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AU LUAT SFIRȘ1T ÎNTRECERILE CELEI DE A XVI-A EDIȚII 
A JOCURILOR OLIMPICE

BILANȚUL SUCCESELOR SPORTIVILOR ROMINI 
LA MELBOURNE

Locul 8 in clasam entul medaliilor

de

tn-

MELBOURNE 8 (Agerpres). — 
orespondență specială:

După terminarea meciului 
\>tbal s-a desfășurat intr-un ca
fti solemn festivitatea de îrtchi- 
|ere a celei de-a 16-a ediții a 
ocurilor Olimpice de vară. Dea- 
upra stadionului fluturau in bd- 
tia viatului steagurile multicolore 
le celor 67 de țări participante la 
bcuri. Timpul e mohorit astăzi și 
U toate că ploaia a încetat nori 
mușii acoperă cerul. In tribune 

totuși o atmosferă veselă șl 
peclatorii australieni așteaptă că 
^âl'dare să vadă din nou pe 
’Prtivii care timp de două săptă- 
țîni le-au oferit un spectacol 
iniător și de la care iși vor lua 
ftăzi la revedere.
' Festivitatea a fost deschisă de 
; fanfară zgomotoasă care și-a fă- 
ut apariția pe stadion la ora 16. 
Jupă citeva minute patru tunuri 
iu tras salve în cinstea sosirii 
Rapelului olimpic. Pe poarta mare 
: stadionului apar stegarii diferi- 
elor țări avînd în frunte pe păr
ătorul drapelului Greciei. In spa
rte tor vin sportivii care sînt îm- 
răcați iarăși ca la deschidere în 
\ostume de paradă, dar astăzi na 
nai defilează despărțiți: ei trec 
-rin fața tribunelor în grupuri 
•ompacte, amestecați unii cu alții, 
3-ă deosebire de naționalitate, sau 
asă. Albi, negri, galbeni, soviet 
ici, americani, romini, englezi, 
australieni, defilează braț la braț

In întrecerile de Ia Stockholm ți Melbourne

U. R, S. S. a ocupat primul loc' 
in clasamentul general

■—Echipa R. P. Romine s-a clasat pe locul XI
— In repartizarea medaliilor olimpice ia terminarea J.O. de la Melbourne 

local 8R. P. Romină ocup»

8 (Agerpres). 
transmite clasa- 
pe țări alcătuit

MELBOURNE 
i Agenția TASS 
mentul neoficial 
Pupă încheierea celei de a XVI-a 
pdiții a Jocurilor Olimpice de 
vară. Clasamentul include și punc
tele obținute la Jocurile Olimpice 
șevestre de Ia Stockholm și este 
ntocmit potrivit sistemului euro

pean de punctaj (7-5-4-3-2-1). Lo
tul întîi în acest clasament este 
ocupat de echipa U.R.S.S. care a 
obținut un mare succes la actua
la Olimpiadă întrecînd cu 125,5 
puncte echipa S.U.A.

lată cum arată clasamentul : 1. 
U.R.S.S. 622 5 puncte; 2 S.U.A. 
•97 puncte; 3. Australia 239,5 
ipuncte; 4. Germania 206 5 puncte; 
5. R. P. Ungară 193 puncte; 6. 
Anglia 163,5 puncte; 7. Italia 160 
puncte; 8. Suedia 140 puncte; 9. 
Japonia 127 puncte; 10. Franța 
108 5 puncte; 11. R. P. ROMINĂ 
93 puncte; 12. Finlanda 89 5 punc
te; 13. R. P. Polonă 71 5 puncte; <>4 - - - - -- -
15. Turcia 52 puncte; 16. Canada 

puncte; 17. Iran 42 puncte; 18. 
Iv P. Bulgaria 35 5 puncte: 19. 
Danemarca 26 puncte; 20. Irlanda 
25 5 ouncte; 
puncte; 22. 
puncte; 23. 
puncte; 24. 
puncte: 25. 
[6. Argentina 1_._ ,
Chile 17 punete; 28. 
puncte: 
80. Belgia 
8 puncte;
83. India 
s puncte;
66. Islanda 5 puncte; 37. Pakistan 
p puncte; 38. Grecia 4 puncte, etc.

R. Cehoslovacă 68.5 puncte;

21. Africa de Sud 
R.P.F. Iugoslavia 
Coreea de Sud 

Noua Zeelandă
Norvegia 20 puncte; 

18,5 puncte; 27. 
, Mexic 14

29. Austria 12 puncte;
11 puncte; 31. Brazilia

32. Trinidad 7 puncte;
7 puncte; 34. Uruguay
35. Elveția 5 puncte;

LUÎND ÎN CONSIDERA
RE NUMAI REZULTATELE 
ÎNREGISTRATE ÎN CON
CURSURILE OLIMPICE

siqibotizeazd

prm fața tribunelor, salutați cu o 
țurtună de aplauze. Această defi
lare impresionantă 
prietenia care s-a legat pe terenu
rile de întreceri și pe care spor
tivii vor s-o păstreze mult timp 
de laaci tnainte. Partici panf ii

jocuri au făcut un fur de pistă și 
s-au aliniat apoi pe terenul verde 
din mijlocul stadionului. Fanfarele 
intonează Imnul național al Gre
ciei și drapelul acestei țări este 
ridicat pe unul din cele trei catar-

MELBOURNE 
ȘTIE 

OLIMPICE

DE LA 
(DUPĂ CUM SE 
JOCURILE
ECVESTRE S-AU DESFĂ
ȘURAT LA STOCKHOLM) 
ECHIPA R. P. ROMINE 
A OCUPAT LOCUL 9 ÎN 
CLASAMENT, DIN 67 DE 
ȚARI PARTICIPANTE. 

(Citiți în pag. a 4-a „Repartiția 
medaliilor olimpice"). Ieri in finală; Progresul Oradea

Meciul-finală de ieri a dat răspu nsul întrebării pusă în ziarul nos irit de slmbătă: Bartha este cel 
care primește Cupa RfPf-R. {r SI. - ------------*- , (Fotoi TIBORS

emblemele 
medalii de 
Melbourne, 
cu mlndrie 
unde este

ge unde pot fi văzute 
țărilor care au obținut 
aur la Jocurile die la 
Sportivii romini privesc 
spre unul din catarge
ți stema R. P. Romine. Aceasta 
este încă o răsplată a eforturilor 
lor in întrecerile olimpice unde au 
reușit să ciștige 5 medalii de aur. 
Pe unul din catarge este înălțat șt 
drapelul Italiei, țara gazdă a co
toarelor Jocuri Olimpice.

Președintele Comitetului Olimpic. 
Internațional, Avery Brundage, în
soțit de Kent Hughes, președin
tele comitetului de organizare, ți 
primarul orașului Melbourne, urcă 
pe mica tribună instalată la mar
ginea pistei de atletism. Mulțu
mind Australiei pentru bana pri
mire făcută participantilar la 

Jocuri. Brundage pronunță caden
țele tradiționale de închidere a 
Olimpiadei • .Declar Indusă cea 
de a 16-a ediție a locurilor Olim
pice de vară și potrivit vechii tra
diții chem tinerii din întreaga lu
me să se înt Unească în I960 ta 
Roma pentru a celebra cea de a 
17-a Olimpiadă". Acum privirile 
tuturor sini îndreptate spre stea
gul olimpic cu cele 5 cercuri co
lorate care este coborî» încet de 
pe catarg. Avery Brundage lami
nează steagul olimpic primarului 
orașului Melbourne pentru a-t 
păstra timp de 4 ani pină la O- 
limpiada de la Roma. Heralzii 
sună din trompete și flacăra olim
pică care a ars de la 22 noiem
brie pe soclul de bronz este stinsă. 
Un cor de 500 de persoane into
nează o frumoasă melodie de adio 
„Drum bun, drum bun, ne vom in- 
tllni din nou". Sportivii partid- 
oanți la locuri părăsesc stadionul 
braț la braț fluturlnd batiste și 
pălării, copii ți tineri australieni 
coboară din tribune, string miinile 
sportivilor ți le oferă daruri. Vi
zibil emoționați, spectatorii ii a- 
plaudă pentru ultima oară. Pe 
panoul unde erau afișate rezulta
tele, scrisă cu litere electrice, a- 
pare următoarea urare: „Mel
bourne vă spune la revedere Și 
vă urează călătorie plăcută. Suc
ces la Jocurile de la Roma".

CUPA R.P.R. ȘI-A STABILIT PENTRU UN AN „SEDIUL” LA ORADEA!
Energia Cimpia Turzii 2-0 (0-0)----

r*

• MEDALII DE AUR ; Leon Rotman (canoe simplu, viteză și • 
fond); Simion ismailciuc și Dumitru Alexe (canoe dublu, viteză); t 
Nicolae Linca (box, categoria semimijlocie); Ștefan Petrescu (tir „ 
pistol viteză). ■ ....

s

• MEDALII DE ARGINT: Olga Orban (scrimă, floretă); Mir
cea Dobrescu (box, categoria muscă); Gheorghe Negrea (box, cate
goria semigrea). ,

• MEDALII DE BRONZ: Constantin Dumitrescu (box, catego
ria ușoară); Gheorghe Lichiardopol (tir, pistol viteză); Elena Leuș- 
teanu (gimnastică, sol); Francisc Horvath (lupte, categoria cocoș); 
echipa feminina de gimnastică (Elena Leușteanu, Georgeta Hurmu- 
zache, Sonia Inovan. Emilia Vătășoiu, Elena Mărgărit, Elena Să- 
călici, Ut ta Schlandt).

• LOCUL IV: lolanda Balas (atletism, săritura în înălțime); 
Mircea Anastasescu și Stavru Todor of (caiac dublu, viteză); Elena 
Leușteanu (gimnastică, clasament individual compus); Dumitru Pîr- 
vulescu (lupte, categoria muscă)..

• LOCUL V: Simion Ismailciuc și Dumitru Alexe (canoe dublu, 
•gnd); Constantin Antonescu (tir. armă liberă calibru mare); Iosif 
Sîrbu (tir. armă liberă calibru redus 60 focuri poziția culcat); echipa 
feminină de gimnastică la aoarate portative (Elena Leușteanu, Geor
geta Hurmuzache. Sonia Inovan. Emilia Vătășoiu, Elena Mărgărit 
Elena Sic ăl ici și Utta Schlandt).

• LOCUL VI: Echipa de pentatlon modern (Cornel Vena, Du
mitru Țintea și Victor Teodorescu); Elena Leușteanu (gimnastică, 
sărituri și bîma); Gheorghe Dumitru (lupte, categoria ușoară).

REPREZENTATIVA DE FOTBAL A UNIUNII SOVIETICE. 
CAW>IOANĂ OLIMPICĂ

!■ fmlâ. fetkfițtu sovietici a» irtre cil echipa L P. F. Ingoslaviai 
ca 1-0 (M)

I I 
l

SimbăU după-aouază, stadionul 
.Criket Ground* a fost arhiplin 
Deși în marea lor majoritate 
auMralienă nu cunosc prea mult 
fotbalul peste 1000)0 spectatori 
erau prezenți în momentul apari
ției echipelor finaliste ale turneu
lui de fotbai. U.R.S.S. și Iugosla
via. Se poate spune că cele două 
echioe au făcut o excelentă propa
gandă pentru fotbal tn rindurile 
locuitorilor celui de al cincilea con
tinent. care au putut aprecia fru
musețea și spectaculozitatea aces
tui sport puțin râspindit la ei. 
După o luptă echilibrată, intere
santă și pasionantă, echipa Uni
unii Sovietice a terminat victorioa
să cu scorul de I—0 (0—0) deve
nind astfel campioană olimpică la 
fotbal. La sfîrșitul partidei, zecile 
de mii de spectatori au aplaudat 
cu căldură pe învingători, care au 
adăugat un nou și frumos succes 
celor obținute Ia a XVI-a Olim
piadă de către sportivii Uniunii 
Sovietice.

Meritul ambelor echipe în rea
lizarea unui joc de valoare a fost 
cu atit mai mare cu cit terenul 
alunecos a pus probleme deosebit 
de grele celor 22 de jucători în 
ceea ce privește controlul balonu
lui. In această situație, ambele 
formații au utilizat pase scurte 
la semiînăfțime. Echipa U.R.S.S. 
s-a dovedit în general mai omo
genă, a acționăT mai periculos șt 
a avut perioade de dominare mai 
categorice decît partenera ei de 
joc. In cursul meciului tinerii ju
cători iugoslavi au reușit adese
ori să realizeze acțiuni de toată

T
»
>

I.

frumusețea. impresionînd în spet
ei al prin tehnica individuala șl. 
prin plasament.

Primele minute de j<»c se scurg; 
tn nota de 'dominare a echipei it**-

NETTO

goslave care dă mult de furcă su
părării imediate a reprezentativei 
sovietice și in special portarului 
lașin, aplaudat de mai multe ori. 
pentru spectaculoasele lui inters 
venții. în minutele 4 și 6 Papec: 
și respectiv Mujic, trag puternia 
dar lașin reține balonul în ulti
mul moment. In general, iugoslav if 
au inițiativa pînă la jumătatea re
prizei, cînd echipa Uniunii Sovie
tice începe să acționeze mult mai 
legat în atac. In min. 22, după o 
combinație cu Isaev și Salnikov#. 
Ilin primește balonul demarcat și 
trage puternic însă neplasat, aste- 
fel că portarul iugoslav Radeno*

(continuare tn pag. a 4-a) *

rămîne 
îotb-a- 
c.a a-i

specta-

Așa cum prevăzusem. Stadionul 
Republicii, a fost ieri aproape plin# 
Timpul mai puțin rece decît în zi
lele precedente și apariția îmbie* 
toare a soarelui au îndemnat pe 
foarte mulți bucureșteni să „sem
neze condica" și lz finala Cupei 
R.P.R., deși — la drept vorbind — 
nu prea aveau motive. C.C.A. șt 
Locomotiva le refuzaseră satisfac
ția de a reprezenta Capitala în fi
nală, întrerupînd astfel o tradiție 
care duresză de opt ani.

Dar, o finală de Cuoă 
totuși o finală și iubitorii 
lului au ținut s-o onoreze 
tare.

E drept că mulți dintre 
tori au venit tnsi mult din curio
zitate. Pe Progresul Oradea, care 
ieri și-a înscris pentru prima dată 
numele pe lista cîștigătorilor Cu
pei, bucureștenii o văzuseră la 
lucru cu o săptămînă în urmă; 
cînd a reușit „marea lovitură" de 
ei elimina pe favoritul nr. 1 al Cu- 
.pei; C.C.A. In schimb, Energia 
.Metalul Cîmpia Turzii prezenta 
rmutatea, punctele de ațractie ale 
ăwștei finale. Echipa din Cîmpia 
TurSiji- a avut anul acesta carierei 
echipei dfa Reșița de acum doi 
ani. P(ț*țînd, metalurgiștii au elî— 
minat dfîv competiție formații da 
categoria A»; Progresul Bucureștii

{ooaiinuare*in pag. a 3-aJț tă



Campîonaîul republican He box pe echipe
| DINAMO — C.C.A. 25—13

' Neavînd reprezentanți ka cate
goriile semigrea și grea, echipa 
Casei Centrale a Armatei pornea 
de la început cu un handicap greu 
de remontat în întîlnirea cu pngi- 
liștii dinamoviști. Problema învin
gătorului fiind astfel oarecum re
zolvată disputa dintre cele două 
redutabile formații s-a rezumat la 
o întrecere, nu lipsită de interes, 
dar fără atmosfera de tensiune, a- 
proape dramatică ce caracteriza 
pînă acum .ciocnirea" dintre QC A. 
și Dinamo. Aceasta nu înseamnă 
însă că n-am asistat la meciuri 
spectaculoase. Dimpotrivă, au fost 
chiar destul de multe partidele 
care an plăcut, mai ales prin bo
xul în sensibil progres practicat de 
cei mai mulți dintre combatanți. 
In cele din urmă, victoria a reve
nit, pe merit, echipei Dinemo.

In limitele categoriei muscă, 
Puia Nicolae (D) a 'ntîinr* o re
zistență neașteptat de dîrză din 
partea tînărului Vasile Vinfili 
(C.C.A.). Elevul luî Marcu Spa- 
kov s-a arătat nu numai poseso
rul unui „punch" puternic, dar și 
al unui dezvoltat „simț al ringu
lui". Medal a fost dus întz-un ritm 
.iafernal. Cei doi combatanți n-an 
făcut economie de efort, lovindu-se 
adeseori năpraznic cu croșetai și 
■upercuturi. Aflat în avantaj la 
sfîrșitui celei de a doua reprize. 
Vintilă a slăbit alura în ultima 
parte a meciului, astfel că deeiria 
de egalitate pronunțată de juriu 
este absolut echitabilă.

Cu Himfc mai prejos nu s-au 
lăsat „cocoșii" Toma Constantin 
(D) și Nicolae Mîndreanu (G.C-A). 
In prima repriză, mai mobil deet 
altădată, Toma Constantin mane
vrează mult în jurul adversarului, 
punctîod „din mers". Mindrezmi 
nu rămîne însă dator. Repriza ur
mătoare dina mov is tul e în plină 
acțiune, lovind des cu swineuri ți 
directe, dar Mindreatui echilibrează 
situația prin croșeurile sale seci, 
dirijate la față și la corp. Ultima 
repriză, ocazionînd schimburi vio
lente, se scurge din nou sub sem
nul egalității. Spre surprinderea 
generală, procedind în mod inex
plicabil, juriul îi acordă decizia lui 
Toma Constantin, dnd de fapt un 

-„meci nul" era clar ca lumina zi
lei. A fost de altfel, singura deci
zie eronată a serii.

La categoria pană, după ce au 
fost pe rindria podea. Șt Văcaru 
(D) și D. Boiangiu (C.C.A.) au 
terminat la egalitate. In cadrai ca
tegoriei semiușoară, M. Trancă 
(D), mai insistent în momentele 
decisive; a obținut victoria la 
puncte asupra lui P. Rtnjea 
(C.C.A.). La categoria ușoară.

hi sfirșît probe de ridocros 
bine organizate

După cite va prooe de ciciocros. 
a căror organizare a fost cm totul 
nesatisfăcătoare, iată că ieri am 
avut prilejul să asistăm la între
ceri organizate în condițiuni exce
lente (traseu bine ales, populari
zare, baie, ceai fierbinte, vestiar, 
premii numeroase). F.sie vorba de 
competiția dotată cu .Cupa Re
colta* pentru a cărei deplină reu
șită organizatorii merită toate lau
dele.

In proba avansaților, lupta 
sportivă a fost deosebit de dîrză. 
D. Dragomir (Recolta), In frumoa
să revenire de formă, .1 atacat ne
contenit cîștigînd de puțin în fața 
Iui Petre Soltz (Orașul Stalin), un 
tînăr cu mari perspective. N. Ste- 
panian (Recolta) a ocupat locul 
III la 21 secunde.

In rîndul juniorilor cu certe ca
lități pentru ciciocros, a mai apă
rut un element valoros : Rebholtz. 
de la C.C.A. El a cedat la luptă 
mare colegului s-a de cluj îon 
Stoica, pentru a patra oară victo
rios. Pe locul III, C. Baciu (Progr. 
F.B.) care ne-a făcut impresia a 
»u fi pus la punct cu pregătirea.

Potrivit așteptărilor, proba fe
minină a fost doar o formalitate 
pentru Maria Bisak (Progr. C.S.) 
care a cîștigat din nou, depășind 
categoric pe Silvia Stănescu (FI.

O mențiune pentru tînăra 
ciclistă — clasată pe locul 3 —- 
Iosefina Oprea (Locomotival în 
real progres.

La semicurse, D. Rotaru (C.C.A.) 
• obținut victoria, nu însă Iară e- 
moții, întrucît C. Grigorescu (Re
colta) și V. Fieraru (Voința) i-au 
lost adversari redutabili. Cupa Re
colta a fost cîștigată de cicliștii 

. de la Recolta asociație în cadrul 
căreia ciclismul a luat o serioasă 
dezvoltare^

Francisc Ambruș (C.C.A.), calm și 
atent, a cîștigat la puncte în fața 
lui Maximilian Biedl (D). „Semi- 
mijlociii" M. Stoian (C.C.A.) și 
I. Dragnea (D) n-au oferit spec
tacolul așteptat. A fost o luptă de 
uzură, terminată la egalitate. La 
„mijlocie-ușoară", C. lordache (D) 
l-a întrecut, surprinzător, la puncte 
pe Șerbu Neacșu (C.G.A.). In li
mitele categoriei mijlocie, D. 
GSeorghiu (D) și-a înscris în pal
mares o victorie la puncte, în dau
na lui D. Țurlui (C.CA.), care și-a 
apărat cu multă convingere șan
sele. Reuniunea a fost completată 
cu o demonstrație — de loc nece
sară. după părerea noestră — în
tre E- Făresz și O. Cioloca. Nu era 
mai bine să fi fost programele 
unul sau două mecioti amicale?

Marius Godeanu

VOINȚA — LOCOMOTIVA 21-19
Voința a cuceri» ieri in sala 

Giuleșff ultima victorie și, odată 
cu ea, galoanele de campioană re 
puHicanâ de box pe ech.Șe Sarci
na pugiliștiior Voinței n-a fost in 
să de loc ușoară în această între
cere și puțin a lipsi: ca echipa 
Locomotiva să producă marea sur
priză. Mec arde n-au depăși* li 
mita JvdloeriHe, singurii boxen 
care merită evidențieri fiind A. 
Morăroș și Gh Tomescu.

A. Moriruș (L) a încrucișat mă
nușile ca GA Stoian Qft — in 
cadra! cat muscă și a țlîtrt să-și 
impană de Ia început punctul de 
vedere datorită reușrtetor croșeuri 
de stingă care au users mereu ..în 
plin". In permanentă oleasivă. Mo- 
răntș l-a trimis pe Stoian la po
dea in prima repriză și a terminat 
apoi ia avantaj următoarele „roun- 
d-jri", dștigind detașat la puncte.

La cat. cocoș. C. Caieoduc (L) 
și Gh. Lache (V) au terminat M 
egalitate după un meci confuz, lip
sit de spectaculozitate. In cadra! 
cat pană. N. Stoian (Vl a lichi
dat rapid socotelile cn I Manea 
(L), care a fost abandonat de se 
cunzh săi după no minut de luptă. 
C. Gherasim (V) și I Boceai» 
(L) an oferit — io limitele cat se
ni îmi jtocie — un spectacol dezo
lant Ei au luptat fără convingere 
atrăgindu-și repetatele avertismen
te pentru .lipsă de combativitate". 
A fast declarat ianringător ia punc
te C Gherasim. Cat. ușoară: Gh. 
Tom eseu (L) a obținut o admira
bilă victorie în compania rutina- 
tjui Drrri’-u Adam (V). Tom^sc'i

Fază din meciul C. Gherasim (Voința) — I. Boceanu (Locomotiva) 
(Foto: M. PETRESCU)

IERI A ÎNCEPUT „CUPA 30 DECEMBRIE” LA RUGBI
Ne-am deplasat cu o oarecare 

îndoială pe stadionul colectivului 
Energia I.S.P. pentru a urmări 
jocurile de rugbi programate în 
prima etapă a «Cupei 30 Decem
brie". Desigur, această îndoială 
nu era cauzată de jocul echipelor, 
pe care îl apreciasem cu diferite 
alte ocazii, ci mai ales gîndindu- 
ne, care poate fi valoarea unui 
spectacol rugbistic, în condițiile 
unui tardiv sfîrșit de an competi- 
țional, deosebit de greu. Și totuși, 
am asistat la două jocuri plăcute, 
disputate, în care dîrzenia și vo
ința de a învinge au fost mai 
mult remarcate decît neîndemînă- 
rile tehnice. După cum am prevă
zut, această competiție în care 
punctele nu reprezentau totul, a 
dat prilejul antrenorilor de a fo
losi numeroase elemente tinere, 
dintre cele mai talentate, de care 
.•olectivele Energia nu duc lipsă, 
lată acum cîteva amănunte asu
pra desfășurării celor două partide 

ENERGIA M.T.D. —
ENERGIA MINE ÎS—9 (15—«)

Scorul și aspectul jocului au o- 
ferit spectatorilor o agreabilă sur
priză, în sensul că tînăra echipă 

a utilizat cu' promptitudine cro
șeurile cu ambele brațe și a ter
minat foarte bine repriza a III-a, 
după ce a trecut prin câteva mo
mente mai grele, datorite contra
ofensivei disperate inițiată de A- 
dam. Tomescu a dovedit în partida 
de ieri că este unul din pugiliștii 
noștri de nădejde. El trebuie să 
utilizeze însă mai des upercutul. 
Cat. semimijlocie: V. Bogoi (V) a 
întîlnit un adversar destul de in
comod în persoana lui C. Bilă 
(L). Acesta l-a trimis' de altfel la 
podea pe Bogoi pentru opt se
cunde în repriza I. Mai decis, Bo
goi a forțat apoi ritmul și a câș
tigat prin descalificare, ia repriza 
a Hl-e.

Cat. mijlocie ușoară: I. Schwartz 
(V) întrece la puncte pe C. Stă
nescu fL). Ambii pugilîști s-'au 
dovedit foarte slab pregătiți. Cat. 
mijlocie: L. Coc (V) depășește la 
puncte pe 1. Buzea (L), dar o 
decizie de meci nul era mult mai 
echitabilă. La cat. semigrea. Petre 
Zaharia (L) l-a silit pe adversarul 
său Gh. GTcă (V) să renunțe re
pede la luptă .după o puternică 
serie de lovituri aplicată în repri
za I.

.Greii- AL Ghiți (L) și I. Pe
trol (V) au luptat ai dîrzenie 
pentru victorie Mai rutina» șj mai 
tehnic. Ghiți a cîștigat la puncte 
după ce și-a trimis adversarul la 
podea în repriza I

G. Mihalache

PROGRESUL — ENERGIA
21—19

CRAIOVA, 9 (prin telefon) Sala 
cinematografului „23 August" 2.000 
spectatori-. Meciurile au fost foar
te dîrze și învingătorul a fost de
cis de ultimul meci. Rezultate teh
nice. Muscă: Al. Bariciu (P) b.p.
C. Simion (E). Cocoș: G. Popa 
(E) b.p. C. Bohor (P). Pană: 
A. Draga n (P) face meci nul cu 
GA ZanifiresCM (E). Semiușoară:
D. Prunoiu (P) b.p. Al. Călărașu 
(E) Ușoară: DăaiU Done (E) 
b.p. L Zigter (P). Semimijlocie: 
M. Ciobanu (P) b. ab. 2 Toma Tu
dor (E). Mijlocie ușoară: D. Ne
grea (P) b. k.o. 2 Dumitru Rizea 
(E). Lupta a fost dramatică. Am
bii adversari au fost, pe rînd, la 
podea. Mijlocie: Petre Deca (E) 
h#. A Urdea (P). Semigrea: N. 
Alexandra (E) b. lu>. 2 Gh. Ross- 
ier (P) Grea: T. Nicuiescu (P) 
b.p. Z. Ciocirfan. Deciziile: juste.

Gh. Nicolaescu

a muncitorilor de la uzinele M.T.D., 
nu numai că a opus o rezistență 
serioasă unei echipe de categorie 
superioară, mult mai rutinată, al
cătuită din jucători m:ii tehnici, 
dar, jucînd cu un elan caracteris
tic tinereții, finalista campionatu
lui republican de juniori a reușit 
să întreacă toate așteptările și să 
învingă.

Beneficiind de un handicap de 6 
puncte (scor inițial: 12—6), E- 
nergia M.T.D., condusă cu abili
tate de Dragoș Țenescu nu a pu
tut fi ajunsă nici un moment și a 
cîștigat confortabil, după o domi
nare insistentă în repriza secundă. 
E interesant de semnalat că și 
fără handicap M.T.D. ar fi învins 
cu scorul de 6—3! Ceea ce, tre
buie să recunoaștem, constituie o 
surpriză. Energia Mine a atacat u- 
neori frumos, dar s-a apărat defec
tuos. S-au remarcat: Țenescu, Pfr- 
vulescu (M.T.D.) și Hiiard, Enă- 
chescu (Mine).

ENERGIA I.S.P. — 
ENERGIA REPUBLICA 21 — 11 

(5—fi)
Jocul „vedetă", care a început 

cu scorul de 6—0 în favoarea echi

Puiu Mihailescu a tras cu toată puterea pentru a străpunge t 
coiul feroviarilor. Fază din partida decisivă, Locomotiva București 

Dinamo București
M. PETRESCI

Locomotiva București a cucerit flin nou titl 
de campioană republicană la volei s

Sala Floreasca era plină pînă 
la refuz sîmbătă seara, cînd o 
parte dintre cele mai bune c- 
chipe de volei ale țării se în
treceau pentru ultima dată în a- 
eest sezon în cadrul campiona
telor republicane. Trei partide 

echilibrate stîrneau acest interes 
îndreptățit, meciul „vedetă" con- 
stituindu-1 Locomotiva Bucureștj- 
Dinamo București, care avea să 
desemneze pe campionii anului 
în curs

Reuniunea a fost deschisă de 
tntîlnirea dintre formațiile femi
nine bucureștene Locomotiva și 
Dinamo. Feroviarele, mai sigure, 
mai experimentate, au obținut o 
victorie clară: 3—1 (11—15,
15—10, 15—4, 15—10). In con 
tinuare, voleibaliștii de la Pro
gresul I.T.B. au cîștigat în fața 
echipei C.C.A. — scor 3—2 (12— 
15, 15—6, 12—15, 15—13, 15—7) 
— rezultat care le-a asigurat 
un valoros loc III în ierarhia 
fruntașilor voleiului nostru mas
culin. Victoria Progresului I.T.B. 
a fost meritată, datorită unui joc 
mai variat în atac (unde îndeo
sebi Medianu a fost bine inspi
rat) și unui blocaj prompt în 
fața acțiunilor ofensive, exage
rat de mult bazate pe forță, ale 
jucătorilor militari.

Și iată că, în entuziasmul mi
ilor de spectatori, au început 
schimburile de mingi ale parti
dei dintre cele două justificate 
pretendente la primul loc în cla
sament, Locomotiva și Dinamo, 
întilnire la capătul căreia pri
ma echipă avea să se intitule
ze pentru a doua oară consecu
tiv campioană, în urma victoriei 
sale cu scorul de 3—2 (14—16, 
15—11, 15—9, 7—15, 15—11). Tre
buie să spunem că întrecerea a 
dat satisfacție mai mult sub as
pectul luptei, al disputei sporti
ve, al evoluției palpitante a sco

rului și mai puțin sub asjx 
ei tehnic. Era și firesc: c 
nu numai victoria, dar ehia 
numărul de puncte acumula: 
fiecare formație în parte, 
aceea, în afara cîtorva mor 
te de relaxare, în care acții 
au fost mal clare, procet 
tehnico-tactice fiind aplicat^ 
mai multă siguranță, ambelt 
chipe au fost dominate de 
vozitate, de o stare accent 
de emotivitate, care i-a para 
uneori pe jucători și a crea 
cele faze nesigure, pline de 
prevăzut, ce au scăzut din 
tinuitatea și spectaculozi 
întîlnirii.

Dinainoviștii, care aveau 
refăcut un handicap mat 
au început curajos meciul, 
tigînd primul set în fața 
echipe surprinse și dezorier 
din rîndurile căreia doar P 
va s-a străduit să polarizez 
nergiile coechipierilor săi. 
reluare însă, Locomotiva gă 
o formulă mai bună a ecl 
în care blocajul — inexister 
început — se pune pe pici 
acțiunile ofensive sînt final 
cu succes de Crivăț și PI 
campionii cîștigînd cu ușu 
următoarele două seturi. E 
obținut astfel un ascendent 
ral care avea să fie hot: 
pînă la sfîrșit.

N. MARD

Alte rezultate ale etapei : 
MININ: Energia București 
greșul Cluj 0—3, Știința 1 
Voința Orașul Stalin 3—0, 
roșie Cluj-Dinamo Timi 
3—0; MASCULIN : Știința 
mișoara-Știința Arad 1—3.

Margareta Szemany (Tg. Mi 
a tarat un record mon

pei de la Republica, proaspăta pro
movată în cat. A., nu s-a ridicat 
ia nivelul așteptat, ambele echipe 
comițînd numeroase greșeli. Ener
gia I.S.P. s-a prezentat cu unii ti
tulari lipsă la apel, dar cu juniori 
foarte talentați în formație, care 
au suplinit această defecțiune. E- 
nergia Republica a dovedit că nu 
e încă pusă la punct. Pachetul ei 
de înaintași, alcătuit de altfel din 
elemente talentate, na joacă sufi
cient de grupat și de aceea nu re
zistă, iar în linia de treisferturi 
sînt cîțiva jucători prea „fragili". 
In această situație, I.S.P. s-a im
pus șî, folosind din plin linia de 
treisferturi, admirabil condusă de 
Mateescu (o jumătate la grămadă 
de care se va mai auzi) a marcat 
în serie. Adversara ei a redus sco
rul tot printr-o încercare reușită 
de linia de treisferturi la centru. 
S-au remarcat: Bărăscu (ca fun
daș), Mateescu S., Nicuiescu, Lus- 
cal, Labo (I.S.P.) și Boicenco, Ha- 
țieganu, Morărescu și Georgescu 
de la Republica

D. C.

de popice
ORAȘUL STALIN, 9 (prii 

lefon de la trimisul nostru 
Cămpibniatele republicane Tu 
duale de popice s-au încheia 
tăzi (n.r. ieri) eu desfășt 
probei de 200 de lovituri 
Cel mai bun rezultat și tit 
campion al țării a fost obțir 
reprezentantul colectvului 
mura roșie din Roman, Petr 
hăescu, care a doborit 824^ 
Pe locurije următoare: Ko‘ 
Kokos (Voința Tg. Mureș) 
p. 3. și Ușer Klein (Energia 
reșt'i) 795 p.d.

întrecerile s-au bucurat d 
real succes datorită part; 
numeroase și mai ales valori 
tate de concutenți. Scoatem 
vtdență performanța realizat 
proba de 100 de lovituri sil 
tice de Margareta Szemanj 
Mureș), care, cu rezultatul 
p.d., a reușit să întreacă cu un 
recordul mondial stab:lit ani 
cut de Lorraine Jwerg (E? 
De asemenea, foarte valoro 
și rezultatul obținut de 
Szemany (Tg. Mureș) la 1 
probă, (86 p.d.) prin care s-a 
piat la un punct de recordul 
dial al lui Johan Luther (

N. OL



CUPA R.P.R. ȘI-A STABILIT PENTRU UN AN „SEDIUL” LA ORADEA
(Urmare din pag. ij

Locomotiva Timișoara și acum trei 
zile pe Locomotivîi București, 
care — în lipsa echipei C.C.A.— 
preluase toate șansele pentru fi
nală. Așadar, avea de ce să-i ten
teze pe bucureșteni chiar o finală 
în care o formație de categoria B 
întîlnea ne una din prima catego
rie.

Mult n-a lipsit ca Energia Me
talul Cîmpia Turzii să reediteze 
performanta reșițenilor din 1954. 
Scorul de 2—0 (0—0) ar lăsa, 
poate, să se întrevadă o victorie 
clară a Progresului. Dar n-a fost 
de loc așa: orădenii au a ști gat 
Cupa. Insă cu prețul cîtor efor
turi și emoții pe care scorul final 
nu reușește să le exprime! Echipa 
din Cîmpia Turzii a fost un ad
versar greu de trecut, care a lup
tat de la egal la egal, ba au fost 
perioade cind și-a depășit parte
nera de joc Putem spune chiar că 
Energia ne-a lăsat o impresie mai 
bună decît învingătoarea, pentru 
că a practicat un joc foarte aproa
pe de posibilitățile ei, pe cită vre
me orădenii s-au prezentat sub ni
velul ultimei partide disputate în 
Capitală. Dacă rezultatul unui 
meci de fotbal ar fi înregistrat pe 
buletinele unor arbitri de box, cu 
toate criteriile respective, atunci 
desigur că oficialii ar fi punctat 
mai mult pentru metalurgiști și 
le-ar fi acordat decizia. Echipa 
tnvrnsă a fost mai combativă, a 
făcut un joc de ansamblu mai bun, 
a dominat mai mult, dar... fiind
că există și un ,,dar“ — a fost de
ficitară la capitolul eficacitate și 
rutină. Adică, tocmai la capitolele 
care i-au îngăduit Progresului 6ă-l 
oblige pe Carapeț să scoată de 
două ori mingea din plasă și, ast
fel, să stabilească — pentru un an 
— reședința Cupei la Oradea.

Pentru cei care au văzut echipa 
Progresul jucînd cu C.C.A., com
portarea ei de ieri a dezamăgit, 
ca de altfel, factura generală a 
finalei- Le-a lipsit orădenilor un 
element cu care o săptămînă îna
inte realizaseră echilibrul în me
ciul cu campioana țării: jocul de 
cîmp. Deși în finală au avut un te
ren mai bun, totuși ei nu au mai 
reușit să lege acțiunile, au greșit 
numeroase pase și au avut multe 
clipe de derută, chiar totală la un 
moment dat. Altfel nu ar fi expli
cabil faptul că în repriza a doua 
Progresul a acordat nu mai puțin 
de 13 lovituri de colț!.... Raport fi
nal de cornere 16—4 pentru Ener
gia !!....

Jocul n-a avut în general darul 
să „încălzească" prea mult specta
torii dornici să-și prelungeasecă e- 
moțiile oferite cu dărnicie de me
ciul din deschidere, finala campio
natului regiunii București FI. roșie 
F. C.-Fl. roșie 7 Noiembrie. Mai 
ales în repriza întîi, echipele — 
mal mult Progresul și mai puțin 
Energia — au meritat avertismen
tul de „non-combat" pe care publi
cul li l-a dat prompt. Jucătorii au 
comis multe greșeli de execuție, au 
oreferat jocul de mijloc celui des
fășurat pe aripi și pe poartă, înain
tașii au tras puțin Ia poartă, și, 
mai cu seamă, au nimerit de foarte 
puține ori: Progresul de 3 ori (dar 
a marcat două goluri) din 14 lovi
turi, iar Energia de 6 ori din 19 
lovituri-...

★
...Echipa din Cîmpia Turzii a 

tras mai mult în prima repriză, 
cînd a și avut inițiativa, creîndu-și 
cî'.eva situații bune de gol, ratate 
însă de Burian (min 5) Copil 
(min. 16), Moldovan (min. 22) și 
Burian (min. 41), față de una sin
gură pierdută de Caricaș (min. 
• 8). In general, această repriză s-a 
caracterizat printr-un joc fără 
nerv, fără orizont, cu muilte gre-

șeii de execuție (niai ales de par
tea orădenilor), înghesuit pe centru 
său localizat minute 
centrul terenului. Am

întregi în 
avut impre-

Tiriac, Koszegy, Gebner, Vlad, 
Mari, Ban, Burian și Ruzici.

P. GAȚU
EF. IONESCU

Chiar din primele minute ale intîl nirii-finale apărarea 
greșul a avut de lucru 1 laiă-l pe Cuc (Progresul) in luptă cu Szi- 
geti (Energia). Barcu (nr. 13), Safar, Vlad și Borta urmăresc 

atenți disputa

Ș' 
Ș>

fie

sia că echipele se comportă ca 
cum ar fi putut cîștigă Cupa 
printr-un meci nul...

★
La reluare, orădenii încep să

mai activi la înaintare și au un 
început foarte puternic. Meciul de
vine mai bun, cîștigă în dinamism 
și spectaculozitate. Carapeț face 
să tresară tribunele printr-o in
tervenție de ultim moment la un 
șut al lui Caricaș (min. 50), iar 
în min. 53 spectatorii aplaudă pri
mul gol: Kăszegi acționează pe
centru. îl driblează pe Ban și-l
deschide pe Caricaș trecut pe
stingă. O centrare precisă. un
„capu nu mai puțin precis
Koszegy a trimis balonul in poar
ta lui Carapeț: 1-0. Se părea că 
Energia va ceda pasul. Dar, nu 
numai că nu a cedat, ci a revenit 
mai puternic în atac, a obținut 
mai multe cornere și a ratat prin 
Copil și Moldovan două situații 
favorabile. In schimb, orădenii — 
care atacă mai rar acum, dar mai 
periculos, — nu lasă să le trea
că printre degete o asemenea 6- 
cazie și în min. 68 înscriu din 
nou : Mari și Niculescu degajează 
consecutiv defectuos, 
junge la Vlad care, 
trage printre jucători, 
lingă bară: 2-0.

•it
Arbitrul D. Schulder a 

destul de bine un joc care nu i-a 
dat prea mult de lucru, pentru că 
echipele au înțeles să lupte co
rect. Considerăm însă că a greșit 
neacordînd primul „hends" în ca
reu, la o fază în care interven
ția — cu mîna a apărătorului o- 
rădean a schimbat direcția unui 
șut puternic ce mergea pe poartă. 
In privința penaltiului reclamat de 
Mari și după el de o parte din 
public, arbitrul a procedat bine 
neacordîndu-I, întrucît în situația 
respectivă nu a existat intenția ju
cătorului Bartha de a opri cu mî
na mingea trasă de Mari; balo
nul a lovit mîna lui Bartha, care 
se pregătea să-l atace pe Mari.

PROGRESUL: Gebner — Kro- 
meiy, Tiriac, Barcu — J. Bartha, 
Cuc — Toth, Koszegy, Caricaș, 
Vlad, Meszaros.

ENERGIA: Carapeț — Nicules
cu, Mari, Mureș an I — Ban, Ru
zici — Moldovan, Copil II, Szi- 
geti, Safar, Burian.

Dintre jucători s-au remarcat

mingea 
cu 
jos

a- 
stîngul, 
in colț

condus

Progresul București se pregătește 
in vederea partidei cu Spartak Subotița

Sîmbătă după-amiază Progresul 
F.B. a susținut un joc amical cu 
campioana țării, C.C.A., pe care a 
întrecut-o cu scorul de 4—3 (2—1).

Atacul echipei Progresul a orga
nizat numeroase acțiuni spectacu
loase, remareîndu-se îndeosebi 
Ozon, Dinulpscu, P. Moldoveanu 
și Oaidă. Victoria, obținută prin 
punctele înscrise de Ozon (min. 
22 și 52), Smărăndescu (min. 43)

și Dinulescu (min. 51), dovedește 
că echipa bucureșteană se găsește 
în bună dispoziție în vederea me
ciului cu formația iugoslavă Spar
tak Subotița, care se va desfășura 
joi pe stadionul Republicii.

Militarii, care au jucat prea lent, 
neinsistînd în acțiuni, au marcat 
prin: Tătaru (min. 29) și Fr. Za- 
voda (min. 80 și 84).

Restanțe din campionatele de baschet
Iată care sînt rezultatele obți

nute în meciurile restanță ale 
campionatelor de baschet disputate 
ieri: Masculin: Djiamo Tg. Mu- 
reș-Ș.iința ICF 69-64 (31-23). Pro
gresul Tg. Mureș-Locomotiva PIT 
73-95 (43-54), Progresul Arta-

Frogresul Cluj 83-78 (38-14), Ști
ința Timișoara-Dinamo București 
50-58 (22-21); Feminin: Progresul 
Tg. Mureș-Știmța ICF 38-46 H9- 
25), Progresul Tg. Mureș-Locomo
tiva București 49-35 (22-12),

(Foto: L. T1BOR)

J

O frumoasă victorie internațională Ia fotbal:

Recolta Tg. Mureș—Spartak Subotița (R.P.F. Iugoslavia)
3-2 (1-1)3-2

Tg. Mureș, 9 (prin teleion ce 
ia subredacția noastră). In cruda 
timpului foarte rece, numeroșii 
spectatori au ținut să asiste la în
trecerea dintre cele două echipe. 
Terenul înghețat, acoperit cu ză
padă, n-a constituit un obstacol 
prea mare pentru fotbaliștii celor 
două formații, care au prestat un 
joc de bună calitate răsplătit cu 
vii aplauze de spectatori. Ambele 
echipe s-au prezentat bine pregă
tite, cu toate că sezonul fotbalis
tic e pe sfîrșite. Oaspeții an avut 
max mult inițiativa, dar apărarea 
MMtei Tg. Mureș a tunel.oral 

așabU, stăvilind cu bric ac- 
e adverse.

fluierul arbitrului Ad. Var 
Etaj) care a condus coreei, e- 
le au mizat pe teren fc ur

mătoarea alcătuire;
SPARTAK SUBOTIȚA; PrvUo- 

vid-Boghesici, Ciopki (min. 57. 
Tabisca). Leskov, Ștefancvci, Ki- 
lianovici-Ognjanov, Jenovai. Toa- 
kovfci, Ciovici. Branisiavievici.

REG TG MUREȘ; Stroe (mm, 
72, Moguțj-Vakarcs II. Nagy, 
Crișaa-Gierlmg, Mjlik (min. 72. 
Nemeș)- B. Szasz, Jozsi, Torvk. 
Meszaros, Nistor.

Lată dteva laze din joc; mfn 
9„- Ciovici marchează primul goi: 
1-0! Min. 19; Meszaros trage îa 
bară- Min. 22: Tonkovici trage în 
poartă, dar Vakarcs 11 salvează. 
Min. 32: Vakarcs 11 execută o io. 
vi tură liberă și Nistor trimite in 
plasă, egaiind: 1-1. Min. 46: Jozsi 
înscrie cin lovitură liberă de la 
18 m.: 2-1: Apoi Kajlx trage în 
bară. Min. 53: Torok taarcheaza 
cu capul ia o minge centrată de 
Szasz: 3-1. Min. 79; KiUaoovid 
trage ia poarta mureșenBor, ba
lonul se lovește ce piciorul tui 
N’aghi și intră in plasă: 3-2

S-au remarcat: Prrîlovici, ște- 
fanovici, Ognjanov, Ciovici, Bra- 
nisiavievici, Vakarcs IL Nagy, 
Gierling, Jozsi și Nistor.

V. Kadar, D. Nicoarâ 
corespondent:

După nouă runde 
a luat conducerea 

in campionatul republicam de șah
Dr. O. Troianescu

Din cele șapte partide întrerupte 
în ultimele două runde, au fost 
reluate sîmbătă după-amiază nu
mai patru, deoarece în trei rezul
tatul a putut fi consemnat fără ca 
partenerii să se așeze la tabla de 
joc. Așa cum am mai anunțat, LJr- 
seanu la Halic și Samarian la Ghi
țescu au cedat încă de vineri seara 
întîlnirile lor din runda a Vll-a, 
pentru a nu face a doua zi un 
drum inutil la sală: pozițiile lor 
erau într-adevăr fără speranțe. A- 
celași lucru l-a făcut Ciocîltea cu 
întrerupta sa din runda a VllI-a 
contra lui Troianescu. Albul de
ținea un pion în plus, iar analiza 
arătase că mai cîștigă forțat încă 
unul. Ciocîltea s-a recunoscut în
vins fără joc, procedînd în orice 
caz mai elegant decît Pitpinic, 
care, deși în situație absolut clară 
de pierdere ia Mititelu, a între
rupt partida, și-a adus adversarul 
în sala de joc și a cedat „la 
tablă"... 3 minute după ce arbitrul 
deschisese plicul cu mutarea se
cretă. De altfel, se manifestă la 
unii jucători, această tendință (pu
țin lăudabilă) de a nu ceda la 
rundă (cînd poziția o cere) și cînd 
sala este plină de spectatori, ci 
după întrerupere „în anonimat" și 
fără aplauze. Nu-i de loc sportiv...

Foarte interesantă a fost și în 
continuare partida Ciociltea-Ga- 
vrilă, în care ultimul deținea a- 
vantajuJ unei calități, dar suporta 
o presiune neplăcută din partea 
pieselor lui Ciocîltea. La capătul 
cîtorva inexactități ale negrului, 
am avut prilejul să asistăm la un 
veritabil final „de cadril" cu... pa
tru dame pe tablă. In asemenea 
situații cîștigă, de obicei, acela 
care dă primul șah. Primul șah 
l-a dat Ciocîltea, reușind apoi să 
aducă regele advers în plasa unui 
mat imparabil.

Reicher a încercat în zadar să 
cîștige o poziție egală cu Drimer. 
Prudența l-a făcut să se abțină 
de la riscuri și rezultatul a fost

cel prevăzut: remiza. Pitpinic, cu 
material în minus (un pion mai 
puțin) dar cu nebuni de culori di
ferite pe tablă, a suportat cu stoi
cism „supliciul" a aproape 90 de 
mutări, timp în care Bălănel îl 
aștepta să greșească. Pitpinic s-a 
apărat exact și campionul țării a 
trebuit să se mulțumească cu o 
jumătate de punct.

Din partidele rundei a VIII-a, 
disputată vineri, remarcăm din nou 
frumoasa realizare a lui luliu 
Szabo, obținută în fața lui Halic 
pe care i-a întrecut spectaculos, 
printr-o lovitură tactică, neaștep
tată dar decisivă. De asemenea, 
maniera drastică în care tînărul 
Negrea l-a învins, cu negrele, pe 
Pali.

Cu runda de aseară campionatul 
pășește în cea de a doua jumătate 
a sa. Lupta este în continuare 
foarte strinsă iar diferențele mici 
de punctaj dintre concurenți per
mit răsturnări în clasament de la 
o zi la alta. Ce poate fi mai eloc
vent decît faptul că trei sferturi 
din partîcipanți păstrează ș^nse 
(teoretice cel puțin) de a ocupa 
primul loc. După opt runde dife
rența dintre lider și cel de al 
12-lea clasat era de numai un 
punct și jumătate. Aceasta anun- 

cum de altfel am pre- 
sosire finală foarte

ță — așa 
văzut — o 
strinsă.

VALERIU CHIOSE
★

Aseară, în runda IX-a au fost 
înregistrate următoarele rezulta
te: Halic — Ghițescu 1—0: Ră- 
dulescu — Drimer. '/î-’A; Sama
rian — Reicher ’/r’/st Șuta — 
Troianescu 0-1; Negrea — Ga- 
vrilă 1-0; Pitpinic — Pali 0-1 ; 
Bălănel — Mititelu 0-1.

Clasamentul: 1. Troianescu 6‘/2 
pct. 2. Mititelu 6 pct. 3. Urseanu 
5>/2 pct. (1), 4. Reicher 5‘A pct. 
5. Ciocîltea 5 pct. (1), 6. Negrea 
5 pct. etc.

’ ALTE JOCURI DE FOTBAL
pentru a treia• Intîlnindu-se pentru a treia 

oară în cadrul barajului care va 
desemna echipa ce va juca în cam
pionatul categoriei C, Flamura ro
șie F. C. „Gh. Gheorghiu-Dej" a 
întrecut după o luptă deosebit de 
dîrză, spectaculoasă și interesantă 
pe Flamura roșie „7 Noiembrie* cu 
scorul de 3—2 (0—1).

• In cadrul competiției „Cupa 
de iarnă" organizată de comite
tul orășenesc G F. S. Plcești, 
s-au întîlnit sîmbătă Energia Fla
căra Ploești și echipa de catego
ria B Energia .1 Mai" Ploești. 
Partida, care a fost urmărită de 
peste 3000 de spectatori, a luat 
sfîrșit cu scorul de 4—2 (2—1) în 
favoarea echipei Energia Flacăra 
Ploești.

C^onosport
lată cum arată un buletin Pro

nosport cu 12 rezultate exacte la 
concursul nr. 49 (etapa din 9 de
cembrie 1956).

I Loc. Gara de Nord-En. H. 
Ploești (hand. mase, sală)

II Dinamo 6 București-Pro- 
gresul I.T.B. (hand. mase, sală)

III Italia-Austria
IV Reims-Rennes (camp, 

francez)
V Nice-Toulouse (camp. fran. 

cez)
VI Metz-Nancy

cez)
VII Sochaux .

. (camp, francez)
VIII Racing 

(camp, francez)
IX St. Etienne - Monaco 

(camp, francez)
X Marseille-Lyon (camp, 

francez)
XI Lens-Nîmes (camp, fran-* 

cez)
XII Angers s Valenciennes 

(camp, francez)

(camp, fran-

Strasbourg

Paris-Sedan

x

I
1

T

I

x

I

2

2

I
1
1

La acest concurs au fost depusâ 
aproximativ 511.000 buletine.

ÎNTRECERI ECHILIBRATE IN CADRUL CAMPIONATULUI REPUBLICAN 
DE HANDBAL DE SALĂ

„Haide I.C.F.", „Haide Ener
gia", cîteva pase scurte, schim
bări rapide din apărare în atac 
și campionatul republican de 
handbal de sală a fost „declarat" 
deschis. Întrecerile au fost inau
gurate de meciul ȘTIINȚA I.C.F. 
— ENERGIA „23 AUGUST". 
Plin de dinamism, disputat de la 
prima pînă la ultima minge, me
ciul a luat sfîrșit cu scorul de 
18—18 (9—11). Din primele mi
nute, Știința I.C.F. ia conducerea. 
In min. 12 tabela de marcaj in
dică 7—3 în favoarea icefiștilor. 
Energia își revine și începe să 
reducă handicapul ajungînd la 
pauză să conducă cu 11—9. In re
priza a doua scorul alternează 
cînd de o parte cînd de alta, a- 
rătînd astfel echilibrul de forțe de 
pe teren. In ultimele 4 minute 
Energia conduce cu un punct iar 
cu un minut înainte de termi
nare, studenții egalează. Scor 
final: T8—18. Au înscris : Balaes 

(4), Martini (2), Nodea (2),

Hnat (4), Simion (3), Ciolan și 
Cercel (2) pentru Știința și Radu 
Cemat (5), Dumitrescu (4), Io
nescu Mihai (3), Șt. Ionescu (2). 
Broth (2), Soica și Petroșeneanu 
pentru Energia. Iată și celelalte 
rezultate:

DINAMO 6 BUCUREȘTI — 
PROGRESUL I.T.B. 37—15 
(14—8). Cu o echipă tînără, a- 
gresivă, care a știut să treacă 
rapid din apărare în atac, Dina
mo 6 București a învins catego
ric o echipă care prin valoarea 
jucătorilor ce o compun mergea 
ca favorită, dar care ieri seară 
s-a comportat foarte slab (în spe
cial apărarea). Au înscris: Tă- 
năsescu (6), Lusca (6), Ivănescti 
(7), Covaci (5), Ristoiu (5), 

Martini (5), Banciu (3) pentru 
Dinamo și Crăciun (6), Ctona 
(5), Gherculescu (2) și Gaghech 
(2) pentru Progresul.

LOCOMOTIVA G. N. BUCU- 
REȘTI-ENERGIA PLOEȘTI lt-18 
(14-10). După cum indică și re
zultatul, echipele au fost de forțe 
egale și au demonstrat publicului 
spectator un frumos spectacol 
sportiv. Un meci echilibrai în 
special la începutul și sfîrșîtul jo. 
cului și o ușoară domine e a Lo
comotivei în „partea” de mijloc. 
Au marcat: Rusca (6), Filoti (4), 
Wagner (3), Denhardt (2), Ne
grea (2) și Deutsch pentru Loco
motiva și Pană (5), Ionescu (5), 
Cemat (2), Dănescu (3), Gruia- 
nu (2) și Șelaru pentru Energia.

C.C.A. — RECOLTA 27—15
In ultimul meci al etapei de ieri, 

echipa C.C.A. a întrecut lornr 
tia Recolta M.A. cu scorul de 
27-15 (15-9).

Au marcat: Bulgaru (9), Căli
mara (7), Sauer (5), Jost (2), Ni- 
țeseu, Wagner, Nedeff și Telman 
pentru C.C.A. și Niculescu (9), 
Tunaru (3), Popa (2), Neagrău 
pentru Recolta M» A,



FOTBAL PESTE HOTARE
ITALIA—AUSTRIA 2—1 (1—0)

Cine și ar fi închipuit că fiecare 
dintre cei 4 boxeri romîni, va ple
ca de la Melbourne cu cite o me
dalie olimpică ? Sincer vorbind, a- 
veam toate motivele să ne aștep
tăm la o comportare onorabilă din 
partea reprezentanților noștri. Ii 
știam bine pregătiți, ambițioși, puși 
pe fapte mari, dar nici în cele mai 
optimiste pronosticuri nu ne-am fi 
încumetat să-i indicăm pe toți în 
locurile de frunte ale ierarhiei pu- 
gilistice mondiale Nume atit de 
răsunătoare erau trecute in dreptul 
fiecărei categorii, încît chiar și ca
lificarea în sferturile de finală ne 
apărea o ispravă demnă de toată 
lauda. Șanse în plus întrevedeam 
doar pentru Mircea Dobrescu. 
poate și pentru faptul că la Hel
sinki trecuse atît de aproape pe 
lîngă titlul olimpic. In schimb, deși 
recomandat elogios de performan
țele din ultimii ani, Nicolae Linca 
ne îngrijora Stilul său original, 
încadrat în limitele regulamentu
lui, dar destul de depărtat de ceea 
ce înțeleg anglo-saxonii prin box. 
era etichetat de anumiți arbitri ex
cesiv de exigeați drept... box ne- 
reglementar. Nu odată, la campio
natele europene sau la trecuta edi
ție a olimpiadei, Nicolae Linca a 
primit avertismente, în fond ne
meritate, care i-au diminuat din 
șansele de victorie. Dumitrescu, fin 
tehnician, rapid și elastic, părea 
caoabil de rezultate mari, dar ne 
apărea barat de multe elemente 
de frunte ale boxului amator in
ternațional, printre care la o su
mară trecere în revistă număram 
pe Drogosz, Enghibarian Shaw. 
Saluden și alții. In sfîrșit. aveam 
toată încrederea în dîrzenia lui 
Gheorghe Negrea, dar ne închi
puiam că lipsa lui de experiență 
va fi decisivă într-o competiție la 
care urma să partîc’pe 
xului amator.

Și iată că, răsturnind 
viziunile, depășind și 
optimiste așteptări, cei 
romîni și au păstrat rîndurile in
tacte pînă în semt-finale și, dacă 
eroarea evidentă a juriului nu l-ar 
fi nedreptățit profund pe Mircea 
Dobrescu, ne puteam mîndri astăzi 
cu doi campioni olimpici. Oricum 
însă, titlul suprem cucerit de Nico
lae Linca, voinicul flăcău din Cer-

cu multă .adresă" de sad- 
contraaiaca

blocat directa trimisă 
Nicolas Andri și va

xeri
țării 

Toți spec 
de acord, a

Zdrobitoarea superioritate 
a sportivilor sovietici la J.O.
STATELE UNITE AU FOST 
NEVOITE SA CEDEZE IN- 
TÎIETATEA OLIMPICA, SPOR
TIVILOR UNIUNII SOVIE

TICE

elita bo-

toate pre- 
cele mai
4 boxeri

Nicolae Linca a 
africanul 

găul Mare, ne-a 
de bucurie. Este pentru prima oară 
cînd un boxer romîn obține acea
stă înaltă performanță. Nedreptă
țiți profund la ultimele campionate 
europene, cînd am fost defavori
zați în cinci rinduri ,cu un titlu 
răpit lui Dobrescu la Helsinki și 
cu alte injusteți flagrante la ac
tiv, boxerii romîni s-au prezentat 
pe ringul din Melbourne, au luptat 
cu o ardoare inimaginabilă și au 
învins.

Firește, peste aspectele tehnice 
ale comportării lor din ring, ră- 
mîne caracteristică dîrzenia exem
plară cu care au luptat pentru vic
torie. Nicolae Linca a avut mina 
umflată in urma meciului cu Gar- 
gano și totuși l-a întrecut pe redu
tabilul Tiedt. Gheorghe Negrea a 
fost de mai multe ori la podea, 
dar n-a consimțit nici o clipă să 
abandoneze. C. Dumitrescu, vizibil 
obosit după durele dispute de pină 
atunci, condus după două reprize 
de italianul Nenci, a luptat in ul
tima repriză pină la epuizare pen
tru a reface terenul pierdut și a 
lipsit puțin, foarte puțin să se 
califice și el în finala categoriei. 
Ce pilde mai emoționante, mai 
pregnante se puteau da despre te
nacitatea exemplară a celor 4 bo-

umplut inimile care au reprezentat eufonie 
la West Melbourne Stadium? 

cialiștii în materie sînt 
_ ____ acum cind s-au încheiat

întrecerile celei de a XVI-a ediții 
a Jocurilor Olimpice, că turneul 
de box din acest an a fost cel mai 
„tare' din istoria acestor mărețe 
și tradiționale întreceri sportive. 
Este de aceea o cinste deosebită 
pentru boxul nostru de a fi înre
gistrat la această „confruntare" 
de mari proporții nn succes atît de 
însemnat.

4 boxeri —• 4 medalii! Un bilanț 
strălucit.

Puteam 
tru boxul

oare dori mai mult pen- 
nostru?

MARIUS GODEANU 1

Sîmbătă a avut loc la 
Melbourne, într-un cadru fe
stiv, închiderea celei de-a-, 
16-a ediții a Jocurilor Olim- ! 
pice. Sportivii sovietici au | 
repurtat la aceste întreceri 
internați onale de cea mai 
mare importanță o victorie 
remarcabilă. Ei au cucerit 
98 medalii față de 74 me
dalii cucerite de sportivii 
din S.U.A. Toate ziarele a- 
cordă o mare atenție mate
rialelor privitoare la termi
narea Jocurilor Olimpice. In 
articolul său de fond intitu
lat „O mare victorie a spor
tului sovietic", „Trud" scrie 
în legătură cu succesele 
sportivilor sovietici că nici- ; 
odată încă în întreaga isto
rie a Jocurilor Olimpice o 
țară nu a manifestat o su
perioritate atit de zdrobi
toare, nu a realizat un nu
măr atit de mare de puncte. 
O serie de comentatori au 
subliniat că în fața superio
rității zdrobitoare a sporti
vilor sovietici Statele Unite 
au fost nevoite să cedeze 
întîietatea olimpică, atit 
după punctaj, cit și după 
numărul medaliilor.

REPREZENTATIVA DE FOTBAL A UNIUNII SOVIETICE, 
OLIMPICACAMPIOANA

Repartiția medaliilor olimpice la terminarea J. 0. 
de la Melbourne

Repartiția medaliilor 
după terminarea celei 
XVl-a ediții a Jocurilor 
ce de la Melbourne: ______
37 medalii de aur — 30 medalii 
de argint — 32 medalii de 
bronz: S.U.A. 32 medalii de aur
— 25 medalii de argint — 17 
medalii de bronz; Australia 13 
medalii de aur — 8 medalii de 
argint — 14 medalii de bronz; 
R. P. Ungară 9 medalii de aur
— 10 medalii de argint — 7 me
dalii de bronz; Italia 8 medalii 
de aur — 6 medalii de
— 8 medalii de bronz: Anglia 
5 medalii de aur — 7 medalii de

9 medalii de bronz; 
...........  5 

medalii de argint — 6 medalii 
de bronz; R. P. ROMINA 5 me
dalii de aur — 3 medalii de ar
gint — 5 medalii de bronz; 
Germania 4 medalii de aur — 

medalii de

olimpice 
de a 
Olimpi- 

U.R.S.S.

argint

argint
Suedia 5 medalii de aur 
medalii de argint

medalie de argint — 1
lie de bronz; Norvegia 1 
lie de aur— 2 medalii de 
Mexic 1 medalie de aur 
medalie de bronz; Brazilia 
medalie de aur; India 1 meda
lie de aur; Iugoslavia 3 medalii 
de argint; Chili 2 medalii de 
argint — 2 medalii de bronz; 
Belgia 2 medalii de argint; Ar
gentina 1 medalie de argint — 
1 medalie de bronz; Coreea de 
Sud I medalie de argint — 1 
medalie de bronz; Islanda 1 me
dalie de argint; Pakistan 1 me
dalie de argint; Africa de Sud 
4 medalii de bronz; Austria 2 
medalii de bronz; Grecia 1 
dalie de bronz; 
dalie de bronz; 
dalie de bronz.

meda- 
meda- 
bronz;

— 1

Uruguai 1
Bahamas 1

me- 
me- 
me-

(Agerpres)

(urmare din pag. 1) 

vie apără. Cu 6 min înainte de 
sfîrșitui reprizei Tatușin trimite ba
lonul în bară.

La reluare, echipa sovietică joacă 
foarte iute, desface mult jocul pe 
aripi și reușește astfel să treacă 
mai ușor de apărarea reprezenta
tivei Iugoslaviei. De altfel, la 5 
minute după pauză a fost marcat 
golul victoriei.

MINUTUL 50: NETTO IL LAN
SEAZĂ PE SALNIKOV CARE IL 
DRIBLEAZĂ PE SANTEK ȘI PA- 
SEAZA LUI TATUȘIN. EXTRE
MUL DREAPTA AL ECHIPEI 
SOVIETICE PASEAZĂ DIN VI
TEZA LUI ISAEV ȘI ACESTA IL 
PUNE IN POZIȚIE DE ȘUT PE 
ILIN CARE TRAGE SCURT, FĂ
RĂ EZITARE, IN COLTUL DIN 
STINGĂ AL PORȚII NEMAI- 
DIND LUI RADENOVIC POSI
BILITATEA SA INTERVINĂ: 1-0.

In continuare, echipa sovietică 
domină timp de 15 minute. Apoi . 
fotbaliștii iugoslavi devin mult 
mai activi în atac. Majoritatea ac
țiunilor sînt inițiate și conduse 
de excelentul Veselinovic care 
caută să pună tn poziție de șut 
pe Antic și Papek. Apărarea re
prezentativei Uniunii Sovietice este 
însă la post și, în frunte cu ru
tinatul Bașașkin, respinge orice 
atac.

înainte de sfîrșit, fotbaliștii so
vietici au o mare ocazie de a mar
ca dar Tatușin trage de la 6 m. 
pe lingă bară.

Echipa Uniunii Sovietice a ob
ținut titlul olimpic datorită omo
genității de care au dat dovadă 
de-a lungul întregului turneu și 
calităților deosebite pe care le-au 
arătat toți componenții ei Mai 
ales către sfîrșitui -competiției fot
baliștii sovietici și-au revenit în 
mare măsură la forma lor bună, 
reușind să treacă peste cele două 
echipe de certă valoare ale turneu
lui, reprezentativele R.P. Bulgaria 
și R.P.F. Iugoslavia. Atît în cursul 
celorlalte partide cît și cu ocazia 
meciului finală portarul lașin a 
dovedit din nou că este unul din
tre cei mai buni portari ai lumii. 
Alături de el au ieșit în evidență 
în partida cu Iugoslavia, Salni
kov, Ilin și Bașașkin. Din echipa 
Iugoslaviei, în afară de Veselino- 
vic, de care am vorbit s-au remar
cat Spajic, Antic și Krstic.

Arbitrul australian G. Wreigt a 
condus următoarele formații:

U.R.S.S.: lașin — Kuznețov, Ba
șașkin, I,__  ” .
Netto — Tatușin, Isaev, Simonian, 
Salnikov,

R.P.F.
vic — Koskac, Spajic, Radovic — 
Santec, Krstic — Socularac, Pa- 
pec, Antic. Veselinovic, Mujic.

Ogonikov — Masienkin,

Ilin.
IUGOSLAVIA: Radenco-

GENOVA 9 (priki rrdio). — 
Pe stadionul „Luigi Ferarris" 
din localitate, în fața a 60.000 
spectatori, reprezentativa Italiei 

a obținut o meritată victorie în 
fața naționalei Austriei. Gazdele 
au condus cu 2—0, dar apoi, 
italienii n au mai insistat, per- 
tnițînd echipei oaspe să reducă 
handicapul. Cei mai buni din e- 
chipa Italiei au fost Chiapella, 
și debutantul Longoni, autorul 
celor două goluri.

In repriza a doua echipa Aus
triei a jucat cu 10 oameni. 
(Hanappi, centrul atacant ai e- 
chipei austriece a fost acciden
tat în min. 44 și după pauză nu 
a mai reintrat). Cei mai buni 
din echipa austriacă au fost En- 
gelmayer, Nickerl și Korner II.

Primul gol a fost înscris în 
min. 36 după o frumoasă com
binație între Montuori-Muccinelli- 
Longoni. Ultimul, a înscris im- 
parabil. Al doilea gol a fost în
scris în min. 4 din repriza se
cundă : Longoni a „scăpat" de 
apărătorii austrieci, a tras puter
nic, Engelmayer a respins și a- 
celași I onmjni a trimis mingea 
în plasă. După numai 5 minute, 
austriecii, care au o perioada 
de dominare, reușesc să înscrie 
pein Korner II. In continuare, 
italienii sînt aceia care atacă 
mai mult. Totuși, în min. 23 
Haumer, extrema stîngă austria
că . are o excelentă ocazie de a 
marca golul egalizator, însă 
Ghezzi printr-un plonjon spec
taculos salvează în corner.

Cele două echine au aliniat 
următoarele formații:

ITALIA: Ghezzi-Magnini, Or- 
san, Cervato-Chiapella, Segatto- 
Muccinelli, Montuori, Bonipertl, 
Pandoifini, Longoni.

AUSTRIA : Engelmayer-Stotx, 
Kollmann, Nickerl-Koller, Bar- 
schandt-Kolauser, Walzhoffer, Ha
nappi, Korner II. Haumer.

• LONDRA 8 (prin radio) .
In etapa de sîmbătă a campio
natului englez s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Aston
Villa-Manchester United 1—3, 
Blackpool-Cardiff City 3—1, Bol
ton-Newcastle 3—1, Charlton 
Athletic-Preston North End 3—4, 
Everton-Birmingham 2—0, Leeds 
United-Portsmouth 4—1, Lutton 
Town-Arsenal 1—2, Manchester 
City-Chelsea 5—4, Sunderland- 
Burnley 2—1, Tottenham Hots
pur-West Bromwich Albion 2—2, 
Wolverhampton Wanderers-Schef- 
fieid Wednesday 2—1

• PARIS 9 (prm radio). In 
etapa de ieri a campionatului 
francez fruntașa clasamentului 
St. Etienne a fost din nou în
vinsă, de data aceasta pe teren 
propriu de Monaco. Scorul: 1—0.
Deocamdată în fruntea clasa

mentului se află tot St. Etienne, 
dar cu un avans de numai 2 
puncte față de Lens. Iată cele
lalte rezultate:

Reims-Rennes 3—1, Nlce-Tou- 
louse 1—0, Metz-Nancy t—1> 
Sochaux-Strasbourg 6—01 Ra
cing Club Paris-Sedan 1—2; 
Marseilfe-Lyon 3—2, Lens-Nîmes 
4—0, Angers-Valenciennes 2—0.

• La Barcelona, echipa aus
triacă Admira a reușit un sur
prinzător meci nul eu F. C. Bar
celona: 1—t (1—1).

• La Roma, echipa iugoslavă 
Beogradski S. K. a învins pe 
Lazio cu 4—2 (2—2).

10
Iii de bronz; 
de aur — 10 

5 medalii

argint — 6 meda- 
Japonia 4 medalii 
medalii de argint 
de bronz; Franța

4 medalii de aur — 4 medalii 
de argint — 6 medalii de bronz; 
Turcia 3 medalii de aur — 2
medalii de argint — 2 medalii 
de bronz; Finlanda 3 medalii de 
aur — 1 medalie de argint — 
11 medalii de bronz; Iran 2 me
dalii de aur — 2 medalii de ar
gint — 1 medalie de bronz;
Canada 2 medalii de aur — 1 
medalie de argint — 2 medalii 
de bronz; Noua Zeelandă 2 me
dalii de aur; R. Cehoslovacă 1 
medalie de aur — 4 medalii de 
argint — 1 medalie de bronz; 
R. P. Polonă 1 medalie de aur 
— 3 medalii de argint — 4 me
dalii de bronz; R. P. Bulgaria 
1 medalie de aur — 3 medalii 
de argint— 1 medalie de bronz: 
Irlanda 1 medalie de aur — 1 
medalie de argint — 3 me
dalii de bronz; Danemarca 
1 medalie de aur — 1

La revedere Melbourne! Roma vă așteaptă...

Așa cum a fost stabilit cea de a XVII-a edifie a J.O. de vară va avea loc la Roma in 1960. In 
fotografie, stadionul de 100.000 locuri din Roma, teatrul viitoarelor întreceri olimpice.

0 aniversare a haschetbaliștitar 
sovietici

O jumătate de secol ! Atît a tre
cut de cînd baschetul a fost pen
tru prima oară jucat pe pămîn- 
tul Rusiei. In decembrie 1906. 
membrii clubului sportiv „Maiak" 
din Petersburg au înființat o pri
mă echipă de baschet. Exemplul 
a fost urmat apoi de alte echipe, 
ceea ce a permis ca peste trei 
ani să se dispute primul campio
nat de baschet, cîștigat de „Ma- 
iak", în fruntea căreia se afla tl- 
nărul sportiv Stepan Vasiliev.

In aceste zile, sportivii din Le
ningrad l-au sărbătorit pe maes
trul emerit al sportului Stepan Va- 
siliev, inițiatorul baschetului pe 
pămînt sovietic. Vasiliev este ac» 
tualmente șeful catedrei de educa
ție fizică a Institutului de textile 
„S. M. Kirov“ din Leningrad.

Vechiul animator al baschetului 
tsțe desigur mîndru de succesele 
continuatorilor săi, care la Mel
bourne au cucerit medalia de ar
gint în cadrul turneului olimpic.

(După „Soviețchi Sport")

Redacția șl administrația: București, str. Const Miile Nr. 17; telefon 5.30.36 —5.30.37. Nr.l—9 52 STAS 3452. Intr. Poligrafici Nr. 2, str, Brezolami Nr. 23—25, 
Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzoril volun tari din Întreprinderi,


