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după victoria de la București 
neștirbit palmaresul plin de victo
rii în acest sezon al rugbiului 
englez. Selecționata engleză a!.- 
desfășurat un joc de un ridicat! 
nivel. Rugbiștii britanici, care au 
prezentat fa București o puterni
că selecționată a Insulelor Brita
nice. cu mulți internaționali, ca 
jumătatea la grămadă Jeeps (un 
mare creator și excelent conducă
tor de jocȚ, Bartlett, remarcabil 
tehnician, CannelJ, un centru plin
de fantezie, două rapide aripi 
(Simonds și Williams), Raffle, cu 
un taionaj excepțional,' Ryan, pen
tru a nu cita' decît pe cei mai re-» 
nuntiți, au arătat că cunosc per
fect jocul de rugbi, cu toate fU 
nețile sale. Șî acum încă ceva 
care ne-a impresionat: fantezia 
în joc și, mai ales, calmul în mo
mentele critice. „încolțiți” de ad
versari, rugbiștii britanici au pa
sat balonul nu la întîmplare, cî . 
totdeauna coechipierului cel maî 
bine plasat în situația de pe te
ren. Din formația Londrei s-au 
impus: Jeeps, Raffle, Bartlett, 
cele două aripi: Sîmonds și Wit-, 
liams, Zaidman.

Echipa Bucureștiului a decep-
D. CALIMACHI

(Continuare in pag. a 4-a)j
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Pe ringul de fa Ely see Montmartre
Reprezentativa de box a Bucureștiului a repurtat
o confortabilă victorie în fața reprezentativei Parisului 8-2

PARIS 5, (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Cînd crainicul 
Geo Tafanelii, care oficiază cu 
vervă și prestanță la reuniunile 
pugilistice pariziene, a anunțat 
sîmbătă seara deschiderea întîl- 
nirii internaționale de box Bucu- 
rești-Paris, invitîndu-i pe specta
tori să ureze după obiceiul locu
lui „bun sosit” oaspeților romîni, 
din toate colțurile sălii Elvsee 
Montmartre au răsunat tradițio
nalele aplauze sacadate. Era un 
semn de prietenie ți simpatie care, 
așa cum e și firesc, ne-a produs 
o mare plăcere. Cu toată această 
primire călduroasă boxerii noștri 
au avut de înfruntat aci condiții 
de întrecere neobișnuite. In pri- 

•mul rînd, urmînd pare-se exem
plul teatrelor pariziene, galele de 
box încep aici foarte tîrziu, în 
jurul orei 21. Deci lui Mircea Do
brescu, primul nostru reprezentant

__ ________________ ,_jM
iim ciMonre i turneului de la I$MI

— Echipa masculină a R- P. R. a întrecut 
formația R. P. Bulgaria—

ReprezimM Mina fle volei a Sueur

ISTANBUL (prin telefon de la 
trimisul nostru)1. Sîmbătă și du
minică au continuat în Palatul 
Sporturilor întrecerile turneului 
internațional de volei organizat cu 
ocazia aniversării a 50 de ani de 
la înființarea Universității din 
Istanbul.

Sîmbătă, în prima partidă a 
programului, reprezentativa femi
nină a Sofiei (compusă din efe- 

• mente tinere, cu excepția căpita- 
nei echipei Bistra loneva) a dis
pus cu 3-0 (la 3;1;2) de selecțio
nata Istanbul. In continuare au 
avut loc meciurile masculine.

Reprezentativa Cehoslovaciei a 
învins clar: 3-0 (2;9;II) selecțio
nata Franței. Totuși, scorul nu o- 
glindește întru totul raportul de 
forțe de pe teren deoarece jucă
torii francezi s-au apropiat dese
ori de valoroșii lor adversari. O 
curiozitate: blocajul francezilor a 
fost superior celui cehoslovac. 
S-au remarcat: Mușii, Paulus, Te
sar, Purnoch (R. Cehoslovacă), 
Maniaudet (cel mai eficace din a- 
tac), Courtin, Bertaniol (Franța). 
A urmat partida dintre Turcia și 
Liban terminată cu victoria cate
gorică a gazdelor: 3-0 (la 2;3;13). 
Echipa turcă, antrenată de ceho
slovacul Jiri Kobrle, este în real 
progres și a împrumutat foarte 
mult din jocul campionilor mon
diali.

MECIUL CEL MAI IMPOR
TANT AL ZILEI A OPUS SE
LECȚIONATEI MASCULINE A 
BULGARIEI REPREZENTATIVA 
ȚARII NOASTRE. VOLEIBALIȘ
TII ROMÎNI AU OBTINUT UN 
SUCCES CATEGORIC: 3-0 (la 
10;13;5).

Echipa romînă a început destul 
de greu primele două seturi, dato
rită unei nejustificate emotivități 
în fața unei total remaniate repre
zentative bulgare. Tinerii voleiba
liști bulgari au folosit cu succes 
serviciile puternice și totodată 
„paravane" mobile alcătuite din 
cinci oameni, ceea ce a făcut ca 
preluările jucătorilor noștri să fie 
defectuoase. Dar, treptat, repre
zentativa R. P. Romîne și-a re
venit, blocajul a început să func
ționeze, odată cu el apărarea pe 
fundul terenului și — bine înțeles 
— atacul. Remarcăm aportul deo
sebit al tînărului organizator de 
joc — Cherebețiu — care atît 
în apărare cît și în atac — prin 
mingi trase surprinzător — s-a 
dovedit cei mai bun jucător de 

în „catalogul” categoriilor. i-a 
venit rîndul să boxeze in jurul 
orei 22. după consumarea nelipsi
telor meciuri de deschidere. Rin
gul era de dimensiuni minime și 
i-a dezavantajat pe boxerii noș
tri obișnuiți cu ringul metalic, 
larg de la Floreasca. In sfîrșit, 
în sală plutea un strat gros de 
fum de țigară (aci, în mod cu 
totul neindicat, fumatul în sală 
es‘e permis). Sala era plină pînă 
la ultimul loc. In trei puncte ale 
arenei erau așezate , camerele 
video" (aparatele de luat vederi) 
ale radio-televiziunii franceze, 
care au transmis direct meciurile 
susținute de Flat Ambruș, Tiță 
și cei doi Gheoghiu.

Intilnirea ne-a prilejuit o nouă 
victorie confortabilă. Scorul îl re
editează pe . cei de la București: 
8—2. Mircea Dobrescu, la cat. 
muscă, a obținut prima victorie 

pe teren. Mulțumită acestui fapt 
ca și comportărilor bune ale lui 
Roman, Rusescu, Corbeanu, echi
pa R. P. Romine (în formația 
căreia au mai jucat Ponova, Mi- 
culescu și Nicolau) a încheiat cu 
succes această partidă importan
tă. Din tînăra echipă bulgară re
marcăm pe căpitanul echipei Ota- 
slyski, Haciyski, Gilabinov.

Duminică seara, în fața unui pu
blic la fel de numeros, voleibalis
tele orașului București, au desfă
șurat un joc valoros reușind să în
vingă cu ușurință, 3:0 (la 9, 2, 7), 
selecționata Sofiei și să devină 
astfel virtuale cîștigăioare ale tur
neului triunghiular feminin. Din 
echipa romînă subliniem compor
tările Soniei Colceriu, Rodicăi Să- 
deanu, Nataliei Cernat și Doinei I- 
vănescu. Au mai contribuit la 
acest succes Tinela Pleșoianu și 
Florina Teodorescu.

Reprezentanții noștri au cîștigat 
de asemenea, fără nici o dificul
tate în fața formației Libanului cu 
3:0 (la 10, 1, 2). Un meci foarte 
spectaculos a fost furnizat de e- 
chipele R.P. Bulgaria și Franței, 
soldat după o dispută aprigă — în 
care francezii au avut de cele mai 
multe ori conducerea — cu victoria 
voleibaliștilor bulgari. Scor: 3:1 
(15:9, 13:15, 16:14, 15:13).

C. FAUR

Jeeps, a fost cel mai bun om ăl întUnirii de rugbi de ieri. Iată-l 
în posesia balonului, în luptă cu Iordăchescu în timp ce, Dumitres
cu, Zaidman si Merghișescu urmăresc cu atenție jaza.

(Foto; 1. MIHAICA)

ria puncte) a bucureștenilor, în
tr-un meci 4n care s-a comportat 
de o manieră excelentă. El l-a 
îmilnit pe redurabilul Mohamed 
Balmiki, care n-a putut răspunde 
decît rareori, cu croșeuri la corp.

cocoș.
atacurilor bine conduse 
mirwlui. In lintițele cat. ___ ,,
am asistat Ia o reeditare a parti
dei dintre C. Gheorghiu (B) și 
negru! Moricogne Camarra (P). 
Ca și la București meciul a fost 
foarte viu disputat. Camarra de
butează cu cîteva laterale puter
nice care îl indisoun vădit pe 
Gheorghiu. La mijlocul primei 
reprize Gheorghiu își revine și 
reface din handicap. Camarra ter
mină totuși primul round în a- 
vantaj. In partea a doua a me
ciului, sfâ uit din co t. Gheorghiu 
își nune în aplicare cunoscuta sa 
tactică „de așteptare”, primin- 
du-1 pe Camarra cu rafale bine 
plasate. Repriză egală. In repri
za a treia Camarra intră des în 
contrele lui Gheorghiu. Avantaj 
Gheorghiu. Meciul a avut o des
fășurare egală. Juriul o henri n- 
du-se după finișul mai bun al iui 
Gheorghiu, 1-a declarat învingă
tor. La categoria pană, în ciuda 
diferenței de statură și aJonje 
N. Mîndreanu a terminat înainte 
de limită întîlnirea cu Claude 
Thevoz. Pornind hotărît la atac, 
Mîndreanu a înoeTcat să intre de 
la început în lupta de aproape și 
nu se poate spune că... n-a reușit.

Gh. Negrea (stingă) și N. Min 
dreanu văzuți de Neaga.

Un scor prea sever față de aspectul jocului

LONDRA BUCUREȘTI 11-3 (3-3)
TEREN : Stadionul Republi

cii, alunecos.
SPECTATORI : 30.000.
ARBITRU: Jean Fernand 

Sampieri (Franța), ajutat de 
V. Vardela și Th. Krantz 
(R.P.R.) Formații:

BUCUREȘTI: Penciu —

Vremea atit de frumoasă de 
vineri, s-a schimbat deodată și 
simbătă ploaia, ca de toamnă, a 
fost un adversar neplăcut pentru 
atleții care s-au întrecut în ca
drul etapei de zonă a camrtiona- 
teior universitare de atlet sm. Cu 
toate acestea, studenții bucureș- 
teni și-au desfășurat concursul și 
au obținut, în duda unei piste 
care deven se grea, o serie de re
zultate remarcabile. Dacă psta 
stadionului Republicii, prin com
poziția sa foarte bună, a perm's 
desfășurarea întrecerilor.

In repriza a II-a o dreaptă fulge
rătoare la maxilar îi trimite la 
podea pe Thewoz care mai înainte 
fusese ..groggy” în picioare. Mîn
dreanu a cîștigat prin K. O. 
„Semiușoriri” Gh. Fiat a avut un 
adversar experimentat în Paul 
Maolet. A fost un meci st.-tes. 
decis de cele cinci drepte exce
lente. care l-au zdruncinat pe 
Maolet în repriza a Il-a. învin
gător la puncte Gh. Fiat. Prima 
victorie a echipei pariziene a a- 
dus-o — la cat. ușoară — „olim
picul” Claude Saluden. Acesta, 
bun tehnician și excelent punctieur, 
l-a dominat vădit pe Francisc 
Ambruș, care a făcut totuși o par
tidă bună, recoltînd aorederi po
zitive pentru stihii său elegant 
de luptă. Victoria la puncte a 
fost a fui Saluden. Cu totul re
marcabil s-a comportat, la cate
goria sami-mijlocie, studentul 
Mihai Stoian. El a condus de la 
un capăt la altul în meciul cu An
dre Hamon. Victoria la runcta 
i-a revenit lui Mihai Stoian. Re
editarea meciului de cat. mijlocie 
ușoară, Vasile Tiță-Franțois Pa- 
viilila, n-a oferit și o reeditare a 
spectacolului de la București. Tiță 
a lucrat cu croșeurî outer nice la 
față și la corp, iar Paviola i-a 
răspuns (în special în rep. a 11-a) 
cu laterale violente. '4ai bun în

MARIUS GBDFANU
(Continuare in pag. a 2-a)

Ghiuzelea, Barbu, liie Ion, Na- 
nu Radu — Chiriac, Merghi- 
șescu — Dumitrescu, Paloșa- 
nu, Moraru — Blăgescu. Ma- 
rinache — Manolache, lordă- 
chescu. Teofilovich

LONDRA: Grant — Si
monds, Williams, Greenhow. 
Cannel! —• Bart leit, Jeeps — 
Ryan, Streeter, Syrett — la- 
glis. Cutter — Zaidman, Raf
fle, Galacher.

★
Ș*  
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Așteptările 
ci lor de mii 
reșteni, care 
ploios, pentru a 
,de rugbi București

perseverența ze- 
spectatari bucu- 
înfruntat timpu? 

urmări partida 
,'i — Londra, 

nu au° fost decît parțiaJ răsplă
tite. Aceasta pentru că, pe de o 
parte, ei sperau într-un succes 
al echipei bucureștene, suoces care 
după părerea noastră nu ar fi 
fost imposibil (dacă, bine înțeles, 
echipa bucureșteană ar fi jucat 
mai organizat și ar fi arătat com
bativitatea și vigoarea cu care ne 
obișnuise), iar pe de altă parte, 
fiindcă terenul greu a împiedicat, 
oarecum, desfășurarea unui joc 
deschis, spectaculos. Dimpotrivă, 
jocul a avut mai mult un aspect 
de luptă, pe alocuri dur.

Echipa Londrei a fost la înăl
țimea reputației ei și păstrează. 

schimb, aceea de pe stadionul Ti-» 
neretului (unde trebuia să aibă 
loc concursul de verificare al a- 
tiețiior fruntași) rm a permis a- 
cest lucru și a decis amtnarea 
întrecerilor cu o zi.

Fre-ne îngăduit, ca acum la re
dactarea desfășurării celor douft 
concursuri, să nti respectăm ordi-» 
nea lor calendaristică și să încef-ț 
pern cu concursul de ieri dime-» 
neață die pe stadionul Tineretului^ 

Nicolae Rășcănescu

obținut 
în sen- 
a arun-.
Un re-

începutul îl vom face cu rezulta-, 
tele aruncătorilor de ciocan..» 
După ce mai bine de un an Ntco-t 
lae Răscănescu s-a tot învirtit în 
apropierea recordului de 58,76 m. 
al lui Dumitru Constantin, ieri 
pe ploaie, a reușit însfirșit să-l 
întreacă! Ni co lae Rășcănescu n 
aruncat 59,33 m.

Interesant este că el a 
acest rezultat cu... indigo, 
sul că în același concurs 
cat de două ari 59,33 m.
zultat remarcabil a înregistrat și 
Constantin Spiridon. Alte perfor
manțe superioare au fost obținute 
de Aurel Rajca, Constantin Gre- 
cescu. Eugen Vilsafn, Georgetia 
Mogoș, Marilis Gu.țui, Maria Diți 
și Maria Iordan, Ștefan Mihaly. 
Ion •’ Velicitt ș.a. Iată cîteva din 
performanțele înreg'strate: BĂR
BAȚI: 100 m.: 1. I. Wiesenmaver 
11,0; 2. M. Pop 11,0; 3. I.Măgdaș 
11,2; 4. St. Prrsiceami 11,2; 400 
m.: 1. St. Mihaly 49,8; 2. Z. Va- 
moș 50,5; 3. I. Karandi 51,3; 
1500 m.: 1. C. Grecescu 3:52,4: 2.
1. Pricop 4:01,9; 3. D. Tîlmaciu
4:02.7; 4. N. Btmea 4:04,0; 5. E- 
B-diai 4:05,0; 5000 m.: 1. I. VeK- 
ciu 14:56,8; 2. C. Dinu 15:12,4; 3. 
D. Cohn 16:16,4; prăjină: 1. Z. 
Szabo 3,90; 2. M. Dumitrescu
3,90; 3. Gh. Zîmbreșteanu 3.80; 
4. P. loan 3,80; 5. M. Trandafilov 
3,70; .greutate: 1. A. Raica 16,06;
2. N. Ivanov 15,84; 3. C. Crețu' 
14,64;- ciocan: 1. N. RAȘCANESCU 
59,33 — NQU RECORD REPU-

(Continuare in pag. a 2-a)



SĂRBĂTORIREA ZILEI PRESEI COMUNISTE
Consfătuirea organizată de ziarul nostru cu cititorii din Capitală

Victoria pugiliștilor craioveni în meciul 
cu selecționata Krakoviei (R. P. Polonă)

R 5*â  I 
PRIMĂVERII’

1957)
I. Bueurești-Londra (rugbi)
n. știința Tim.-C.C.A.
III. Energ. Ploești-Prog. Buc.
IV Dinamo Buc-Fl. r. Arad
V. Din. Or. Stalln-Rec. Tg.

Mureș
VI. Energ. Petroțani-Energăa 

Or. Stalin
vn. Energ. Huned.-Progr. Sibiu
VHI. Dinamo Bîrlad-Ștlința 

Buc.
IX. Triestina-Fiorentina
X. Napoli-Roma
XI. Toulouse-Nice
XII. Bordeaux-Angers 
La acest concurs au fost <

aproximativ 1.035.000 variante.

Udai poziția pe primul loc în cla
samentul respectiv. In schimb, al 
doilea rezultat deschide, pentru pa
tru din cele cinci echipe ale seriei, 
perspectivele de a intra în turneul 
final pentru locurile 1-4.

Meciurile din seria a IT-a s-au 
terminat astfel: Energia București- 
Fl. roșie Oradea 58-15 (25-11); știința 
ClnJ-Progresul F.B. București 46-35 
(27-11). Ultimele întUnirl ce van 
avea loc duminica viitoare nu 
mai pot aduce nici o modificare în 
clasamentul seriei

CAMPIONATUL CATEGORIEI B 
LA RUGBI

Rugbistii de Ia Energia M.T.D. și 
colegii lor de asociație de la Insti
tutul de Mine, au furnizat 
spectaculoasă, interesantă 
prin evoluția scorului și 
ce but, care au abundat 
gui celor 80 minute de joc. Rezulta-

loc și 
din

Ziua de 5 mai, data apariției 
primului număr a! ziarului 
„Pravda", a devenit sărbătoarea 
tradițională a întregii prese co
muniste. De la apariția primu
lui său număr — acum 45 de 
ani — și pînă azi, „Pravda" 
leninistă a constituit și consti
tuie un exemplu luminos pentru 
presa comunistă și progresistă 
mondială, prin lupta sa necon
tenită, consecventă și principia
lă pe baricadele adevărului, a 
intereselor oamenilor muncii, a 
apărării păcii. Exemplul „Prav- 
4ei“ însuflețește întreaga presă 
comunistă, de pretutindeni.

In patria noastră, Ziua pre
sei comuniste a constituit un 
prilej de sărbătoare, de mani
festare a încrederii și dragostei 
oamenilor muncii față de presa 
noastră și a hotărîrii lucrători
lor din presă de a fi Ia înălți
mea sarcinilor cerute de con
struirea socialismului și a exi
genței mereu crescînde a ma
selor de cititori. In Capitală 
sărbătorirea presei comuniste a 
avut loc în cadrul unei adu
nări festive organizate de Co
mitetul orășenesc P.M.R. și de 
Uniunea Ziariștilor din R.P.P. 
Adunări festive au avut 
în numeroase alte orașe 
țară.

Cu prilejui Zilei presei 
niște și a apariției celui de-al 
3000-lea număr, ziarul „Spor
tul popular" a organizat sîm
bătă după amiază o consfătuire 
cu cititorii si corespondenții din 
București. Cei 21 de cititori și 
corespondenți care au hiat cu- 
vîntul în această consfătuire 
au apreciat eforturile depuse de 
ziar, în cele 3000 de numere de 
pînă acum, in vederea dezvol
tării și întăririi mișcării noastre 
de cultură fizică, a comba
terii reminiscențelor mentalității 
burgheze reacționare, și a lip
surilor de tot felul, a popu
larizării excerienfei sportive din 
țările socialismului și a demas
cării scopurilor și rolului atri
buite sportului de către cercu
rile imperialiste. Vorbitorii au 
sublimat de asemenea unele 
lipsuri din act’vitatea ziarului 
și au prezentat prețioase su
gestii care constituie pentru co
lectivul nostru redacțional un 
sprijin important pentru îmbu
nătățirea muncii noastre, pen
tru satisfacerea exigențelor me
reu crescînde ale maselor de 
cititori.

covin

Meciuri disputate, rezultate striuse in campionatele republicane de handbal
In etapa de ien a campionatu

lui masculin de handbal. Flamura 
roșie Cisnădie a realizat un inte
resant... record „personal" : cel 
de al patrulea meci egal. Rezul
tatul de ieri (5—5) este cu atît 
mai valoros, cu cit el a fost rea
lizat în fața redutabilei formații 
a militarilor bucureșteni care, 
deși a condus la pauză cu 3—2, 
a trebuit să se mulțumească cu 
un singur punct. Localnicii au 
luptat cu multă dirzenie, acomo- 
dîndu-se mai bine cu terenul des
fundat.

De altfel, aceasta n-a fost sin
gura surpriză furnizată de o e- 
chipă din coada clasamentului se
riei a doua a campionatului mas-

învingător 
abandonul adversarului. La 
grea tînărul Vasile Marin

ii pla&ait încă din primul mi- 
o puternică stingă la ficat, 
l-a scos rapid din luptă pe 

Abdelkader.

(Urmare din pag. 1)
prima și ultima repriză Tiță a cîș- 
tigat la puncte. La cat. mijlocie 
D. Gheorghiu a pierdut la puncte 
în fața negrului Moussa Sangare. 
Ultimele două meciuri s-au ter
minat fulgerător. La cat. semi
grea. Gh. Negrea, cu o dreaptă 
extrem de puternică, l-a trimis la 
podea. în prima repriză, pe 
Bernard Weinreb. La reluarea, 
luptei arbitrul a oprit meciul decla- 
rîndu-1. pe Negrea 
prin 
cat.
fan 
nul 
care 
adversarul său Aii 
'Meciurile au fost conduse și jude
cate de arbitrii I. Gruia și 1. Flru 
HR. P. Pomină), G. Dimitrleff, P. 
<Castelanos, R. Berthier și A. 
iPratlong (Franța).

Aspect din sală in timpul cons) ătuirii cu cititorii șl corespondenții 
din Capitulă organizate de ziarul ,(Sportul popular".

După două regate, trei
A început concursul international de yachting

Mamaia, 5 (prin telefon) Pe 
Jacul Siutghiol de la Mamaia a 
început azi, într -un cadru festiv, 
c etitia internațională de yach
ting „CUPA VICTORIEI". La a- 
cest concurs participă o echipă a 
R.P. Polone, o echipă a R.P.F. Iu
goslavia și echipele romînești E- 
nergia și Marina — A.V.S.A.P. 
Fiecare echipă este alcătuită din 
cite trei echipaje. Cele 12 snipe-u- 
ri sînt repartizate prin
tație. Prima regată a 
cursului s-a desfășurat 
cursul dimineții și s-a terminat cu 
victoria echipajului polonez Taz- 
bir-Mihalski, care a totalizat 1180 
puncte. Pe locul II s-au clasat Du- 
mitriu-Lungu de la Energia (879 
puncte) iar pe locul III echipajul 
iugoslav Cozmina-Oriici cu 703 p.

ro- 
con- 

în

IOSIF SIR3U Șl V. ANTONESCU
performerii concursului de tir „Cupa Victoriei”

Ultimele două zile ale concursu
lui de tir „Cupa Victoriei*  s-au 
soldat cu rezultate excelente. La 
armă liberă calibru redus 3x40. 
maestrul emerit al sportului losif 
Sîrbu, într-un remarcabil ascen
dent de formă, a realizat 1172 p., 
obținînd pe poziții: culcat 397 p.; 
genunchi 391 p.; picioare 384 p. 
record R.P.R. egalat. Pe locul II, 
la această probă, H. Herșcovici 

culm. La Jimbolia, Energia Făgă
raș a realizat prima victorie din 
competiție, intrecind formația lo
cală Recolta cu 10—9 (7—4).

In prima serie a campionatu
lui feminin, formația textiiistefor 
din Mediaș a confirmat valoarea 
demonstrată în ultimele sale în- 
tilniri, realizind în fața Științei 
l.C.F. scorul =e 5—5 (2—3). Fap
tul este cu atît mai îmbucurător 
cu cit echipa Flamura roșie Me
diaș este formată aproape în ex
clusivitate din jucătoare tinere și 
este meriți»! antrenorului Bruno 
Holtztreger de a fi dus o mun
că perseverentă pentru ridicarea 
handbalului medieșan la valoarea 
pe care o avea cu ani în urmă.

In seria doua a campionatului 
feminin meciurile au dat cîștig 
de cauză tuturor celor trei favo
rite. Dar în timp ce Progresul 
M.I.C. și Flamura roșie Sibiu au 
cîștigat la scoruri categorice 
(7—0, respectiv 6—0), fruntașa 

clasamentului. Progresul Orașul 
Stalin, a învins cu multă greu
tate, la limită, formația studente
lor timișorene. După o repriză în 
care s-a jucat foarte nervos și- 
nu s-a marcat nici un gol, me
ciul s-a încheiat cu victoria 
chipei gazdă : 2—1 (0—0).

Echipele masculine de cat. B 
și-au disputat ieri ultima etapă 
a turului, în cadrul căreia dina- 
moviștii bucureșteni au obținut o 
nouă victorie, indiciu cert al unei 
valori constante. Ei au întrecut 
în d plasare pe colegii lor de a- 
sociație din Tg. Mureș la șase 
puncte diferență : 13—7 (8—2).

Iată acum rezultatele tehnice 
din etapa de ieri: Masculin, se
ria l-a: Știința Timișoara — E- 
nergia Ploești 11—9 (4—3), Di
namo Orașul Stalin — Energia 
Reșița 9—7 (4—3), Voința Sibiu 
— Știinja l.C.F. 10—9 (4—4), 
seria a Il-a: Flamura roșie Cis-

e-

echipaje la ega’itate de pur cte pe prinsul loc
Regata desfășurată după amia

ză, pe un vînt mai puțin favorabil, 
a dat cîștig de cauză echipajului 
iugoslav Ivancic-Videka (1180 p). 
Tot o echipă iugoslavă a ocupat 
și locul 2 (Cozmina-Oriici) cu 
879 p., în timp ce echipajul nos
tru Dumitriu-Lungu s-a clasat pe 
locul 3 cu 703 p.

După două regate, echipajele Du
mitriu-Lungu, Ivancic-Videka și 
Cozmina-Oriici se află la egali
tate, în fruntea clasamentului ge
neral, fiecare cu cîte 1582 pct. 
Locurile următoare sînt ocupate 
de: Tazbir-Mihalski (R.P. Pol.), 
Manu-Calcan (Marina A.V.S.A.P.) 
Costescu-Viespescu (Marina A.V. 
S.A.P.) și Tașcu-Baraș (Marina 
A.V.SA.P.)

(1164 p.) urmat de I. Văcaru (1155 
p.). La poziția culcat tînărul V. 
Antonescu a egalat recordul țării 
trăgînd 400 p. din 400 posibile. La 
pistol viteză maestrul emerit a! 
sportului Gh. Lykiardopol a ocupat 
primul loc cu o performantă va
loroasă: 60/582 p. „Cupa Victoriei" 
a revenit trăgătorilor de la Casa 
Centrală a Armatei.

Flamura roșie Sibiu — 
roșie Sighișoara 6—0 

Masculin, categoria B,

nădie — C.C.A 5—5 (2—3), Ști
ința Iași — Energia Timișoara 
8—14 (4—8), Recolta Jimbolia — 
Energia Făgăraș 9—10 (4—7).
Feminin, ceria l-a: Flamura roșie 
București — Ene-gia Reșița 5—0 
(3—0), Știința l.C.F. — Flamura 
roșie Mediaș 5—5 (3—2), Progre
sul Tg. Mureș — Recolta Codlea 
5—5 (3—3). seria a II-a: Pro
gresul M.I.C. — Energia Mija 
7—0 (4—0), Progresul Orașul 
Stalin — Știința Timișoara 2—1 
(0-0), “ • 
Flamura
(6-0). „ 
seria l-a: Dinamo Tg. Mureș — 
Dinamo București 7—13 (2—8),
C. S. Marina ~ 
motiva G. N. 
greșul Bacău
13-5 (7—1), 
greșul Arad 
11—8 (8—3), 
Progresul Odorhei 11—12 (7—8), 
Voința Sighișoara — Energia Re
șița 17-—3 (8—2).

Constanța — Loco- 
7—11 (4-^t), Pro- 
— Știința Galati 

seria a II-a: Pro- 
— Energia Sibiu 
Recolta Variaș —

REZULTATE... REZULTATE
PRIMA ETAPA A CAMPIONATULUI 

DE TENIS
Rezultatele înregistrate sînt urmă

toarele: FI. roșie UT A A rad-CC A 
București 6-11: Progresul Cluj-Dina- 
mo București 4-13; Energia Steagul 
roșu Or. Stalto-Progresul ITB Buc. 
6-11; Fi. roșie Qnadea-Fl. roșie Cluj 
8-9. La Timișoara trebuia să se 
desfășoare meciul Energia Timișoa- 
ra-Energia București. dar echipa 
bucureșteană nu s-a prezentat.
înaintea ultimei etape,

TU ATI A ESTE DEFINITIVATA 
DOAR IN SERIA A DOUA A CAM
PIONATULUI FEMININ DE BAS

CHET
In penultima etapă s-au înregis

trat următoarele rezultate: In seria 
I știința l.C.F.-Locomotiva B. M. 
București 32-60 (17-3©); progresul
Oradea-Voința Orașul Stalln 60-56 
(29-25). Prin victoria lor jucătoarele 
Locomotivei București și-au conso-

si-

CRA1OVA 5. (Prin telefon). 
Reprezentativa de box a orașului 
Craiova a obținut o frumoasă 
victorie cu scorul de 14-6 asupra 
selecționatei regiunii Krâkovia 
(R.P. Pol.). Cei aproape 7.000 
spectatori prezenți pe stadionul 
Locomotiva au aplaudat întreceri 
de un ridicat nivel tehnic, în care 
boxerii craioveni s-au impus prin- 
tr-o pregătire mai bună." Oaspe
ții au dat în general o replică 
curajoasă, dovedind reale cali
tăți. Dintre boxerii romîni s-au 
evidențiat în special Emil Ciș- 

realizat o partidă 
S-au mai remarcat
Oct. Cioloca și 
Dintre oaspeți au 

maș, care a 
entuziasmantă.
Șerbu Neacșu, 
Petre Zaharia.
ieșit în evidentă J. Paslavski și 
M. Drogosz.

Pe categorii scorul reuniunii a

Concursul continuă în fiecare zi, 
pînă sîmbătă inclusiv. Se vor dis
puta în total 12 regate.

In clasamentul general pe e- 
chipe, după două regate, ordinea 
este următoarea; 1. R.P.F. Iugo
slavia 2. Marina A.V.S.A.P. 3. E- 
nergia 4. R.P. Polonă.

Viorel Păunescu, corespondent

Cu 59,33 m. la ciocan, Nicolae Rășcănescu 
a deschis seria recorduri’or de seniori pe 1957

din pag. 1)

©’onosport

(Urmare
BLICAN; 2. C. Spiridon 59,20; 
3. C. Dumitru 57,85; 4. A. Szig- 
mund 53,49; disc: 1. E. Vîl&an 
46,45; 2. V. Manolescu 46,00; 3. 
R. Coveianu 44,46; 4. M. Raica 
43,98; FEMEI: 100 m.: 1. L. Bar- 
daș 12,7; 2. CI. Ruse 12,7; 3. I. 
Luță 12,9; 4. A. Sicoe 13,0; 800 m.:
l. G. Mogoș 2:18,3; 2. M. Chțui
2:18,9; 3. M. Piștea 2:25,6; S0
m. g.: 1. L. Jtmg 11,9; 2. A. Dra-
gomirescu 12,2; înălțime' 1. E. 
Mayer 1,50; 2. A. Chivăran 1,50; 
disc: 1. L. Manoliu 42,46; 2. N. 
Barbu 38,98; sulifă: 1. M. Diți 
41.31; 2. M. Iordan 41,27; 3. 1. 
Miklos 39,88; 4. A. Reiinesch

•37,82. Ziua a doua a concursului 
de verificare se desfășoară astăzi 
?e stadionul Tineretului cu înce
pere de la ora 11.

Cîteva rezultate bune au carac
terizat și desfășurarea ultimei 
părți a campionatelor universitare. 

| In primul rînd se cuvine să su
bliniem în mod cu totul special 
rezultatul excepțional realizat de 
TIBERIU ARDELEANU. Luînd 
parte, pentru prima oară în ca
riera sa de atlet, la o cursă de 
110 m.g. el a reușit o performanță

I

Iată cum arată un bulletin Pro
nosport cu 12 rezultate exacte la 
concursul nr. 18 (etapa din 5 mai

2
1
X
1

2

1
1

1
X
2
1
2 

depuse

o partidă 
mai ales 
a fazelor 
de-a lun-

lost realizat astfel: cat. muscă: 
V. Vintilă b. p. Pastusko Mihal; 
cat. cocoș: Kovalski Teofil b. p. 
Schiopu Victor care s-a prezentat 
insuficient pregătit fizic; cat. 
pană: Emil Cișmaș b. ab. II Da- 
dok Cieslay. Învingătorul a lu
crat cu directe de îtinga și cro- 
șeuri la 
ușoară: 
Prunoiu
I. Olaru 
învinsul 
ori în repriza a II-a.

cap și corp. Cat. semi- 
Drogosz Marian b. p. 
Dumitru ; cat. ușoară: 
b. p. Paslavski Jerzy.

a fost numărat de două 
. Cat. semi- 

mijlocie: Kiss Constantin b. ab. 
III Kudlacik Lesek. Rezultatul 
constituie marea surpriză a galei, 
boxerul polonez — cel mai ruti
nat om al echipei — avînd la 
activul său peste 200 meciuri in
ternaționale ; cat. mijlocie mică: 
Șerbu Neacșu b. p. Chodorowski Ri
chard ; cat. mijlocie: Kapcia Sta
nislav b. p. Petre Deca după un 
meci anost, conluz. Deca a dezi
luzionat ; cat. semigrea: Oct. 
Gioloca b. p. Krausz Francisek. 
In repriza a 111-a, în urma unei 
stingi la ficat Krausz a fost nu
mărat; cat. grea: Petre Zaharia 
b. p. Graj Kazimirz, cai’e a fost 
și el numărat în repriza a II-a. 
Au arbitrat: Bogdamci și Stusz 
(R. P. Pol.), Dr. Toniță, P. Ră- 
dulescu, N. Albu. (Gh. Constan
tin — corespondent).
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Looomotiv 
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Energia ! 
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Energia 
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Energia 
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Eti 
Flamura 

București. J 
Ș'.iința G 

di a. 
Flamura 

Energia Cq 
Si 

Energia 
Victoria 3-^

de 15,1 sec., la 0,3 sec. de recor
dul țării. In condițiuni atmosfe
rice normale și cu adversari mai 
puternici sintem convinși că T. 
Ardeleanu (antrenat de conferen
țiarul uriiv. E. L. Bran) ar fi pu
tut realiza chiar un rezultat de 
sub 15,0 sec.

Oricum trebuie să recunoaștem 
că rezultatul este deosebit de 
promițător. Și tocmai de aceea 
așteptăm cu nerăbdare evoluțiile 
sale viitoare. In același concurs 
s-a evidențiat în mod deosebit... 
schiorul Tiberiu Corneșan care a 
marcat rezultatul de 2:01,8 pe 800 

(pe o pistă foarte grea, parm.

Energia
2—0 (1—1

Energia 
teșii.

Energia
Energia 

dani.

Știința d 
iova se dis

Energia
Jiu se dia

Progresu
Tr. Severin

Et

Flamura 
gia Craiod

Știința 
Severin.

Progresi 
Jiu.

Tiberiu Ardeleanu

(2-0F
Energia 

7 Nov.
Energia

4—0 (0-d

Progresi
Arad.

Energia
Flamura

Energia 3

în 
51,2.

G.

țial acoperită de apă) după ce 
ajun alergase 400 m. in 
Alte rezultate; înălțime f.: 
Kiwi, M. Miiller, V. Gavriluț și 
P. Lucaci 1,40; prăjină: D. Gîr- 
leanu 3,70; Cotor 3,60; 200 m. f.: 
St. Chioseaua 27,6; 3000 ob.: I. 
Puică 9:50,4; 400 m.g.: M. Păș- 
călău 59,0; 110 m.g.: T. Ardelea
nu 15,1; G V'ntilă 15,6.

Progresi
4—1 (l-d

Flamura 
Voința Td

Progresi
2—1 (H

tul ue ete_.iw»ie (3-3!) cu care s-a 
terminat întrecerea, reflectă întoc
mai raportul de forțe dintre cele 
două echipe.

O surpriză a constituit victoria 
tinerei formații constănțene. Ener
gia, otfținută în deplasare. în fața 
Progresului I. A.S.-București: 6-6

P. Celan-corespondent
Cel de al treilea Joc desfășurat 

în Capitală, între Știința I.M.F. și 
Dinamo II București, a luat sfîrșit 
cu un rezultat de egalitate: 3-3.

V. Hossu-corespondcnt
In țară s-au înregistrat următoa

rele rezultate: Seria I-a: Știința
Gaiați-Locomotiva Buzău 13-0 (3-0), 
Energia Bîrtad-Știința Iași 0-6 (0-6); 
Seria a II-a: Știința Timișoare- 
Energia D.G.S.M. Hunedoara 14-8 
(3-5); Știința CluJ-Locomotiva Ti
mișoara 5-0 (neprezentare). Seria a 
III-a: Progresul I.A.S. Sabiu-Energia 
Lupent 3-0 (0-0).

Energia
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Voința 
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STUB TIMIȘOARA Șl DINAMO BUCUREȘTI ȘI-AU CONSOLIDAT POZITHIE ÎN CLASAMENTELE,,» HUMĂVERB"
Clasamentele categoriei A

SERIA I SERIA II

- 1. Știința Timișoara
2. Din. Or. Stalin
3. Energia Ploești
4. C.C.A. București
5. Recolta Tg. Mureș
6. Progresul București

6 4 2 0 11: 9 10
6222 12:13 6
6 2 2 2 13:15 6
6 2 13 15:12 5
5 12 2 10:15 4
5 113 12:14 3

1. Dinamo București
2. Energia St. Roșu
3. Locomotiva Buc.
4. Progresul Oradea
5. Energia Petroșani
6. FI roșie Arad

6 3 2 1 15: 6 8
6 3 0 3 9: 8 5
6 2 2 2 10: 9 6
6 14 1 8: 8 6
6 2 2 2 8:13 6
6 1 2 3 7:13 4

Pentru a patra cară consecutiv...
TIMIȘOARA 5 (Prin telefon). 

Și de data aceasta, pentru a pa
tra oară în decurs de un an, Ști
ința Timișoara a întrecut echipa 
C.C.A. Scorul: 2—0 (0—0), a fost 
fixat la capătul unei întreceri in
teresante, care a atras peste 15.000 
spectatori. începutul meciului nu 
lăsa să se întrevadă victoria gaz
delor. C.C.A. desfășoară un joc 
plăcut, de combinații. Dar. apăra
rea studenților oprește totul Ia li
nia de 16 m. In min. 10. Cacoveănu 
are o situație favorabilă și trage, 
dar Zhîrcea respinge în corner, ră
mas fără rezultat. Știința, care în
cepuse meciul timid, își revine, 
joacă organizat în apărare și în 
atac. Atacul însă greșește purtînd 
acțiunile mai mult pe centru. In 
min. 28, Gîrleanu face o cursă, 
trage în bară de unde balonul re
vine în teren, 13 Tănase care șu- 
tează și el puternic, dar tot în 
bară! După pauză, jocul este ra
pid de la început. Mingea este 
purtată de la o poartă la alta. 
Constantin (min. 48), trece de Co- 
jereanu și Brînzei, dar trage ală
turi. Peste două minute atac la 
poarta lui Voinescu; Borcș este

oprit neregulamentar în careu de 
Zavoda II și Onisie, dar arbitrul 
nu sancționează. Știința se menți
ne în atac, ratează în minutele 
54, 55 și 58 prin Filip, Boroș și 
Ciosescu, dar în min. 69 reușește 
să deschidă scorul: Gîrleanu cen
trează și Ciosescu reia în plasă 
(1—0). Peste patru minute, la un 
corner, Gîrleanu trage în bară, Le- 
reter reia cu capul mingea reve
nită, dar Voinescu salvează bo- 
xînd. Scorul este pecetluit în min. 
81, de același Ciosescu, care mar
chează cu capul la un corner exe
cutat de Boroș. Pînă la sfîrșit, jo
cul devine dur din cauza oaspeți
lor. Scorul rămîne neschimbat. A 
condus St. Mataizer-Craiova.

ȘTIINȚA: Curcan - ZBIRCEA, 
Brînzei, Florescu-Cojereanu, Tă- 
nase-GIRLEANU, Lereter, Cioses
cu, Filip, BOROȘ.

C.C.A.: Voinescu-Zavoda II, A- 
polzan, Dumitrescu-ONISIE, BO- 
NE-CACOVEANU, Constantin, A- 
lexandrescu, Zavoda I, Marin Mar
cel.

P. Arcan 
corespondent

s O victorie
Locomotiva București a început 

în trombă partida cu Progresul 
Oradea. Demonstrînd că parcă se 
și aștepta la o viguroasă ofensivă 
a feroviarilor, orădenii au jucat 
cu un inter — Iosif Barta — ca... 
„secund" al stoperul Ji Kiss. Loco
motiva s-a instalat comod în te
renul oaspeților și a incepiit să 
domine copios. Dar Progresul s-a 
apărat calm, sigur, iar atacanții 
feroviari au ratat situații clare 
(Raab: min. 4 și 10). Minutele 
începutului trec... Orădenii capătă 
curaj. Vaczi începe să lucreze cu 
rapida și periculoasa aripă Toth 
și apărarea Loconotivei intră și 
ea în emoții. Și iată chiar că 
— mai repede decît putea să 
creadă cineva — Progresul des
chide scorul: Ferenczi trimite 
lung o minge, Vaczi reușește să 
intercepteze in ultimul moment 
balonul, îl întoarce — ingenios — 
peste cap și Demien preia în 
plină viteză mingea, pătrunde și 
înscrie pe lingă Dungu: 1—0 
(min. 19). Locomotiva continuă 
să domine și Kromely (min. 30) 
scoate o minge care se ducea în 
gol iar 60 de secunde mai tîrziu 
Olaru ratează din marginea ca
reului mic. Apoi, spre sfîrșitul re
prizei, Locomotiva slăbește alura 
și permite orădenilor să echili
breze jocul.

neașteptată
Repriza secundă este — pentru 

început — o repetare a primei. 
Numai că cei care domină în pri
mele minute sînt orădenii. Și chiar 
în min. 49 Vaczi pierde o rară 
ocazie de a mări scorul trăgînd 
peste bară de la numai 5 m. de 
poarta goală. Feroviarii reiau se
ria atacurilor dar singurul care 
șutează periculos la poartă este... 
mijlocașul Neamțu. In asemenea 
condiții toate contraatacurile Pro
gresului — desfășurate pe o por
țiune mai mare și dezaglomerătă 
— au fost periculoase. La unul 
dintre ele (min. 69) oaspeții mă
resc diferența, Greaua înscriind 
in proprie poartă la o centrare 
a lui Toth. Cu trei minute înainte 
de sfîrșil Ene II reduce handica
pul reluind cu capul o minge 
trimisă din corner de Olaru. Scor 
final: 2—1 (1—0) pentru Progre
sul Oradea.

Arbitrul lanopol (Constanța} a 
condus bine formațiile:

LOCOMOTIVA: Dungu—Grea- 
vu, Siancu, Macri — Bodo, 
Neamțu — Ene II, Raab, Olaru, 
Seredai, Pilote.

PROGRESUL: Sugar — Tiriac, 
Kiss 11, lacob — Kromely, Fe
renczi — Toth, Demien, Vaczi, 
I. Barta, Blujdea.

EFTIMIE IONESCU

Surpriză la Orașul Stalin

rgia Constr.

Otelul roșu.
Iov. Arad-

ll-a

-Energia 7

Gheorghe- 
1 (0-1).

:olta Toplița

fe:

roșie Cluj, 
amura roșie

reș- Progresul

ll-a

imo Baia

■gia Oradea

resul Satu

re:

-Flamura ro-

Mare-Recolta

Oarei.

ORAȘUL STALIN' 5 (prin tele
fon). Stadion Tractorul. 8000 
spectatori. Arbitrul S. Segal a 
condus corect formațiile :

DINAMO: Bucur — Szakacs II 
(Campo), Moarcăș, Cincu — Hi- 
dișan, Radulescu — Mihai, Efti- 
mie, Szakacs I, Csegezi, Campo 
(Szakacs II).

RECOLTA : Stroe — Vakarcs 
ii, Nagy, Szekely — Kajlic, Gier- 
ling — Magheț. Bociardi, Jozsi. 
Meszaros II, Meszaros I.

Fără să aibă o valoare tehni
că prea ridicată, partida dispu
tată între dinamoviștii din Orașul 
Stalin și Recolta Tg. Mureș a 
prilejuit un fotbal mai clar a-

Energia Petroșani a obținut
• meritată victorie

PETROȘANI 5 (prm telefon) 
Energia Petroșani a obținut din 
nou o victorie pe teren propriu: 
2-0 (0-0) cu Energia Steagul
roșu Orașul Stalin, la capătul u 
nui joc care nu a satisfăcut decît 
în parte așteptările celor peste 
4000 spectatori. Ambele echipe au 
comis greșeli tehnice; au abuzat 
de pase laterale și inapoi și majo
ritatea acțiunilor ofensive nu au 
avut finalitate. Localnici au me
ritat victoria. Ei au fost mai com
bativi. au dominat mai mult în 
repriza secundă cînd au ratat o 
serie de ocazii. Oaspeții, deși au 
făcut un bun joc de cîtnp, nu au 
avut finalitate în a! ac. iar în 
partea a doua a meciului au prac
ticat un joc de apărare bazîndu-se 
pe cîteva contraatacuri ale celor 
două extreme.

La un corner executat în min 
51 de Paraschiva mingea ajunge 
la Gabor, acesta pasează Iui Cor- 
neanu care înscrie în colțul drept 
al porții. Patru minute mai tîr- 
ziu Panait deschide in adînci- 
me pe Deleanu, mingea ajunge la 
Găină iar acesta trimite „printre" 
lui Florea care marchează de la 
16 m : 2-0 In min. 65 Florea ra
tează de la 3 m. In min. 83, la 
un fault în careu al lui Farkas 
asupra lui Raicu, Popescu execi: 
tă lovitura de la 11 m. însă 
Crîsnic apără S-au remarcat Crîs- 
nic, Florea Panait, David, Hașoti 
și Marinescu.

Arbitrului P. Kroner i s-au ali
niat următoarele formații •

ENERGIA: Crîsnic — Romo- 
șan, Panait, Tîrnăveami — De
leanu. Farkas — Corneanu. Flo
rea, Găină. Gabor, Paraschiva.

ENERGIA ORAȘUL STALIN : 
Consfantinescu — Raicu, Marines
cu. Pcrcea — Zaharia, Popescu — 
Hașoti. Fustilan, Proca, Sz'gheti, 
Davi:’

Ion Palița, corespondent

bia in ultimele 15 min . cînd lo
calnicii — avînd o revenire pu
ternică — au prestat un joc efica
ce. Iată, pe scurt filmul partidei: 
în min. 12 Ia un corner executat 
de Magheț Meszaros I deschide 
scorul. In min. 35 și 38 Radu
lescu și — respectiv — Csegezi 
ratează goluri gata făcute. In 
min 26 Meszaros- H șutează în 
bară, mingea revine în teren șî 
Bociardi o reia în plasă: 2-0. In 
min. 40 Bociardi centrează. 
Bucur scapă mingea din mînă șl 
Meszaros 1, atent, o „împinge" 
în plasă : 3-0. In min. 75 la o 
pasă a lui Gierling același Mesza
ros I reia imparabil: 4-01

De abia de acum dinamoviștii 
își revin, domină categoric, dar 
e prea tîrziu. In min. 76 Miha» 
șutează puternic, Stroe respinge 
și Szakacs II, venit la înaintare, 
reia rn plasă de la 10 m. : 1-4. 
In min. 77 Csegezi ratează o o- 
cazie clară. Cu 5 min. înainte de 
sfîrșit Eftimie centrează și Mihai 
înserje de Ia 6 m.: 2-4. S-au re
marcat Meszaros I, Nagy, Gier
ling de la învingători și Cincu. 
Eftimie, Szakacs 11 de la învinși.

N. Dumitrescu și Tr. Brener, 
corespondenți.

Fi Iote a fost lansat pe extremă dar Tiriac reușește să trimită — în 
ultimul moment — balonul în aut (Foto: L. TIBOR)

Dmamo București și-a asigurat victoria
N-a lipsit mult ca Dinamo 

București să se mulțumească și 
cu un meci nul în partida cu Fla
mura roșie Arad, pe care pînă la 
urmă a cîștigat-o cu 2—1 (2—1) 
prin punctele marcate de Nicușor 
(mm. 2) — cu contribuția lui 
Coman (care în rest a apărat 
bine) — și Suru (min 44). Nu se 
poate spune că dinamoviștii nu 
aveau dreptul la victorie. In ge
neral, Dinamo — fără să strălu
cească — a jucat mai bine, mai 
omogen, a avut mai mult timp 
inițiativa in joc. Bucureștenii s-au 
acomodat mai repede cu terenul 
alunecos, combinînd mai precis

Meciuri viu
SERIA I

ENERGIA HUNEDOARA-PRO- 
GRESUL SIBIU 1—0 (1—0) 
Derbiul seriei a prilejuit un joc 

de un bun nivel tehnic care 
a satisfăcut. Unicul punct al 
partidei l-a înscris Huzum 
(min. 11)
ENERGIA BAIA MARE-LOCO- 
MOTIVA TIMIȘOARA 3-2 (3—1) 
LOCOMOTIVA CLUJ-ENERGIA 

MEDIAȘ 2-0 (0-0)
CLASAMENTUL

1. Energia Hunedoara
2. Progresul Sibiu
3. Energia Reșița
4. En. Baia Mare
5- Locomotiva Timișoara
6. Energia Mediaș
7. Locomotiva Cluj

5 3 1 1 8: 5 7
4 3 0 1 8: 2 6
4 2 1 1 5: 3 5
4 2 0 2 6: 7 4
4 1 1 2 8: 7 3
5 1 1 3 4: 8 3
4103 3:10 2

Etapa viitoare: Energia Mediaș- 
Locomotiva Timișoara; Energia
Baia MJcwe-Locomotiva Cluj; Ener
gia Reșița-Progresul Sibiu.

SERIA a Il-a
ENERGIA UZ. TRACT. OR. 

STALIN ȘTIINȚA CLUJ 1—0 
(0-0).

Gazdele au meritat victoria,
avînd inițiativa în majoritatea 
timpului. A înscris P-ter în min.
51. la o lovitură de corner exe
cutată de Vulcănear.'J.

Energfâ Ploești n-a reușit 
să-și ia revanșa in fața 

Progresului București
PLOEȘTI 5 (prin telefon). E- 

nergia Ploești a încercat ieri să-și 
ia revanșa asupra echipei bucu- 
reștene Progresul. După cele 90 
de minute de joc, scorul a fost 
însă 2-2 (1-2)'. Deși a primit două 
goluri în prima repriză. Energia 
Ploești a dominat mai mult în a- 
ceasfă parte a jocului. Atacanții 
ploeșteni au asaltat tot timpuf 
poarta lui Birtașu, însă atît acesta, 
cît și întreaga apărare a Progre
sului au împiedicat evoluția sco
rului în favoarea ploeștenilor. 
Progresul București inițiază con
traatacuri deosebit de periculoa
se și chiar în min. 3 reușește să 
înscrie prin Dinulescu. Ploeștenii 
obțin egalarea în min. 17 prin 
Dridea care reia plasat o minge® 
primită de la Bădulescu. In pri
ma repriză Energia P’oești mai 
ratează cîteva ocazii de a în
scrie, Dumitrescu, Dridea și Bă
dulescu trăgînd de puțin pe lîngâ 
poartă. In min. 34 Ozon driblea
ză întreaga apărare a ploeșteni
lor, trimite mingea lui Dinulescu 
și acesta trage puternic în bara 
laterală de unde mingea ricoșea
ză în gol: 2-1. Prima repriză se 
termină cu acest rezultat. In cea 
de a doua parte a jocului. Ener
gia Ploești pare decisă să obțină 
egalarea, însă D. Munteanu. Du
mitrescu și Zaharia trag impre
cis. Apărarea Progresului este la 
post, iar Birtașu se remarcă prin 
intervenții pe cît de spectaculoa
se pe atît de eficace. Egalarea 
—■ mult așteptată de cei peste 
8000 de spectatori — se produce 
în min. 79 cînd Bădulescu, re- 
luînd o pasă de Ia D. Munteanu, 
înscrie plasat. Jocul degenerează 
dîn cauza arbitrului A Toth (O- 
radea) care nu sancționează ati
tudinea nesportivă a lui Florea 
și Marosi.

ENERGIA PLOEȘTI Marosi — 
Pahonțu, Marinescu. Neacșu — 
Florea, Cosmoc — Zaharia, D. 
Munteanu, Dridea. rumitrescu, 
Bădulescu.

PROGRESUL BUCUREȘTI ; 
Birtașu — Dobrescu, Caricaș, 
Soare — Știrbei, Mihăilescu — 
Oaidă, Mateianu, Ozon, Dinulescu, 
Moldoveanu.

Ion londache corespondent

în prima repriză
și fiind mai periculoși la poartă. 
Ei și-au creat multe ocazii (Ene 
min. 5, 32 și 61, Koszegy min. 31 
și 53, Anghel min. 57) și au tras 
de două ori în bară (Ene min. 7 
și Suru min. 50) în situații în 
care Coman nu mai putea inter
veni. Cu toate acestea, FI. roșie 
putea „scoate" un meci nul, de
oarece dura apărare imediată a 
bucureșteniior a fost penetrabilă. 
Și a avut situații clare: la 1—0, 
Petschowski a ratat o ocazie de 
la 6 m.; la 2—1, în min. 74. 
arbitrul n-a sancționat un fault 
în careu comis de Popa asupra 
lui Boitoș, iar în min. 88 Țirlea

disputate in categoria B.
ENERGIA LUPENI-LOCOMO 

TIVA ARAD 3—0 (1—0).
ENERGIA ARAD RECOLTA 

REGHIN 2—1 (0—0).
CLASAMENTUL

1. Energia Lupeni
2. Energia Arad
3. Energia C. Turzii
4. Recolta Reghin
5. Știința Cluj
6. En. Uz. Tr. O. St
7. Locomotiva Arad

5 4 0 1 8: 4 8
5 3 1 1 15: 7 7
4 2 1 1 10: 7 5
4 2 0 2 6: 4 4
4 112 6: 7 3
4 1 0 3 2: 9 2
4013 4:13 1

Etapa viitoare: Recolta Reghin-E- 
nergia C. Turzii; Locomotiva Arad- 
Energia Uz. Tr. O. Stalin; știința 
Cluj-Energia Lupeni.

SERIA a III a 
RECOLTA FĂLTICENI PRO

GRESUL FOCȘANI 1—2 (0—1).
ENERGIA 1 MAI PLOEȘTI-

D1NAMO BACĂU 3—3 (J—2).
ȘTIINȚA IAȘI-ENERGIA 

CIMPINA 2-1 (1 — 1).
Meci foarte disputat și de un 

bun nivel tehnic. Studenții au fost 
mai activi la poartă. în special 
în repriza a H-a. Au înscris 
Qiurugă (min. 14) și Vasilescu 
(min 67) pentru gazde, Lazăr 
(min. 27) penLru oaspeți.

CLASAMENTUL

6. Recolta Fălticeni 4 1 9 3 2: 4 2
7. Energia cîmpina 4 0 0 4 5:11 0

Etapa viitoare: Dinamo Bacău- 
Energia CîmpLna; Progresul Focșa- 
ni-Energia 1 Mai Ploești; Recolta 
Fălticeni-Energla Moreni.

SERIA a IV-a
PROGRESUL CP.C.S.-PRO 

GREȘUL SUCEAVA 3—0 (2—0).
DINAMO 6 BUCUREȘTI LO

COMOTIVA CONSTANTA 4—2 
(2-2).

DINAMO BÎRLAD-ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 2—1 (0—0).

Jocul, care £a desfășurat la 
Tecuci, a fost în general de o 
bună factură tehnică, dar presă
rat de durități. Au înscris: Pan- 
tici (min. 65) și Chirilă (min. 701 
pentru dinamoviști, Barabancea 
(min. 82) pentru oaspeți. De re
marcat că în min. 78. Kolosi (Ști
ința Buc.) a ratat un 11 metri-

1. Știința Iași
2. Energia Moreni
3. Progresul Focșani
4. Dinamo Bacău
5. Energia 1 Mai Pl.

5 4 1 9 8: 3 9 
4 3 8 1 9: 9 9
4 2 1 14: 4 5
5 1 3 1 8: 9 S
4 11 a 9: 9 »

CLASAMENTUL
1. Știința București 5 3 1 1 U: S 7
2. Dinamo Birlad 5 3 11 »: S 7
3. Locomotiva G.N. 3 3 9 9 •
4. Progresul C.P.C.S. 3 3 9 1 5: 3 4
5. Dinamo 6 4 1 9 3 7:19 2
6. Locomt. Constanța 4 9 2 3 9 10 2
7. Progresul Suceava 4 0 • < 2:12 B 

Etapa viitoare: Locomotiva Cons-
tanța-Progresul C.P.C.S ; Progresul 
Suc ea va-Dinamo 9 Buc.; Locomotiva 
Gara de Nord Bue.-Dinamo Blrlad.

— interceptind o minge trimisă 
„acasă" de Popa — a ajuns sin
gur în fața lui Cozma și a tras 
în acesta, ratînd egalarea. Un 
meci egal însă, n-ar fi fost just 
față de comportarea celor două 
echipe, dintre care Dinamo a fost 
superioară. Textiliștii au jucat cu 
intermitențe, fără prea multă le
gătură între halfi și înaintași și 
intre înaintași, în ciuda eforturi
lor făcute de Petschovski, de Mer- 
cea și uneori de Capaș. Apăra
rea a avut „găuri" (Szucs și Far- 
mati s-au lăsat des păcăliți de 
extremele retrase și au fost scoți 
din dispozitiv), halfii au jucat 
prea înainte și interii adverși au 
rămas nemarcați, iar atacul bazat 
pe Petschowschi, a mai contat doar 
pe acțiunile dinamice ale lui Sze
kely (autorul golului, în min. 28). 
Boitoș constitue un balast pentru 
echipă. Dinamo a avut oameni 
de bază în Nicușor, Suru, 1. La
zăr (mult prea dur, însă} și Că
lino» s '■ -s 
reanu.

Arbitrajul lui St. Constantinescu 
cu multe decizii greșite care au 
influențat desfășurarea jocului.

DINAMO: Cozma — Popa, L 
Lazăr, Izghireanu — Călinoiu, 
Al. Vasile — V. Anghel, Nicușor, 
Ene, Koszegy, Suru.

FL. ROȘIE: Coman — Szucs, 
Băcuț H, Farmati — Capaș, Se*  
reș — Szekely, Mercea, Boitoș, 
Petschowski, Tîrlea.

P. GAȚU

Din. nou arbitrajul! •••
Multe din meciurile disputate 

ieri au subliniat slaba calitate a 
arbitrajelor. Aprecierea greșită a 
infracțiunilor, teama de a sanc
ționa. tolerarea durităților sau de
ciziile în compensație au dus la 
influențarea desfășurării meciuri
lor. Este timpul ca forul de re
sort, colegiul arbitrilor, să pri. 
vească cu mai multă importanță 
problema delegărilor și să iâ mă
surile necesare pentru îmbunătă
țirea arbitrajelor, asigurînd astfel 
normala desfășurare a jocurilor.



ELLA ZELLER ȘI T1BER1U HARASZTOSI CAMPIONI REPUBLICAM p
DE TENIS

Finalele campionatului indivi
dual de tenis de masă al R.P.R. 
desfășurate în fața unui public 
puțin numeros, au decurș într-o 
acalmie generală, întreruptă doar 
pe alocuri de unele rezultate sur
prinzătoare. Așa . bunăoară, cu 
totul neașteptată este performan
ța tinerei studente din București 
Mariana Barasch care — acțio- 
nind decis și constant și într-o 
alura susținută — a învins pe 
rînd pe Maria Golopența cu 3—2 
(—10, 12, —12, 15, 18) în sfer
turi de finală și pe Marta Tompa 
cu 3—1 (19, 16, —6, 15) în semi
finale.

La băieți în finală; au ajuns 
cei mai buni jucători la ora 
tuală, Harasztosi și Gantner. 
mul i-a eliminat pe Stan 
Andronache și Pesch. Mai 
din partea lui Andronache, 
rasztosi a întîmpinat o replică vi
guroasă, fiind nevoit să pună la 
contribuție întreaga gamă a cu
noștințelor sale. Cu Pesch lucru
rile au mers mai greu, mai ales 
în primul set, pe care Harasztosi 
l-a și pierdut și în cel de al doilea 
pe care l-a cîștigat cu dificultate. 
In schimb, in celelalte două, Ha
rasztosi a avut meciul la discre
ție. Gantner a avut două hopuri 
destul de grele pînă în finală : cu 
Bottner în sferturi de finală. și 
apoi cu Mircea Popescu în semi
finale. Cu Bottner, Gantner a cîș
tigat cu 3—2 (6, —10, 8, —12, 
13) nu însă fără a avea emoții. 
Meciul cu Mircea Popescu a fost 
interesant și spectaculos. Victorios 
a ieșit Gantner cu 3—1 (18, 19, 
—11, 16) deși Popescu a condus 
în setu' III cu 9—3 și 11—4 dar 
nu a insistat, mulțumindu-se să 
lifteze și „să dea baloane”, la 
care Gantner a ripostat cu lovi
turi puternice de atac. Mircea Po
pescu are însă meritul unei vic
torii în sferturi de finală asupra 
fostului camion național Tom3 
Reiter. Popescu a cîștigat cu 3—2 
(20. 16, — 19, 17, 17). In pri
mul set Reiter a condus cu 14—3 
și 16—6, dar Popescu a remontat 
frumos, cîștlgînd în cele din urmă 
setul. în ultimul set, Popescu a 
jucat deosebit de decis, în timp ce 
Reiter a slăbit ritmul. O partidă 
interesantă a fost și cea furni
zată de Pesch 
care primul a 
(18, —13. —17,

'Ella Zeller T. Harasztosi

5, (prin telefon). — Din 
șahistul Duraku (R. P. 
a sosit în localitate a-

SOFIA 
cauză că 
Albania) 
bia duminică seara, iar Johansson 
(Islanda) nu a sosit ni-ci pînă a- 
cum, turneul zonal din capitala 
Bulgariei a suferit unele modi
ficări. Astfel, vineri în loc de 
runda a 2-a au fost continuate 
partidele întrerupte din prima zi. 
ca-e an luat sfîrșit cu următoarele 
rezultate : Neikirch-Matanovici
J,2— Fuchs-Sliwa 0—1, Karak- 
iajici-Barcza 0—1, Zita-Beni 0—I. 
Din runda a 2-a, desfășurată sâm
bătă, s-au terminat- numai 
partide. 
Mititelu 
ținut o 
tarea a 
ghiarul

trei 
Șahistul romîn Ghcorghe 
jucînd cu negrele, a ob- 
frumoasă victorie la mu- 
40-a învingîr»du-l pe ma- 
Szilagy. Sliwa a înregis-

trat cea de a doua victorie con
secutivă, învingi nd pe Basiuni, 
iar Niemela și Berni au remizat. 
Partidele Barcza-Zita, Matanovici- 
Karaklajici, Filip-Fuchs și Pfeifer- 
Neikirch au fost întrerupte, Zita 
și Pfeifer avînd poziții aproape 
cîștigate. In runda a 3-a disputată 
duminică Mititelu a înregistrat 
un nou succes în fața finlande
zului Niemela. Alte rezultate: 
Karaklajici-Pfeifer 0—1, Neikirch- 
Sliwa 1—0, ’ ’
Beni-Barcza
Fuch*Szîlagy  și Zita-Matanovici 
s-au întrerupt. Clasament : Filio 
2 (1), Mititelu, Beni, Sliwa 2, 
Neikirch, Pfeifer, Barcza 1 >/2 (1), 
Szilagy 1 (1).

Basiuni-Filip 0—1, 
*/2—*/ 2. Jocurile

TOMA HRISTOV

și Naumescu î-n 
cîștigat cu 3—2 
20, 16) după ce ,

Naumescu condusese în setul de
cisiv cu 10—5.

In proba de dublu băieți men
ționăm excelenta comportare a 
perechii Ella- Zeller — Bottner 
(da, da, nu este nici o greșeală, 
Ella Zeller participînd la dublu 
masculin)' care a eliminat din 
competiție pe campionii de anul 
trecut Harasztosi și Naumescu.

Iată alte rezultate tehnice: 
simplu bărbați: semifinale: Ha
rasztosi — Pesch 3—1 (—18, 17, 
13, 7), simplu femei: sferturi de 
finală: Ella Zeller—Gropescu 3-0, 
dublu mixt: semifinale: Ella Zel
ler, Gantner — Irma Magyari, 
Bujor 3—0, Geta Pitică. Popescu
— Maria Golopența, Harasztosi 
3—2, dublu femei: semifinale: 
Ella Zeller, Maria Golopența — 
Cristodor. Gropescu 3—0, 
Pitică, Catrinel Folea —

. Vuscan, Lucia Cobirzan 
dublu băieți: semifinale: 
Zeller, Bottner — Andronache, 
Gavrilescu 3—1, Gantner, Reiter
— Pesch, Popescu 3—2.

Titlul de campioană republicană 
a revenit pentru prima oară maes- 
trei emerite a sportului Ella Zeller 
care — fără a străluci — a ma
nifestat o netă superioritate asu
pra tuturor celorlalte adversare. In 
finală ea a învins fără drept de a- 
pel pe revelația acestei competiții 
Mariana Barasch cu 3—0 (14, 10, 
16).

Geta 
Doina 
3—1.
Ella

LONDRA — BUCUREȘTI 113 (3-3)
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ționat, în general, Hejucîiid la va
loarea ei reală. Ea nu a mai ară
tat aceeași putere, de luptă, acea 
dorință fermă de a inversa un 
rezultat nefavorabil temp&rar: E- 
chipa romînă a fost dominată de 
înaintașii înalți ai Londrei, dar 
mai ales ea a fost depășită de 
linia de trei sferturi. Apărarea e- 
chipei noastre, de asemenea, mai 
puțin fermă ca de obicei. Domi
nați sub aspect tehnic și tactic, 
și cunoscînd superioritatea liniei 
englez" de trei sferturi,. bucu- 
reștenii 311 încercat să mute jocul 
pe înaintare în prima repriză. 
Lucru! acesta nu le-a fost favo
rabil, deoarece englezii au fost 
mai buni și în jocul grămezii și 
în margine. Cînd au deschis jocul, 
lucrurile păreau a se îndrepta. 
Dar cîteva erori grosolane de 
apărare ale echipei noastre au 
permis englezilor să marcheze de 
tre' ori și să învingă in cele din 
urmă. Credem că îndrumarea echi
pei romîne de la început spre un 
ioc deschis, la mînă, ar fi avan
tajat-o. De altfel, atunci cînd s-a 
jucat la mînă romînii au fost e- 
gali în cîmp rugbiștilor englezi. 
Bocureștenii au și marcat în ur
ma unor astfel de atacuri, dar ar
bitrul francez Sampieri le-a anu
lat două încercări (prima discu
tabilă, dar a doua, după păre
rea noastră, certă, Teofiiovici cul- 
cînd balonul în terenul de țintă 
al londonezilor). In acest sens 
cuncKcutul cronicar de rugbi en
glez, Vivien Jenkins, redactor la 
„Sunday Times", 
această încercare, 
decizia arbitrului 
foarte discutabilă______________
după joc, arbitrul francez pretinde 
că Teofiiovici a atins baTonul în 
același moment cu un jucător en
glez,. sau chiar cîteva clipe după 
acesta. Și de aceea a dictat o 
repunere^ în joc de la 22 m. Noi 
considerăm însă că ei a privat 
echipa romînă de posibilitatea de 
a egala scorul, încercarea fiind 
reușită foarte aproape de centru

la situația de 3-8. Din echipa 
Bucureștiului au corespuns Mora
rii, Paloșanu, Merghișescu, Ghiu- 
zelea, fîie Ion și Teofilovich Au 
jucat sub valoarea lor Dumitres
cu, (mai lent ca de obicei) Ma- 
rinache, Blăgescu, Nanu Radu 
(mai mult defensiv) Barbu (prea 
timid).

Scorul a fost realizat astfel: 
la o greșeală' în apărare a hii 
Barbu, (min. 35) Simonds, care a 
urmărit balonul culcă în colt: 
scor 3-0. Patru minus*  mai tîr- 
ziu, romînii atacă dezlănțuit și, ia 
o intrare foarte frumoasă a lui 
Merghișescu, Chiriac reușește o 
încercare: 3-3. In repriza secun
dă, în min. 62, Williams trece de 
patru adversari și marchează a- 
proape de centru, iar Grant trans
formă. Este 8-3 în favoarea echi
pei Londrei. In ultimul minut de 
joc, Simonds primește o pasă 
foarte bună de la Bartlett, peste 
doi coechipieri, și avantajat de 
viteză culcă din nou balonul în 

urcînd scorul

Finala probei de simplu mascu
lin a dat loc la o luptă pasio
nantă, cu faze numeroase de joc 
frumos și de un nivel tehnic mai 
ridicat. Victoria a revenit lui T/- 
beriu Harasztosi care cîștigă pentru 
a doua oară, consecutiv titlul de 
campiqn al țării. In meciul hotă- 
rîtor, cu Gantner, el a arătat o îm
bucurătoare tendință spre un joc 
mai ofensiv, atacind deseori cu 
promptitudine și contraatacind e- 
ficace în momente grele. De ase
menea, Harasztosi a dovedit că a 
rămas același apărător valoros. 
Gantner, fără a fi în plenitudinea 
posibilităților, s-a prezentat totuși 
în finală la o valoare mulțumitoare. 
Loviturile lui ofensive n-au avut 
însă tări3 cunoscută și in plus el 
□ fost surprins uneori de contra
atacurile adversarului. Rezultat: 
Harasztosi-Gantner 3—1 (17, 12.
— 18, 19).

Geta Pitică și Catrinel Folea 
au înregistrat —“—:— --------
tiției învingînd 
rechea Ella Zelier-Maria Golopența 
cu 3—0 (17, 16, 19) și cucerind 
astfel pe merit titlul de campioane. 
Această performanță își are expli
cația în jocul excelent al Getei 
Pitică care a atacat aproape fără 
greșeală, fiind secondată bine de 
Catnne! Folea, în timp ce. Zeiler și 
Golopența au acționat inegal. Mai 
aies Golopența a fost mult prea pa
sivă.

Titlul de campioni de dublu a 
fost cîștigat de cuplul Gantner-Rei- 
ter care a întrecut în finală pere
chea Ella Zeller-Bottner eu 3—1 
(— 15, 10, 14, 17).

Ultimul meci din cadrul celor cin
ci finale a luat sfîrșit cu victoria 
dublului mixt Ella Zeller-Gantner 
în fata perechii Geta Pitică-Popescu 
cu 3—1 (12. — 11. 18. 21).

surpriza compe- 
în finală pe-

referindu-se la 
ne-a spus că 
francez este 

întrebat de noi

terenul de țintă.
la 11-3.

*

După joc ne-am
„eroi" ai acestei

PRAGA 4. (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Iatâ-ne din 
nou la Praga. Sîntem la capătul 
etapei a IlI-a, desfășurată pe 
ruta Tabor-Praga (160 km.). Tra
seul. la fel de dificil ca și în 
celelalte etape, a supus pe con- 
curenți la eforturi considerabile. 
In plus, un vînt potrivnic, rece și 
puternic, le-a pus o serioasă sta
vilă de-a lungul etapei.

Atacul decisiv este plasat, la 
35 km. de sosire- de către Bou- 
don, Hristov, Kaoitanov, Kubr, 
Jackson și Paradowski. Aceș
tia se detașează de grupul celor 
15 fugari și reușesc să termi
ne etapa cu avans. Posesor al

N. Vasilescu (Dinamo) victorios în prima etapă 
al regiunii Stalin
(C.C.A.), I. loniță (C.C.A.) și 
alți 13 alergători în același timp: 
2h 26:45.

In clasamentul pe echipe con
duce Recolta 7h 20:15 urmată de 
Dinamo I, Voința, Energia Or, 
Stalin, toate în același timp. E- 
chipa Csepel se află pe locul Y, 
cu timpul 7h 22:24.

Luni se aleargă etapa a doua 
Orașul- Stalin — Predeal — Ora
șul Stalin — Tg. Secuiesc — O- 
rașul Stalin (172) km.

Gin circuitul ciclist
ORAȘUL STALIN -5 

telon). — Prima etapă 
tului ciclist al regiunii 
desfășurat, în cea mai mare parte, 
pe ploaie. Totuși. întrecerea a fost 
Toarte dinamica, rea!izîndu-se o 
medie orară de aproape 41 km. 
In vîrf la Predeal, primul trece 
A. Șelaru urmat de 1. Sima și 
restul plutonului răsfirat.

Pe porțiunea Predeal —- Sinaia 
urmează o regrupare aproape ge
nerală și 50 de concurenți (din 
73 plecați în cursă) atacă urcu
șul Furnica, 
plutonul fruntaș 
Ș*.  
să 
I.
Și

(prut ie
st circui- 

Stalin s-a

Spre 
se < 

de alergători

Predeal, 
destramă 

i încep20 
coboare în trombă spre Timiș
Constantinescu se răstoarnă 

abandonează.
La sprintul final, cîștigă N. Va- 

silescu (Dinamo) urmat dte I. 
Minulescu (Recolta), Bela Bar- 
tușek (Csepel Budapesta), N. Ste- 
panian (Recolta), C. Baciu

FOTBAL PESTE HOTARE
• „CUPA ANGLIEI” pe anul 1967 

a revenit echipei Aston Villa care 
ssmbătă după amiază pe stadionul 
Wembley în țața a 100.000 specta
tori a întrecut în finali Manches
ter United cu 2-1 (0-0). In repriza 
secundă Wood portarul echipei Man
chester a fost accidentat.

»MECTURI INTERNAȚIONALE: 
la viena: Austria-Suedia 1-0 (l-0> a 
marcat Dienst în min. 22. Au asis
tat «5.000 spectatori. La Belgrad Iu
goslavia B-Bulgaria B 2-0 (0-0). La 
Praga: Cehoslovacia tineret-R.P. un
gară tineret 4-3 (1-3). La Varșovia: 
Selecționata R.P. Pokme-Selecționa- 
ta provinciei din R.P. Ungară 1-0 
CM».

finiș remarcabil, 
cîștigă categoric.

N. Hris-
consoii-

unui 
tov 
dîndu-și 'astfel . poziția de frun
taș al clasamentului general indi
vidual. Alergătorii noștri, care au 
făcut o cursă modestă, au sosit 
pe următoarele locuri: 41. C. 
Șandru la 11’38”; 42 C. Dumi
trescu același timp; 43 L. Zanoni 
același timp; 50 Gh. Șerban la 
11’44”; 63 N. Maxim la 16’56”; 
64 ȘL Poreceanu la același timp.

KARLOVY VARY 5. Etap-a a 
IV->a (Praga-Karlovy Vary, 174 
km.) nu a adus o îmbunătățire a 
clasamentusliYi cicliștillor noștri.. 
Deși pe prima jumătate a tra-

AL. DINCA

Echipa de lupte libere 
a Bucureștiului a plecat

la Varșovia
Ieri dimineață a părăsit 

taia cu destinația Varșovia 
d.e lupte libere a orașului 
rești. In vederea celor două me
ciuri pe care le 
R. P. Polonă, au 
rea printre alții 
Ruzsi, I. Ghincea, 
Sandor, I. Pintea, 
Mureșan, Fr. Bolia.

Capi- 
echipa 
Bucu-

va susține în 
făcut deplasa- 
următorii: A. 
P. Vatrici, M. 
Fr. Harry, i.

RECORD MONDIAL LA ÎNOT
La Budapesta s-au înre^Utrat cî- 

teva rezultate excepționale la nata 
ție. Inottnd într-un bazin de 50 m. 
tinăra Boros (15 ani) a parcurs 209 
m. spate în 2:41,8, performanță care 
constituie un nou record mondial. 
La 100 m. fluture Tumpek a obținut 
1:64,0 iar Ia ÎOO m. spate femei ace
eași Boroș a obținut 1:14,2.

adresat citorva 
partide, care 

ne-au declarat următoarele :
BARTLETT (căpitanul echipei 

Londrei) : „A fost un joc intere
sant. Echipa romînă plachează 
foarte bine, dar nu beneficiază de 
un atac la fel de bun. Totuși, 
apreciez că rotnînii sînt mai buni 
ca italienii, în ciuda faptului că 
la Roma scorul a fost mai strîns. 
(n.r, 8-6 în favoarea Londrei). 
Dar acolo, nu am jucat rugbi ci... 
polo pe apă, deoarece a plouat 
fără încetare".

GHIUZELEA (căpitanul echipei 
Bucureștiului) : „Jocul a fost „ta
re". Englezii au fost mai buni 
în atac decît noi. Compartimen
tul deschiderii a funcționat exce
lent, Jeeps și Bartlett sînt doi 
jucători mari. Consider că arbi
trul ne-a privat de' două încer
cări perfect valabile, una la sco
rul de 0-0 și alta la 3-8".

GRECIA - IUGOSLAVIA 0-0
in cadrul preliminariilor campionatului mondial

de
la tri-ATENA 5 (prin telefon — de 

misul special .Agerpres').
In fața a 38.000 spectatori 

dintre reprezentativele Greciei 
goslaviei desfășurat pe stadionul Pa- 
nathinaikos s-a terminat cu un lust 
rezultat de egalitate: 0—!>. Iugoslavii 
au impresionat prin tehnică și calm 
jucînd prin mingi lungi în acțiunile 
ofensive. In general oaspeții au do
minat mai mult însă au fost ineficaci 
în fața porții. Grecii at> practicat un 
joc pur defensiv, mentinînd în 
permanență cîte doi-trei jucători în 
atac pe care îi utilizau în contra
atacurile prin surprindere, in prima 
repriză Vukas (min. 5) trape alățuri 
de la 20 m.. Krstiei (min. 8) ratează 
de la 8 m.. iar mai apoi Ifandis (man. 
28) și Kestrridis (min. 33) nu fruc
tifică ocaziue avute. După pauză 
Trnkovici (min. 47) trage în bară. 
Gazdele au două bune ocazii în 
min. 72 și 74 cînd Ifandis trage de

jocul 
și Iu-

fotbal
la 6 m. și Beara reține și prin Nes-. 
toridis care trage afară din apropie
rea porții.

GRECIA: Tanakțiș — Papoulidis, 
t.lnoxtlakis, Angheionowlos — Der- 
matis, Kotridis — Polihronlu, Nes- 
toridls, Ifandis, Papazogiu (loanu) 
și Panakis.

IUGOSLAVIA: Beara — Trnkovici, 
Spaici, Herczeg — Boșkov, Krstiei — 
Rajkov, veselinovlci (Antici), Kostici, 
Vukas, Zebec.

La meci a asistat si antrenorul de 
stat Gică Popescu. El a declarat ur
mătoarele: „In general jocul n-a a- 
tins un nivel ridicat fiind caracterizat 
printr-o accentuată notă de luptă, spe
cifică unei partide de campionat. E- 
chipa gazdă și-a organizat bine apă
rarea, stăvilind atacurile Iugoslavi
lor, și s-a bazat mai mult pe con
traatac. Am remarcat puterea de 
luptă si jocul atletic a! echipei Gre
ciei, calități cu care a depășit pe 
iugoslavi.

seului ei au încercat, prin Maxim 
și Poreceanu să cîștige teren, nu 
au reușit. Tentativele lor au fost 
anihilate de grosul 
Șase cicliști izbutesc 
din pluton. Ei sînt: 
Krivka, Paradow-ski, 
Proost și Ohgren.

Cei șase conlucrează energic 
și nu vor mai fi ajunși pînă la 
capătul etapei. Aci, belgianul 
Proost (care sprintase de depar
te) cîștigă în fața unei mulțimi 
imense. Timp : 4h 53’22”.

C. Dumitrescu și ceilalți, care 
au rulat mai tot timpul în mij
locul plutonului, s-au clasat pe 
următoarele locuri: C. Șandru
(37) 4h 56’56”; Gh. Șerban (5i) 
același timp; 
4h .........
4h 
Sh 
5h 21’12”.

Clasamentul , 
este următorul: 
(R. P. Bulgaria) 20; 19:23; 
Proost (Belgia) 
Kapitanov (U.R.S.S.) 
4. Boudon (Franța) 20;22:34; 5. 
Ohgren (Suedia) 20;23:ll... 20. C. 
Dumitrescu 20,35:07; 32. C. Șan
dru 20;44:06; 40. Gh. Șerban
20;51:25; 67. L. Zanoni 21,25:16; 
69. N. Maxim 21;33:04; 71. Șt. 
Poreceanu 21;43:47.

Pe echipe, conduce Anglia cu 
61h; 15’35”, urmată de Franța 
61h;18’44”, Polonia 61h20’40". E- 
chipa noastră se află pe locul 12 
cu timpul de 62h,<0’32”.

Luni cicliștii au zi de odihnă la 
Karlovy Vary, iar 
parcurge etapa a 
Karl Marxstadt.

IACINT

plutonului 
să fugă 

Bratu-ne, 
Bulgalski,

58’05”;
59’14”; 

19’29'

C. Dumitrescu 
N.
L.

Maxim
Zanoni 

Poreceanu

general individual
1. N. Hristov

2. 
20;21:14; 3.

20;22:25;
5.

marți vor
V-a, pînă Ia

MANOLIU 
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