de atac. Au fost uti
lizate formațiile: UNGARIA: Grosits- 
Karpati, Borzsei, Kotasz-Bozsik, Be- 
rendl-Sandor, Kocsis, Hidegkuti (din 
min. 41 Machos), Puskas. Czibor, 
FRANȚA: Remetter-Kallbel, Jonquet, 
Marche-Scotti, Marcel-Griilet. Cisovs
ki, Fontaine, Plantoni, Vincent.
SOFIA, — In campionatul Bulga

riei s-au înregistrat următoarele re
zultate: Torpedo Russe-Spartak Ple
ven 1-2, Spartak Plovdiv-Spartak Sta
lin 2-1. Lokomotiv Sofia—Udarnlk 
3-2. Narodna Armie Plovdiv-Spartak 
Sofia l-o

MOSCOVA — BERLIN 6-2 (4-11

BERLIN, 7 (Prin telefon) In fața 
a 40.COO soectatori reprezentativa o- 
rașujui Moscova a obținut o fru
moasă victorie în fața selecționatei 
orașului Berlin. Cele 6 goluri ale 
echipei sovietice au fost înscrise de 
Ivanov (2), Beriaev (2), Stretțov șl A- 
gapov. Pentru echipa gazdă a în
scris Wirth (2). Pentru jocul frumos 
șl spectaculos fotbaliștii sovietici au 
fost viu aplaudați de publicul ber- 
Mnez.

ITALIA. — O surpriză de proporții

pct.; masculin: Ungaria 341,00 pct.;
2. Romîma 324,30 pct. Individual 
compus: 1. A. Takacs (Ung.) 57,45 
pct.... 4. A. Rerekes (Romînia)
56,10 pct. In ziua a doua de con
curs, rezultatele înregistrate pînă la 
închiderea ediției sînt următoarele: 
masculin: pe echipe paralele: Lln- 
gairia 114,00 pct., Romînia 107,95 
pct.; inele: Ungaria 113,50 pct. Ro
mînia 110,65 pct.; sărituri: Ungaria 
115,50 pct.; Romînia 112,10 pct ; 
sol; Ungaria 113,50, Romania 109,25 
pct. Feminin: pe echipe: sărituri: 
Ungaria 112,47 pot.; Romînia 111,63 
pct.; paralele: Ungaria 112,35 pct.; 
Romînia 110,05 pct.

După exercițiile ia patru aparate 
la băieți și după două la fete re
zultatul pe națiuni este următorul: 
băieți: Ungaria 570,35 pct.; Romî
nia 546.60 pct.; Fete Ungaria 
336,24 pct.; Romînia 330,98 pct. 

noastră la Sibiu, unde a fast în
trecută de echipa locală Voința 
cu scorul de 3—2 (10—15, 15—3,
4— 15, 15—12, 15—5). Numeroșii 
spectatori prezenți pe terenul Vo
ința au urmărit un meci slab ca 
valoare tehnică, dar care a plăcut 
datorită elanului cu care s-a jucat’.
5- au remarcat Gundarova, Ciala- 
kova, Roiteva, de la Septemvri și 
Boariu, Bojiță și Bogorin de la 
Voința Sibiu.
DINAMO BUCUREȘTI — MODA 

SPORT ISTANBUL 52—52 
(32—25)

In al doilea meci disputat în 
Capitală echipa turcă Moda 
Sport a obținut un neașteptat re
zultat de egalitate în fața dina- 
moviștilor bucureșbeni. El se da- 
torește pe de o parte comportării 
excelente a echipei din Istanbul, 
care a făcut un joc cu mult pes
te valoarea celui de vineri, iar 
pe de alta nervozității excesive 
a echipei noastre care — deși a 
condus cea mai mare parte din 
timp — n-a reușit în final să 
acționeze lucid și calm pterzînid 
multe baloane.

Marți va avea loc tatt’imrea- 
revanșă dintre Dinamo Bucii- 
rești și Moda Sport.

s-a înregistrac în a 4-a e.tapă a cam
pionatului diviziei A: Napoli a în
vins în deplasare pe Milano eu scorul 
de 5-3, după ce la pauză conducea 
cu 5-0! Iată celelalte rezultate: Bo- 
logna-Lazio 3-1, Fiorentina-SpaL 2-0, 
Genova-Udinese 1-1, Juventus-Samp- 
doria 1-1, Lanerossi-Ataianta 2-0, 
Paiermo-Internazlonaie 1-1, Roma- 
Padova 2-2, Triest.na-Torino 1-0. In 
fruntea clasamentului se află un 
pluton compus din Sampdoria, Na
poli (7 p.), M’ilan, Juventus (6 p.), 
Genova, Roma, Fiorentina (5 p.).

BELGRAD, (Prin telefon). — A 
8-a etapă a campionatului s-a soldat 
cu următoarele rezultate: Steaua ro
șie Bdgrad-Hajduk Split 3-0, Radni- 
cki Belgrad-Partizan 3-1, Lokomotlva 
Zagreb-Velej Mostar 5-2, Dinamo Za
greb-Sarajevo 2-1, Vojvodina Novi 
Sad-Zagreb 3-2, Vardar ’ Skopl;'e-Bu- 
ducnost Titograd 1-1, BSK-Spartak 
Subotâca 2-1. In clasament conduce 
Steaua Roșie cu 14 puncte, urmată 
de Hajduk. și Vojvodina cu cîte 12 
puncte.

★
La 5 octombrie a părăsit Moscova 

plecînd spre Turcia echipa sovietică 
de fotbal Dinamo Moscova. Fotbaliș
tii S(V7ietici răspund in fcliul acesta 
vizitei pe care a întreprins-o anul a- 
cesta în Uniunea Sov etică echipa 
turcă Fenerbahce. Echipa Dinamo 
Moscova va susține în Turcia două 
întîlniri. In primul meci va întîlni 
Galatasarai la 12 octombrie.

Echipa sovietică de fotbal „D na- 
mo” Tbilisi și-a început sîmbătă tur
neul în R.P. Bulgaria, jucînd la Sofia 
cu echipa locală Dinamo. După un 
meci interesant fotbaliștii sovietici au 
terminat învingători cu scorul de 3-2 
(1-2).

Q Sîmbătă la Belfast, echipa re
prezentativă a ANGLIEI a întîlnit 
selecționata IRLANDEI DE NORD. 
Meciul a luat sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate 1—1 (1—1) ! Punctul e- 
chipei engleze a fost înscris de Mat
hews.

De pe pistele de atletism
o Atleții italieni au realizit 

performanțe cie certă valoaire in
ternațională în cadrul campionate
lor Italiei recent încheiate la Ro
ma. In proba de 100 m. plat 
Gnocchi și Galbiati au egalat re
cordul țării lor în proba de 100 
«n. plat cu timpul de 10”4/10.

• Intr-nn concurs desfășurat la 
Copenhaga, polonezul Wazny a 
doborît recordul R.P. Polone la 
săritura cu prăjina realizînd 4 m. 
47, la patru centimetri de recor
dul european al lui Landstroem. 
Ir. acelaș concurs s-au mai înre
gistrat și alte rezultate de valoare 
ca : suliță: Sidlo (R.P.P.) 76 
,16 m. 5.000 m.; Chromjk (R.P.P.). 
14:07,4; Toergensen (Dan.) 14: 
09,4 — rec. danez, Porzadnik 
(R.F.G.) 14:09.6; ciocan: Strandli 
(Norv.) 60,94 m.
• Cu prilejul urnii concurs de 

atletism desfășurat recent la Mos
cova, atletul Dimițriev a stabilit 
un nou record al U.R.S S. în pro
ba de marș 30 km. realizînd 1 h 
36’10”6/10. 'Vechiul reco'd era de 
1 h38’ 53”4/10.

e Ieri s-a stabilit la Budapesta 
întîlnirea de atletism dintre repre
zentativele feminine ate R. P. Un
gare șî R.D. Germane. Vvforia a 
revenit atletelor germane cu 63,5 
la 49,5 p. lată ctteva rezultate: 
200 m.: Rohler (R.D.G.) 24,1 ; 
disc: Muller (R.D.G.) 47,92; lun
gime ; Gyarmati (Ung.) 5,96 m :

• Miercuri seara va începe. la 
Londra pe stadionul White City, 
întîlnirea de ailetsm dintre repre
zentativele R. P. Ungare șî An
gliei.

Pelca.ru

