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Primele rezultate din cadrul 
„CUPEI BALCANICE4* la atletism

Stadioanele Republicii, Tinere
tului și Dinamo din Capitală și-au 
deschis ieri larg porțile 
a-i primi pe concurenții 
să participe la întrecerile 
drul „Cupei Balcanice" 
juniori și junioare.

In total au luat parte
400 de tineri și tinere, dar con
siderăm că numărul acestora nu 
reprezintă nici pe departe posi
bilitățile noastre reale în aceas
tă privință. Iată cîteva 
zultatele înregistrate: 
100 tn.: V. Jurcă 
11,4), Al. Brasat 
11,7; 400 m.: Cr.
Curei aru
t.500 m.: D. Buiac 4:14,0; I. Po
pescu 4:27,4; M. Zotovici 4:29,4; 
3 000 m.: M. Pegza 10:05,0; P. 

■ioroiu 10:34,4: V. Dincă 10:37,4;

55,2; D.

pentru 
chemați 
din ca- 
pentru

peste

dintre re-
BAIEȚI:
(în serii 

S. Niță 
' " P.

11.6
11.7;
Ghiță 55,1; 
Roșculet 56,3;

lungime; V. Jurcă 6,36; S. Cio
chină 6,15; O. Viscopoleanu 6,09; 
înălțime: R. Clenciu 1,66; A. fo- 
nescu 1,64; FI. Hausner 
prăjină: 
bel 3,05;
greutate
12,91; N.
12,01; disc (1,5 kg.):
37,51; Serafim 3558; M. Nica 32,82; 
suliță (800 gr.) : C. Liciu 45,35; 
A. Brasat 44.55; A. Popa 44.43; 
FETE: 60 m.: Cr. Zaharia și 
Val. Ionescu 8,8; O. Carabela 8,9;
100 m.: C. Zaharia 14,1; I. Albu 
14,4; R. Manda și Z. Chiriei 14,5; 
lungime: V. Smărăndoiu 4,72; C. 
Matei 457; E. Velicia 4.54; înăl
țime : V. Smărăndoiu și C. A- 
lexandrescu 136; D. Marian 1,30; 
greutate (3 kg.) : Gurău

11,73; E,
10,43; 1.

Tovna 10,95; I. Franck 
Stoica 10,41.

1,63;
1. Nae 3,15; Z. Schna- 
M. Antonescu

(6 kg.) : E. Rabinovici 
Miu 12,22; A. S am ungi 

D. FiBer

2,70;

ț Rezultate valoroase 
obținute peste hotare 
de luptătorii romîni

Tinăra 
elevă la școala 
Angela Filip) 

frumos succes 
la lungime

Valeria Smărăndoiu. 
medie 22 (prof, 
a obținut un 

sărind 472 m.

(Foto I. M1HA1CA)

cineva din rezultateleIată și ____  __  ________
înregistrate la Oradea : BĂIEȚI; 
lungime: L. Panyil 6.46;
V. PanțuTU 42,13; FETE: 
T. Roșea 13,6; lungime : 
many 5,02; înălțime: T. 
1,40.

întrecerile din cadrul 
Balcanice" vor continua 
sfîrșttul lunii mal, 'după 
va face centralizarea pe 
color mai bune, 20 de rezultate 
de la fiecare probă.

suliță:
100 m,: 
V. Paz-

Roșca

„Cupei 
pină la 
care se 
{ară, a

Ultimele 
ale „Cupei 
riei" 
desfășurare 
nantă pentru nu
meroșii spectatori 
care urmăreau, în
frigurați, de pe 
„Casa-vapor“, si
tuată pe malul la
cului Siut-Ghiol, 
îndîrjita „bătălie" 
care se dădea în 
preajma balizelor 
între cele 12 sni- 
peuri concurente. 
Și aceasta, pentru 
că celor trei prin
cipali pretendenți 
la primul loc (Du
mitriu, Tazbir și 
Ivancici, fiecare o 
„vioară Intîi" în 
echipele respective) 
victoria le-a surîs 
pe rînd. Primii 
care s-au găsit în 
această situație au 
fost Mircea Da-» 
mitriu și Jura Lungu (Energia). 
Cîștigînd detașat regata a 9-a, 
reprezentanții noștri au trecut pe. 
primul loc datorită și faptului că 
Tazbir-Mihalski au trecut prin 
poartă de-abia pe locul V, Ivancici, 
in schimb, parcă prevestindu-și a- 
tacul următor, a venit al doilea...

Regata a zecea a spulberat însă 
toate speranțele îtdr-o victorie a 
culorilor noastre; Ivancici a -clștî- 
gat urmat de Tazbir, în vreme

regate
Victo- 

au avut o
pasio-

LA BASCHET

Gorizia 12 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Vineri dimineață 
eram încă pe aeroportul Băneasa, 
dar în aceeași zi, la orele 17,30 po
poseam în gara pitorescului orășel 
Gorizia din apropierea Triestului, 
iar delegația „speranțelor" basche
tului romînesc era obiectul unor 
foarte călduroase manifestații din 
partea oficialităților locale și a nu
meroșilor amatori de „pallacanes- 
tro“ din această regiune mărginașă 
a Italiei. Deși eram la capătul unui 
drum obositor, făcut parte cu avio
nul (București—Belgrad— Ljubli- 
ana). parte cu trenul (Ljubljana— 
Gorizia), am găsit suficiente rezer
ve pentru a întreține vii și înde
lungate conversații cu gazdele. 
Așa am aflat o serie de amănunte 
despre componența echipei de tine
ret a Italiei din care a reieșit im
portanța pe care forurile de specia
litate au acordat-o primei întîlniri 
inter-țări de acest gen. Astfel, 3 
dintre jucătorii selecționați și anu
me Nardi, Volpato și Rocchi fac 
parte din lotul reprezentativ al ță-

rii gazde iar tînărul Motto, pivot 
cu o respectabilă înălțime (2 m.)» 
a jucat la Veneția anul trecut în; 
meciul în care echipa noastră 
ob(inut victoria.

Trebuie să spun că nu ne-am aș
teptat ca această întrecere, oare
cum eclipsată de partida dintre pri
mele garnituri ale R. P. Romine 
și Italiei, care va avea Ioc peste o 
săptămînă la București, să stirneas- 
iă un atit de mare interes în mi
ca localitate scăldată de apele 
rîului Isonzo.

Atenția deosebită acordată înfîl- 
nirii, intensele pregătiri făcute de 
localnici, ne-au făcut mai nerăbdă
tori, răgazul de două zile a trecut 
nespus de iute, ca o clipă, și iată- 
ne în sala puternic luminată de 
multiplele tuburi cu neon, dumini
că seara, la ora 21,30 cind arbitrii

EFTIMIE IONESCU

(Continuare in pag. 4-a)

Ivancici, dștigăiorul Cupei Victoriei, 'tfl snipec 
înmedalion!

(Foto U. Ti BOR) 1 
ce Dumitriu, neinspirat, a tecmw- 
nat în coada plutonului, pe locul' 
9. Pe primul loc a trecut Tazbir.^.

In mare vervă, iugoslavul Ivan
cici își adjudecă victoria și ir» 
regata 11, urmat de polonezul- 
Tazbir și de rominul Geles. Du-: 
mitriu, care a plecat de la pontotn 
enervat în urma unor discuții îas 
legătură cu înlocuirea ambarca
țiunii numărul 0 (ambarcațiune? 
ce se avariase de dimineață ș4 
care-i revenea acum) s-a lăsat: 
„prins" în jocul polonezului Mi— 
hafski și l-a abordat, atrăgîndu-și.^. 
zero puncte (descalificare).

Ultima regată ridica următoarea, 
problemă: pentru a cîștiga, Taz- 
bir trebuia ai iasă pe locui prim; 
pentru a cîștiga Ivancici, el avea, 
nevoie în orice caz de locul 2. EL 
bine, Tazbir a reușit ceea ce de
pindea de el: a ieșit primul ! Ntr. 
i-a putut însă împiedica pe Ivan
cici să iasă ai doilea, așa incită, 
clasamentul general are următoa
rea înfățișare: 1. I VA NC ICI-VI— 
DEKA (R.P.F. Iugoslavia) 7977T 
p. 2. Tazbir-Mihalski (R.P. Polo
nă) 7943 p. 3. Dumitriu—Lungie 
(Energia) 6366 p. 4. Geles-Saghiu» 
5873 p. 5. Milio-Baras 5606 p. t>_ 
Costescu-Viespescu 5342 p. 7, 
Manu-Caican 5064 p. 8. Knezevici— 
Orlici (R.P.F.I.) 4764 p. 9. Koz— 
mina-Maras (R.P.F.I.) 4475 p. 10- 
Malisewski-Ostrowski (R.P. Polo— 
nă) 3599 p. lt Slojewski-Solczin— 
ski (R.P. Polonă) 3208 p. 12, 
Nour-Predescu 2579 p.

Clasamentul pe echipe: 1. R.P.F. 
IUGOSLAVIA 17.216 2. Marina 
AVSAP 16.012 3. Energia 14.815 
4. R. P. Polonă 14.460.

Veliștii iugoslavi își datoresc 
victoria în special faptului că merg' 
bine pe vint puternic; or, vîntufî 
de tăria 4—5 le-a convenit da- 
minune în regatele de simbătă— 
cele care au decis clasamentul.

RADU URZ1CEANU 1
Victorie la Varșovia
VARȘOVIA 12 (Prin telefon).— 

Cel de al doilea meci dintre re
prezentativele de lupte libere ale 
Varșoviei și Bucureștiului — dis
putat sîmbătă seara în sala 
Gwardia din capitala R. P. Po
lone — a revenit luptătorilor ro- 
mîni cu scorul de 5—3. Am re
editat astfel victoria obținută anul 
trecut la București.

_ Ca și în primul meci am în- 
tîmpinat aceleași inconveniente: 
frig în sală și salteaua mică. In 
schimb arbitrajele au corespuns, 
aceasta ca urmare a discuțiilor 
purtate în ședința tehnică pe mar
ginea greșelilor din întîlnirea de 
la Radom. Sportivii noștri au lup
tat cu o însuflețire deosebită și 
în majoritatea meciurilor au con
dus „ostilitățile". Foarte bine s-au 
comportat: I Pintea, I. Mureșan, 
Fr. Ballo. Iată acum rezultatele 
în ordinea categoriilor:

A. RUZSI întrece la nuncte pe 
IOZSEF MALIK; I. GHINCEA 
cîștigă la puncte în fata lui P. 
TYRANSKI; V. POPESCU pier
de la puncte în fața lui J. ZU- 
RAWSKL Luptătorul Tomîn a fost 
mai combativ, a încercat un salt 
în ultimele minute dar a fost 
contrat, rămînînd în pod; I. 
P1NTEA învinge la puncte — 
după o adevărată demonstrație — 
pe I SWINIARSKI; C. UJBAR 
pierde la puncte în fața lui J. 
KUCZYNSKI. care a fost ceva 
mai activ; I. MUREȘAN cîștigă 
la puncte în fața lui ZYWCZIK, 
după un meci de o înaltă factu
ră; FR. BALLO întrece la puncte
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De la Ministerul Învățămîntului și Culturii

Instrucțiuni pentru îmbunătățirea 
activității de atletism în școli*)

Activitatea de educație fizică in 
școli, ca parte integrantă a educa
ției comuniste, constituie o preocu
pare permanentă a partidului și 
guvernului.

Pentru realizarea sarcinilor, tra
sate de partid și guvern, Ministe
rul Învățămîntului și Culturii a 
elaborat o serie de măsuri menite 
să îmbunătățească necontenit con
ținutul educației îizice în unitățile 
de învățămînt.

Ca urmare a sprijinului acordat 
pe această linie, în ultimul timp ac
tivitatea sportivă în școli s-a îmbu
nătățit.

Dintre ramurile de sport practi
cate în școli, activitatea de atle
tism a rămas în urmă față de im
portanța ce trebuie să i se acorde 
în vederea dezvoltării și pregătirii 
fizice a tineretului. Aceasta se dato- 
rește în mare măsură insuficientei 
preocupări din partea unor directo
ri de școli pentru asigurarea bazei 
materiale și a inventarului sportiv 
necesar practicării atletismului, pre
cum și unor profesori de educație 
fizică, care nu au insistat suficient 
asupra pregătirii elevilor în aceas
tă ramură de activitate.

Atletismul este o ramură a educa

ției fizice care cuprinde exerciții 
de alergări, sărituri și aruncări, e- 
lemente naturale de mișcare accesi
bile tuturor elevilor. Practicarea 
Iui dezvolt» calitățile fizice de ba
ză necesare oricărui tînăr. Datorită 
acestui fapt, atletismul a fost pre
văzut în Hotărîrea Biroului Politic 
aFC.C. al P.M.R. din 1949 ca sport 
de bază.

Elementele atletice întră în com
ponența tuturor ramurilor de sport 
și atletismul este folosit ca sport 
complimentar in pregătirea de bază 
a sportivilor. Pentru aceste consi
derente școala trebuie să acorde o 
deosebită atenție atletismului în 
cadrul activităților de educație fizi
că. chiar o atenție principală.

Printre întrecerile atletice care 
mai sînt în curs de desfășurare in 
acest an școlar menționăm :

— Campionatul republican școlar, 
faza de regiune și finală de la 23 
la 30 iunie;

— campionatul republican de ju
niori de la 14 mai la 7 iulie ;

— cupa balcanică prin corespon
dență pentru juniori, de la 11 la 
31 mai ;

— manifestările sportive din ca
drul serbărilor de sfîrșit de an șco
lar.

Profesorii de educație fizică au 
sarcina de a pregăti elevii'în ve
derea participării în cele mai bune 
condiții la aceste întreceri asigu- 
rînd instruirea lor continuă.

Este necesar de asemenea a se 
folosi campionatul republican de 
juniori șî cupa balcanică prin co
respondență pentru a angrena șl 
pregăti elevii în mod permanent în 
activitatea atletică.

Inspectorii regionali «netodiști de 
educație fizică vor îndruma și con
trola modul de pregătire a elevilor 
pentru aceste manifestări. In acest 
scop vor .stimula pe profesorii de 
educație fizică și vor angrena direc
torii de școli pentru a acorda tot 
sprijinul acestor pregătiri.

Inspectorii regionali răspund di
rect de buna organizare a fazei de 
regiune, care trebuie să capete un 
caracter festiv și în acest scop vor 
colabora cu organele locale ale 
C.C.F.S, U.T.M. și altele.

Conducerile școlilor vor 1ua mă
suri pentru îmbunătățirea bazei ma
teriale. Vor amenaja terenuri pen
tru atletism în curțile școlilor sau 
pe terenuri virane din apropiere, pe 
care le vor cere de la sfaturile po

pulare. Vor procura materiale șî 
echipament de sport necesar practi
cării atletismului ca : greutăți, 
stîlpî pentru sărituri, ștachete, dis
curi, pantofi cu cuie, treninguri, 
etc.

Ținînd seama că se pune un ac-- 
cetit deosebit pe activitatea de edu-»; 
cație fizică a elevilor, acțiunea de 
îmbunătățire a bazei materiale ne
cesare acestor activități va fi con
tinuată și în timpul vacanței de va
ră, astfel ca la începutul noului an 
școlar educația fizică în școli să se 
poată desfășura în condițiuni maij 
bune. j

Ministerul Învățămîntului și Cul
turii organizează în luna iulie o 
tabără de vară la Bucșoaia, regiu
nea Suceava, în care vor fi trimiși 
în mod gratuit, timp de 20 de zile, 
cîteva sute de elevi dintre acei care 
s-au evidențiat prin rezultatele ' 
sportive obținute în acest un șco- ' 
lar.

Măsurile arătate mai sus consti
tuie un început în vederea îmbună
tățirii activității atletice, care tre
buie să ia o mare dezvoltare tn- 
cepînd cu noul un școlar.



Tîtapa de ieri a campionatelor re
publicane de handbal n a fost lip
sită de surprize care, fără a influ- 
iența prima parte a clasamentelor 
seriilor respective, sînt interesante 
ca rezultate în sine. Infrîngerea 
cu 12—7 a Științei Timișoara la 
Reși{a, victoria Științei I.C.F. în 
fața echipei Dinamo Orașul Stalin 
1(14—13), rezultatul de 6—2 reali- 
•zat de formația feminină Recolta 
•Codlea în jocul cu Flamura roșie 
’București constituie tocmai astfel 
•de surprize. Singura serie în care 
tui „rateu" al vreuneia din forma 
’țiile fruntașe ale clasamentului ar 
‘ii adus schimbări, era seria a doua 
a campionatului feminin, unde Pro
gresul Orașul Stalin, Flamura ro- 

:șie Sibiu și Progresul M.I.C. ocupă 
primele locuri în clasament în a 

■ceastă ordine, separate fiind prin 
■cîte un singur punct. Rezultatele 
au fost însă cele normale — toate 
cele trei favorite au învins — așa 
lucit lupta rămîne deschisă.

Cuplajul din București, care o- 
■punea patru echipe din campiona
tul masculin cat. A a atras du
minică după amiază pe stadionul 

’Tineretului numeroși spectatori care 
-au rămas mulțumiți de spectacolul 
Tiandbalistic la care au asistat. In 
•primul joc, Știința Iași n-a putut 
să facă față multă vreme echipei 
toarte bine puse la punct a C.C.A. 
-Cu o tehnică individuală superioa
ră, folosind scheme tactice variate, 

■și beneficiind în plus de o pregăti
re fizică foarte bună, militarii bi> 
•cureșteni și-au dominat net adver
sarii care și-au axat atacurile în 
^special pe Țipu. Scor final: 16—7 
(47—4). Punctele au fost înscrise de 
Jost (5), Bulgaru (4), Sauer (3),

Căliman (2) și Schuller (2) pentru 
C.C.A., Lindenbach (3), Țipu, Tau, 
Pusta și Schass pentru Știința 
lași.

Cel de-al doilea joc a fost foarte 
antrenant, în special prin evoluția 
scorului, Știința I.C.F. și Dinamo 
Orașul Stalin fiind la egalitate de 
nu mai pu{in de 11 ori (ultima 
oară la 13—13). Abia golul marcat 
de Cimponeru vine să hotărască, 
In ultimul minut, soarta jocului: 
14—13 (5—5), o binemeritată vic
torie a Științei, care a jucat cu mal 
multă hotărîre. Dar dacă sub acest 
aspect jocul a corespuns așteptă
rilor (ba chiar le-a întrecut) nu a 
celași lucru se poate spune despre 
nivelul său general, destul de scă
zut. Ne așteptam la o evoluție mal 
interesantă a celor două echipe șl, 
în special a formației oaspe, chiar 
dacă rezultatul nu putea schimba 
configurația 
mentului!

primei părți a clasa

tehnice: Masculin cat.Rezultate
A. Seria I-a: Știința I.C.F.—Dina
mo Or. Stalin 14—13 (5—5); Ener
gia Reșița — Știința Timișoara 
12—7 (6—1); Energia Ploești — 
Voința Sibiu 11—9 (4—5), Seria a 
II-a: C.C.A. — Știința Iași 16—7 
(7—4), Energia Făgăraș — Fla
mura roșie Cisnădie 7—6 (4—2), 
Energia Timișoara — Recolta Jim- 
bolia 8—7 (6—3). Feminin cat. A. 
Seria I-a: Știința I.C.F. — Progre
sul Tg. Mureș 5—2 (2—2), Recolta 
Codlea — Flamura roșie București 
6—2 (4—1), Flamura roșie Mediaș 
—Energia Reșița 1—0 (0—0). Se
ria a II-a: Energia Mija — Progre
sul Or. Stalin 3—9, Știința Timi
șoara — Flamura roșie Sibiu 0—2

Reprezentativa de box a Craiovei 
la egalitate cu selecționata Krakovia
Craiova 12, (prin telefon de la 

'trimisul nostru). Reprezentativa 
<de box a orașului Krakowia (R. 
LP. Polonă) și-a încheiat duminică 
■turneul întreprins în (ara noastră 
Intîlnind la Craiova o selecționată

Dacă la spadă, Casa Centrală a 
^Armatei a pierdut (cel puțin pentru 
•prima parte a campionatului) pri
mul loc în clasamentul categoriei 
.'A, în schimb, la sabie, deși multe 
salte formații se prezentau în real 
■progres și veneau cu pretenții în 
■întrecerea de la Ploești, campionii 
din ultimii șapte ani s-au dovedit 
în continuare imbatabili. Și acest 
lucru, de o manieră categorică. Din 
■cele 7 meciuri susținute, C.C.A. n-a 
•pierdut nici un punct, cîștigîndu-le 
la scoruri categorice, care ne scu- 
~tesc de comentarii (cel mai strîns 
-rezultat obținut de militari a fost 
•cel în compania echipei Dinamo 
"Cluj: 10—6). Se părea că Progre
sul Cluj va putea să „sfarme in- 

-yincibilitatea" C.C.A., dar meciul 
•dintre aceste două echipe (remar
căm valoarea tehnică a întîlnirii) 
-s-a încheiat cu o categorică victo
rie a militarilor, neașteptată chiar 
•ca proporții: 13—3, după ce la un 
moment dat clujenii conduceau cu 
t2—1

Intre formația clasată pe locul 
II (Progresul Cluj) și ce3 situată 
-pe locul VII (Progresul Oradea) 
-putem vorbi despre un echilibru 
"valoric. Așa se explică cele trei re. 
•zultate de egalitate (Dinamo Cluj 
-a realizat două dintre ele) și cele
• opt scoruri de 9—7.

A'te rezultate înregistrate: C.C.A.
— Progresul Buc. 13—3, Progresul
• Oradea 11—5, Energia Ploești 
114—2, Știința Tg .Mureș 13—3, E- 
rnergia S. Mare 13—3; PROGRE- 
7SUL BUC.—Progresul Cluj 7—9, 
-Progresul Oradea 12—4, Dinamo 
’Cluj 7—9, Energia Ploești 9—7, 
.'Știința Tg. Mureș 9—7. Energia 
ÎS. Mare 8—8; PROGRESUL CLUJ
— Progresul Oradea 11—5, Ener- 
;gia Ploești 11—5; Știința Tg. Mu-
• reo- 1?—4: Energia S. Mare 9—7; 
IPROGRESUL ORADEA— Dinamo
• Cluj 7—9, Energia Ploești 10—6, 
JStiința Tg. Mureș 6—10; DI- 
ÎNAMO CLUJ — Energia Plo 
«ești 12—4, Energia S. Mare 8—8, 
.'ȘTIINȚA TG. MUREȘ — Energia 
ÎPloești 13—3; ENERGIA S. MARE 
— Energia Ploești 11—5, Știința

10—6. ,

locală cu care a terminat la ega
litate: 10—10. Rezultatul reuniunii 
oglindește raportul real de forțe 
al celor două formații.

In primul meci reprezentantul 
Craiovei, M. Cristea, a obținut 
victoria la puncte în fa{a lui W. 
Pona. Net superior în pregătirea 
tehnică, St. Bujinski (Krakowia) 
l-a întrecut la puncte pe E. Dinu 
Cea mai disputată și spectacu
loasă partidă au furnizat-o boxerii 
T. Kowalski (Krakowia) și S. 
Szabo (Cftiova), ea revenind pe 
merit, la puncte, primului. M. Sto- 
ian a întîmpinat o dîrză rezisten
tă din partea lui S. Bolesta. Avan
tajat de alonjă, Stoian s-a im
pus prin lovituri puternice de la 
distantă adjudecîndu-și victoria la 
puncte. La rîndul său, D. Rizea l-a 
depășit la puncte pe polonezul R. 
Hodorowski. Intîlnind pe V. Sze- 
keli, cracovianul M. Dragoj și-a 
impus superioritatea tehnică în pri
mele două reprize, suficient pentru 
a fi declarat învingător. Matei Go- 
deanu a dominat întrecerea sa cu 
K. Malek, remarcîndu-se îndeosebi 
prin variajia și tăria loviturilor 
sale. Cu toate că C. Iordache a 
manifestat o evidentă superioritate 
tehnică în partida cu M. Jelinski 
(Krakowia), juriul a atribuit în 
mod greșit victoria la puncte bo
xerului polonez. Deși timp de două 
reprize Gh. Simion a dominat net 
pe St. Kapcia în ultima repriză el 
a aplicat însă partenerului său mai 
multe lovituri neregulamentare și 
și-a atras astfel descalificarea. La 
fel a greșit și polonezul Fl. Kraus, 
care după ce-și asigurase un sub
stanțial avantaj fată de Z. Ciocîr- 
lan a primit două avertismente 
care i-au adus de asemenea des
calificarea. PETRE DAVID

Dinamo Bu-

'4
(0—1), Flamura roșie Sighișoara 
— Progresul M.I.C. 0— 1 (0—0). 
Masculin cat. B. Seria I-a: C. S. 
Marina Constanfa
curești 9—13 (5—8), 'Știința Ga- 
lați — Locomotiva Gara de Nord 
8—12, (6—4), Progresul Bacău — 
Dinamo Tg. Mureș 15—14 (8—7). 
Seria a II-a: Voința Sighișoara — 
Progresul Arad 15—11 (5—4), Re
colta Variaș — Energia Sibiu 
18—13 (8—6), Energia Reșița — 
Progresul Odorhei 7—11 (5—4).

Dinamo I și Aurel Șelaru 
a „Circuitului■

ORAȘUL STALIN 12. (Prin 
telefon de la subredacția noastră);. 
— Azi a luat sfîrșit cea de a 6-a 
ediție a circuitului ciclist al re
giunii Stalin. In etapa Sibiu — 
Alba Iulia — Sibiu (167 km.) la 
început cicliștii merg în bloc, dar 
pe primele urcușuri Ion Vasile 
(C.C.A.) ia un avans de 1 minut, 
10 kilometri după Alba Iulia, 1. 
Cosma și Peter (Dinamo Or. Sta

ll prind pe Ion Vasile

In special in repriza a doua a meciului C.C.A. — Știința Iași, 
apărarea studenților a acționat foarte slab. Faza din fotografie, 
in care Schuller trage neslingherit, este concludentă. (Foto 1. Mihăivă)

și împreună reușesc să-și creeze 
un avans de 4 minute față de 
grosul plutonului. Cățărarea de 
la Apoldul de Sus e cîștigată de 
ion Vasile care trece primul și 
linia de sosire la Sibiu, după 3 
ore, 57 minute și 7 secunde de la 
plecare. II urmează la 2 secunde 
I. Cosma, la 6 secunde Peter.

Ultima etapă disputată pe dis
tanța Sibiu—Or. Stalin (144 km.) 
a fost monotonă ca desfășurare. 
La un moment dat D. Munteanu 
ji .
treptat — un avans de 3 minute. 
Primul pe urcușul de la Perșani 
este D. Munteanu, același care 
clștigă la Or. Stalin: 4h 01’11”.

Clasamentul general individual: 
1. AUREL ȘELARU (Dinamo I) 
29h 21’03”: 2. I. Sima (Energia 
Uz. tr. Or. Stalin) la 14'34”: 3. 
A. Folbert (Energia Uz. tr. Or. 
Stalin) la 19’14”: 4. Gh. Văsîi 
(Voința) la 20’31’’: 5. D. Mun
teanu (Dinamo I) la 24’53”: 6. 
W. Zigler (Energia Uz. tr. Or. 
Stalin) la 26’29”.

Clasamentul general pe echipe: 
DIN.AMO I BUCUREȘTI 88h 
53’05”: 2. Energia Uz. Tr. Or. 
Stalin la 10’18": 3. Voința la 
50’7”.

Clasamentul cățărătorilor: 1. I. 
SIMA (Energia Uz. tr. O. Stalin) 
24 p.: 2. A. Șelaru (Dinamo I) 
45 p.: 3 D. Munteanu (Dinamo 
I) 10 p.

A. DINCA

Moiceanu fug și iau

Gh. Cobirzan performerul etapei de ieri
a campionatului

Forma excelentă a juniorului 
Gh. Cobîrzan (Progresul Cfuj) 
care a realizat printr-un joc o- 
fensiv trei victorii categorice în 
dauna lui Bottner, Stan Ilie și 
Nazarbeghian (Voința L.M. Buc.),

Luptă strinsă
in campionatul republican

de tenis
Cu excepția partidelor Progre

sul Chij-C.C.A. (3—14) și Fla
mura roșie U.T-A. Arad-Energia 
Timișoara (13—4), restul întîlni- 
rdor disputate ieri și simbătă în 
campionatul republican de tenis 
au. luat sfîrșit cu rezultate foarte 
strinse. De pildă Dinamo Bucu
rești a întrecut foarte greu la 
Orașul Stalin echipa locală Ener
gia Steagul Roșu cu 9—8, în timp 
ce Flamura roșie Cluj a dispus 
de echipa bucureșteană Energia 
(pentru prima dată prezentă pe 
terenurile de tenis anul acesta) 
tot cu 9—8. La Oradea echipa 
Flamura roșie a opus o dîrză re
zistență rutinatei echipe bucureș- 
tene Progresul care a învins nu
mai cu 10—7. Iată cîteva rezul
tate mai interesante : Flamura ro
șie Cluj-Energia București: M. 
Sopa-T. Bădin 6—4 6—4. 6—I;
Telegdi-Schmidt 0—6. 4—6, 6—3, 
6—0, 6—3; M. Sopa-Schmidt
6—8. 6—1, 6—1, 6—4; Komoroczi, 
Kendeffi-Ponova, Niculescu (d.f.)
6— 8, 5—7; Kendeffi, Sopa-Nicu- 
lescu. Schmidt 6—1, 6—4. Ener
gia St. Roșu O. Stalin-Dinamo 
București: Szekely-D. Viziru 3—6, 
0—6; Bosch-Rakosi 9—7.
4— 6, 6—8;
7— 5, 3—6, 
D. Viziru. 
3—6, 5—7, 
Oradea-Progresul București: 
via Avram-Rodica Andreie^ci 
6—0, 6—1; Lorincz-Iamandi 1—8 
6—3, 3—6, 6—2. 5—7; Petrovic’- 
lamandi 0—6, 6—3, 6—1, 5—7.
5— 7.

2—6,
Bosch-Bardan 6—3, 

9—7; Bosch. Chiriac- 
Bardan (d.b.) 7—5, 
4—6. Flamura roșie

Li-

republican de tenis de masă

NI

comportai ea bună și constantă a 
campionului țării Harasztosi, dis
poziția de joc arătată de repre
zentantul Flamurii roșii Buc., 
Toma Reiter, (a cîștigat și un set 
cu 21—1 la Verzar), și de stu
dentul Zaharia Bujor, precum și 
inexplicabila înfrîngere a Maria
nei Barasch (Știința I.P.G. Buc.) 
în fața tenacei Anita Babichian 
(Progresul Buc.) jucătoare încă 
neantrenată, sînt caracteristicile 
etapei a V-a a campionatului de 

‘tenis de masă al categoriei A
Întâlnirea masculină Progresul 

Buc. — Știința I.P.G. Buc. a dat 
loc la o serie de meciuri intere
sante, spectaculoase și viu dispu
tate, rezultatul final fiind de 
5—4 în favoarea primei echipe, 
întrecerile au fost însă uneori 
stînjenite de „galeria" studenți
lor care s-a manifestat deseori 
printr-o atitudine foarte zgomo
toasă (țipete și încurajări prea so
nore și inoportune) și nesportivă 
(s-au aplaudat greșelile adversa
rilor). Intîlnirea a început cu în- 
tîrziere, deoarece arbitrul C. Ni- 
culescu n-a venit la ora progra
mată. Un alt arbitru, P. Negoită 
nici nu s-a prezentat la întîlnirea 
Flamura roșie Buc. — Dinamo 
Tg. Mureș. Colegiul central de

arbitri are cuvîntul ..
Rezultate tehnice: echipe băr

bați: Progresul Buc. (Harasztosi 
3 v., Ella Zeller 2 v., Negreanu)
— Știința I.P.G. Buc. (Androna-
che 2 v., Bujor 1 v., Pîrvu 1 v.j, 
5—4, Flamura roșie Buc. (Gant- 
ner 3 v., Reiter 3 v., Santalena 
2. v.)', — Dinamo Tg. Mureș 
(Verzar 1 v.. Steinhauer, Jipires- 
cu), 8—1, Progresul Cluj (Co
bîrzan 3 v., Gavrilescu 2 v., Mai 
teny) — Voința L.M. Buc. (Bo1t- 
ner 2 v., Nazarbeghian 1 v..
Stan Hie 1 v.) 5—4, Energia 
Buc. (Popescu 3 v., Naumescu 3 
v„ Iscovici 2 v.)' — Voința Arad 
(Covaci 1 v., Coțoi. Purcel) 8—I. 
Progresul Satu Mare (Leker 3 
v., Grunfeld 3 v., Ferber 2 v.) — 
Energia Reșița (Nagler 1 v., Sen- 
ger, Konigj 8—1. Echipe femei: 
Progresul Buc. (Ella Zeller, 
Anita Babichian) — Știința I.P.G. 
Buc. (Irma Magyari, Mariana Ba
rasch) 4—1. Irma Magyari a făcut 
singurul punct al studentelor în- 
vingînd-o cu 2—0 pe Anita Ba 
bichian. Energia Buc. (Geta Pi
tică, Catrinel Folea) — Flamura 
roșie Oradea (Ida Takacs. Eie- 
na Răduică) 5—0, Progresul Cluj 
(Maria Gavrilescu, Marta Tompa)
— Voința P.S. Buc. (Gropescu. 
Cristoclor, Ardelea) 5—0.
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Faza de zonă a campionatelor universitare
Simbătă și duminică au conti

nuat in București întrecerile dtn 
cadrul fazei de zonă a Campio
natelor universitare.

• La volei cea mai frumoasă 
comnortare au avut-o echipele 
I.C.F. care au cîștigat atît la 
băieți (cu Universitatea C. 1. 
Parhon 3—1 și cu Inst. de Con
strucții 3—2) cît și la fete (cu 
Universitatea C. I. Parhon 3—0). 
Tot Ia volei. Inst. Agronomic a 
întrecut I M F. cu 3—0.
• 10 echine de tir s-au între

cut pe poligonul de la I.C.F. Cel 
mai bun punctaj l-a realizat e-

SERIA

serii luptă pentru locurile
1-4 în clasamentul general al cam 
pionatulul republican; cele clasate 
pe locurile 3-4 pentru locurile 5-8, 
Iar ultimele două își dispută locurile 
9-10.

acestor rezuPrte clasa
mentele se prezintă astfel:

I:
8512 391:332 19 
7403 336:341 15
8314 363:375 15
8314 440:461 15
7214 320:341 12

Orașul Stalin-

• Orașul Stalin (prin tcl’fon). E- 
chipa feminină de baschet Slavia 
Praga a câștigat la un scor categoric, 
în fața echipei locale Voința: 56-41 
(?3-16). Au înscris Koukialova 23 
Troikova 14. Bartova 8, Chuda 7, 
Cerna 7, pentru Slavia, Cucuruz 18, 
Krauss 15, Rodica Pop 5, K&pfel 2 și 
Pican 1 pentru Voința. Slavia 
încheie >oi turneul în țara noastră 
cînd 
cală

întîlnește la Oradea echipa lo- 
Progresul.

Fr. Lowi corespondent

ultima etapa a campionatuluiIn _____ _ _
republican feminin de baschet Fla
mura roșie din Tg. Mureș a obținut 
un rezultat egal în fața Locomoti
vei B.M*.  București: 39-30 (16-26) și 
a ..scăpat” astfel de primejdia ul- 
tir'-’u*  în seria T. In ceâălalt
meci disputat în Capitală, Energia 
Trustul l Construcții a dispus de 
Progresul F.B. cu 43-31 (1»-14L

1. Locom. B.M. Buc.
2. Voința Or. Stalin
3. FI. r. Tg. Mureș
4. Progresul Oradea
5. Știința T.C.F

Intîlnirea Voința
Știința T.C.F. se dispută azi la Ora
șul Stalin

SERIA II-a:
8701 497:356 2Z 
8701 420:318 
8305 354:410 14
8215 372:459 13 
8 0 1 7 344:444 9

Vineri încep turneele finale, care 
vor dura trei ziQe și se ver d’^uta 
astfel; echipele clasate pe locurile

1. Prog. M.I.C. Buc.
2. Energia Bec.

3. știința Cluj
4. FI. roșie Oradea 
ă.Prog. F.B. Buc.

NATAȚIE
• Concursul de natațj • desfășurat 

sîmbătă și duminică la cazinul Flo- 
reasca a prilejuit cîteva rezultate 
bune. Cel mai valoros a fost reușit 
de dinamovistul Adrian Oanță care 
a parcurs distanța de 280 in. bras în 
timpul de 2:43,4. Tată- și alte rezul
tate ale 
(1:00,2 — 
14:52.4 — 
ki (4:59,6 
Waechter 
Al.

concursului:
109
400

____ H. Bock 
liber), N. Rujlnski 
liber). D. K-amins- 
m. liber), Ingrid 
—__400 m. liber),

L. Berea (23,8), M. 
trei în proba de 

Henriette Ttaeoea 
Al. PO-

m.
m.
400

(6:08,8 
Botha (2?,1), 

zagăr (24.?) toți 
33 m. liber, 
H:26.4 — 100 m. spate).
pescu (1:04,5 — 100 m. fluture).

chipa Inst. de Arhitectură: 2337. 
S-au clasat în ordine, Univ. C. I. 
Parhon (2216 p.), Inst. Agrono
mic (2191 p.), I.C.F. (1999 p).

• In întrecerile de natație, care 
au avut loc în bazinul de la 
Floreasca. studenții și studentele 
de la I.C.F. au avut o compor
tare meritorie obțin>nd cel mal 
bun punctaj. Iată și primii cla
sați în cele 15 probe ale m’re 
cerilor. 100 m liber băieți: C.
Chirvăsuță (Inst. de Costrucfii); 
100 m liber fete: Eda Jost (Inst. 
de Petrol și Gaze); 200 m delfin 
băieți: S. Pavlenco (Inst. de 
Mine); 100 m delfin fete: Eva 
Hirsch (I.C.F.); 100 m spate bă
ieți : Mircea Ștefănescu (Inst. 
C.F.R.); 100 m spate fete: Ma
ria Jost (I.S.E.P.); 200 m bras 
băieți : Andrei Banc (Univ. C. I- 
Parhon); 100 m bras băieți: An
drei Banc (Univ. C. I. Parhon); 
100 m bras fete: Eda Jost (Inst 
Petrol si Gaze); 400 m liber fete: 
S. Dobriță (I.S.E.P.); 400 m liber, 
băieți: C. Chirvăsuță (Inst. Con
strucții); 4x100 m mixt băieți: 
I.C.F. I.; 4x100 m. mixt fete: I.C.F.;

4x100 m. liber fete: I.C.F. și
4x100 m liber băieți: I.C.F. I.

In clasamentul general, locul I 
ÎI ocupă Institutul de Cultură Fi
zică cu 138 p. urmat de Institu
tul de Construcții cu 39 p. și 
Institutul de Petrol și Gaze cu 
27 p. La întreceri au participat 
un număr de aproape 150 de 
concurenți. Eva Verteș 
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Petroșani Clasamente Un meci cu multe
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mpărfit cele două 

joc în care oas- 
frumoasă impre- 

10.000 de specta- 
tribunele stadio-

7—/ (1—1) ne- 
tocătorii de la E- 
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dreaptă, dar au 
în loviturile la

'nule meciul este 
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Dumitrescu 
corespondent

Categoria C

Locomotiva

1. Știința Timișoara
2. Energia Ploești
3. C. C. A.
4. Dinamo Or. staHn
5. Progresul Buc.
6. Recolta Tg. Mureș

7 4 2 1 18:13 10
8
7
6
5
4

7 3 2 2 15:15
7 3 1 3 21:13
7 2 2 3 13:19
6 2 13 16:16
6123 10:17

SERIA A II-a

1. Dinamo București
2. Locomotiva. Buc.
3. Energia St. R. O<r.

Stalin
4. Progresul Oradea
5. Energia Petroșani
6. Flamura roșie Arad

Un

7 3
7 3

7
7
7
7

2 2 15:
2 2 13:

4
1 5
2 3
1 2

0 3
1
2
4

11:
9:

8
9

8
8

8
9

9:14
7:16

8
7
7
4

aspecte negative
Progresul București—Știința Timișoara 4-2 (1-0)

Și ieri am 
duceau spre 
imaginea de 
în zilele marilor meciuri de fot
bal : lume multă, oameni grăbiți 
să-și ocupe locurile, pentru a pu
tea urmări cît mai bine mult aș
teptatul meci...

Dacă ar fi știut spectatorii ce 
surpriză le rezerva meciul din
tre Progresul București și Știin
ța Timișoara, poate că n-ar fi fost 
atît de 
partida

revăzut pe aleile ce 
Stadionul 23 August 
atîtea ori întîlmtă

nerăbdători... Intr-adevăr, 
a deziluzionat sub toate

scor sever, dar...
începutul meciului 

nan io Orașul Stalin 
loc să 
de 6-1 
cîștige 
început 
mițător, 
mai mult decît bucureștenii. Foar
te curind însă, pe măsură ce a- 
părarea oaspeților a început să 
fie mai des solicitată de contra
atacurile C.C.A.-ului, simple 
dar rapide, iar înaintarea lor a 
continuat să joace șablon în for- 
mulla „atacului în 4“ - 
ușor făcută inofensivă He 
rarea în 5*' 
delor — 
dinamoviștilor: în apărare Moar- 
căș și Cincu au fost ca și inexis
tenți, iar în atac — cu halful 
Florescu în post de centru înain
taș (dar cu atacantul Rădulescu... 
Iiailf?!) — jocul înghesuit prin 
Combinații multe și inutile, late
ral și fără orizont, a răpit orice 
posibilitate de apropiere de poar
ta lui Toma. De aceste slăbiciuni 
a profitat C.C.A. și încă foarte 
repede. In min. 16, scorul era 2-0 
(Cacoveanu min. 5 /
drescu) după două goluri mar
cate ambele din câte două pase. 
In min. 29 scorul a urcat la 3-0 
(Zavoda I) și putea lua proporții. 
Zavoda 1 și Constantin au ajuns 
de cîte două ori în fața porții, 
singuri cu

C.C.A.—Di
nu lăsa de 
severul scor 

(3-0), cu care avea să 
C.C.A. Dinamoviștii au 

„ostilitățile** în mod pro- 
mențirandu-se în atac

se întrevadă
cu

— repede și
* „apă-

* (de ce 5?...) a gaz
au apărut slăbiciunile

și Alexan-

portaral, dar au ratat,

«L Locomotiva
editat victoria

in telefon). — 
iva, spectatori 

(0—0) pentru 
itridui Nițescu 

ifgdus foarte 
iaT^forrnațiile: 
E: Coman —

Sereș — Kapas, 
Mercea, Țîrlea. 

kely. LOCOMO- 
Greavu, 
Naamțu 
Seredai,
cului 
!. In

mai 
ctifica 
a doua aspectul 
ă datorită ar
te : în min. 51 
de Greavu iese 
eintră după 15

Stancu.
— Ene 
Filote.
a avut 

repriza I 
mult, dar 
situațiile

a t
,acomotiva Ti-

Locomotiva

Progresul Si-

5 3 11 
3
3
3
2
1
1

1 1 
0 2 
0 2
1
1
0

2
4
4

TOARE
Energia

Timișoara—Ener- 
Sibiu—Ener-

rgia Mediaș nu

Hune-

II-a
Energia Cîm-

— Energia 
1-2).
gia Lupeni

Uz.

5-1

NTUT,
0 4 0’ 9: s t
5 3 11 15: 7 7

București
din tur

minute ca 
stingă: în 
vit pe Raab și a fost eliminat 
din joc. Flamura roșie rămasă 
în 9 jucători n-a mai făcut fată 
atacurilor feroviarilor, care au 

jucat foarte bine în această parte 
a jocului, lată cum s-au înscris 
punctele: în min. 64. Olaru reia 
cu capul în colțul sting, la o cen
trare a lui Langa. Cinci minute 
mai tirziu Filote execută precis 
o centrare lui Ene II care reia 
în gol din apropiere. In min. 72. 
același Filote centrează și Olaru 
reia în colțul sting al porții. 
S-au remarcat Dunga, Neamțu, 
Olaru, Seredai și 
învingători și Băcuț 
vinși.

„figurant" pe extrema 
min. 56 Serfozo a lo-

Filote de la 
II de la în-

st. Weinberger 
corespondent

e g o r i
TurzM3. Energia C.

4. știința Cluj
5. Recolta Reghin
C. Energia Uz. Tr. Or. 

Stalin
7. Locomotiva Arad

5
5
5 2 12

2 2 1
2 12

9 6
8 5
6 5

5 2 6 3
5 0 14

4:10 4 
5:15 1

ETAPA VIITOARE

Energia Arad—Știința Cluj; 
gia C. “ ’ '
Energia 
Reghin;

Ener- 
Arad ;Turzii—Locomotiva

Uz. Tr. Or. Stalin—Recoltă 
Energia Lupeni nu joacă.

SERIA A III-A
Dinamo Bacău — Energia Cîm 

pina 0—0
Progresul Focșani — Energia 1

Mai PI. 1—1 (0—0)
Recolta Fălticeni — Energia Mo

reni 1 — 1 (1—0)
CLASAMENTUL

1.
2.
3.

Știința Iași 
Energia Moreni 
Progresul Focșani 

4. Dinamo
5 Energia
6. Recolta
7. Energia

Bacău
1 Mai Pi. 
Fălticeni 
Cîmpina

4 1
3 1
2 2
1 4

0 8: 3
1
1
1

12 2

J
5
5
6
5
5 113
5 0 14

10: 7
5: 5
8: 8 

10:10
3: 5
5:11

9
7
6
6
4
3
1

SERIA I
Progresul Rădăuți — Locomotiva 

lași 3-0 (1-0).
Progresul Dorohoi 

Pașcani 1-0 (1-4).
știința I.M.F. Iași — Flamura 

roșie Botoșani 3-2 (2-1),
ETAPA VIITOARE

Energia Bîrlad — Știința 
Iași.

r-ocomotiva Iași — Progresul Do- 
roiioi.

Locomotiva Pașcani
Rădăuți.

Flamura 
joacă.

I.M.F.

ca și Radulescu de altfel în min. 
44, cînd Dinamo a avut singura 
ocazie clară.

Scorul a fost rotunjit după pau
ză, deși Dinamo — de data acea
sta cu Rădulescu înaintaș (cen
tru) și Florescu half — a jucat 
ceva-ceva mai variat, mai agre
siv, dominînd mai mult și punînd 
fn dificultate apărarea bucureștea- 
nă cu „5 la fund**. Rădulescu, Hu
lea, Mihai și Eftimie an ratat 
însă situații din cele mai favora
bile. Mai deciși, mai nitinați și 
mai eficace față de o apărare cu 
multe „găuri"*, înaintașii C.C-A.- 
ului au mai înscris de 3 ori prin; 
Alexandrescu min. 60, Constan
tin min. 75 și Zavoda I min. 80 
(ultimul gol de toată frumuse
țea). Dinamoviștii au înscris .^ro
lul de onoare** prin Rădulescu 
(min. 81), stabilind im scor care 
este prea sever pentru Dinamo 
față de ocaziile de gol avute, dar 
care reflectă totuși slăbiciunile e- 
chipei. C.C.A. a meritat, incontes
tabil, victoria, dar nu s-a apro
piat de valoarea și forma sa o- 
bișnuită. Jocul a fost de o factură 
modestă, deși evoluau numeroși 
jucători selecționați recent în fo

care doar 
Toma, Za-

turile R.P.R., dintre 
Ivănescu, Cacoveanu, 
vodă II și oarecum Hidișan au 
dat satisfacție. Dintre ceilalți ju
cători, remarcăm pe Csegezi și 
Rădulescu. Mulțumitor arbitrajul 
lui N. Szego-Arad.

C.C.A,: T orna—Zavoda 
polzan, Ivănescu—Onisie, 
Cacoveanu, Constantin, 
drescu, Zavoda I, Tătaru. 
MO: Bucur—Szakacs II. 
căș, Cincu—Rădulescu. 
Mihai, Eftimie, Florescu, Csegezi, 
Hulea.

II, A-
Bone—
Alexan-
D1NA-
Moar-

Hidișan—

PETRE GAȚU

La Orașul Stalin,
ORAȘUL STALIN 12. 

leion de la subredacția
Pentru a doua oară in mai pu

țin de un an, amatorii de fotbal 
din localitate au aplaudat victoria 
echipei locale Energia Steagul 
roșu în fața echipei bucureștene 
Dinamo. De data aceasta victoria 
a revenit cu 2—0 (1—0). De re
marcat că Energia a realizat unul 
dintre cele mai bune meciuri în 
acest sezon, depășind pe merit e- 
chipa dinamovistă. Localnicii au 
folosit cu mult succes (mai ales 
in prima parte a jocului) con
traatacuri derutante, în viteză, 
care interii Fusulan și Szigeti

(Prin te- 
noastră).

în 
au

a
1ETAPA VIITOARE: Energia 

Mai Ploești — Recolta Fălticeni; 
Energia Cîmpina — Progresul Foc
șani: Energia Moreni — Știința 
Iași.

SERIA A IV-A
Locomotiva Gara de Nord Buc.— 

Dinamo Bîrlad 0—1 (0—1).
Locomotiva Constanța — Pro

gresul C.P.C.S. 3—0 (0—0)
Progresul Suceava — 

VI București 2—1 (0—1).
Dinamo

CLASAMENTUL
1. Dinamo Bîrlad 6 4 11 9: 5 9
2. Știința București 5 3 11 12: 5 7
3. Loc. Gara de Nord 4 3 6 1 8: 5 6
4. Progresul C.P.C.S. 4 2 6 2 5: 5 4
5. Locom. Constanța 5 12 2 9:10 4
6. Dinamo VI 5 16 4 8:12 2
7. Progresul Suceava 5 10 4 4:13 2

ETAPA VIITOARE:
C.P.C.S. — Dinamo VI;
București — Locomotiva Gara de 
Noț^l: Locomotiva Constanța — 
Progresul Suceava,

Progresul 
Știința

aspectele, iar zvîcnirea la care am 
asistat în ultimele minute, n-a 
putut șterge cîtuși de puțin im
presia penibilă pe care ne-au 
lăsat-o jocul deslînat practicat de 
studenții timișoreni, duritățile uno
ra dintre jucătorii Progresului 
(Dobrescu, Caricaș), precum șl 
arbitraj-ul plin de greșeli al lu! 
Iile Drăghici (București).

O repriză întreagă — întîia — 
Știința Timișoara a făcut figura
ție pe teren, lăsîndu-se depășită 
total nu numai sub raport teh
nic și tactic, dar și ca elan, ca pu
tere de luptă, arme care în orice 
caz nu i-au lipsit niciodată. Pro
gresul, jucînd mai. legat și cu mai 
multă combativitate, a stăpînit a- 
proa-pe toată repriza, dar înain
tașii au ratat de maWe ori. Go
lul a venit atunci cînd nu se aș
tepta nimeni (și în special 
Curcani). In mm. 26, Banciu a 
tras pe jos de la circa 20 metn 
șt. mingea a trecut pe lingă 
Curcan, oprindu-se în plasă.

A doua parte a jocului pare să 
aibă o desfășurare mai interesan
tă, judecind după primele Ia2e. 
darr prin accidentarea lui Curcan 
(min. 58) Știința a rămas desco
perită într-un sector vital. Filip, 
înlocuitorul lui, a... așteptat după 
linia porții, în min. 65, șutul lui 
Moldoveanu, iar 3 minute mai 
tîrzâu. a greșit, din nou, dîndu-i 
posibilitate apoi lui Ozon să mar
cheze spectaculos și imparabil.

La 3—0, Progresul slăbește ca
dența, oaspeții devin mai agre
sivi și ajung la un pas de ega- 
la-re. prin golurile înscrise de 
Lereter și Cioșescu (min. 70 și 
84). In ultimul minut de joc însă, 
Dinulescu înscrie din nou (după 
ce arbitrul nu sancționase un fault 
al lui Ozon), consfințind victoria 
Progresului, de-altîel meritată.

S-au remarcat: Mihăilescu. O- 
zon și P. Moldoveanu, de 
greșul. De la Știința s-au 
țiat Tănase și Zbîrcea.

Arbitrul, I. Drăghici, a 
seria greșelilor în min. 20,
dînd „11 metri** la un fault olar 
comis de Știrbei asupra lui Bo- 
roș. (In compensație, în minutul 
următor, l-a oprit nemotivat din 
acțiune pe Ozon). In repriza a 
doua n-a acordat un penalti, de 
data aceasta în favoarea Progre
sului, la un fault 
comis asupra lui 
mirlte, multe alte

Formațiile:

Progresul

roșie Botoșani nu

la Pro- 
eviden-

început
neacor-

C.S.A.
3-0 (0-4).

Energia
Ocna 1-2 

Dmamu ______
roșie Bacău l-o

ETAPA
Flamura roșie 

Brăila.
Locomotiva 

Momești.
Locomotiva 

Tecuci.
Energia 

nu joacă.

SERIA II-a
Tecuci—Locomotiva Galați

Moine ști—Locomotiva Tg. 
(1-1).
Bi'uxia — EneTgia Steaua 

(0-0).
VIITOARE
Buhuși — Dinamo

Galați
Tg.

Energia

Ocna C.S.A.

Steaua

tot atît de clar 
Dinulescu. Și 
decizii eronate.

BirtașuDobres-PROGRESUL:
cu, Caricaș. Soare-Știrb» (Mate- 
ianuî Mihăiiescu-Banciu (Știrbei), 
Mateianu (Banciu), Ozon, Dinu- 
lescu. P. Moldoveanu.

ȘTIINȚA: Curcan (Filip) Zbir- 
cea, Brînzei, Florescu Mazăre, Tă- 
nase-Gîrleanu, Lereter, Ciosescu, 
Filip, “Boroș.

roșie Bacău —

in-a
Giulgiu — Euergia

SERLX
rww

-
Știința Gaiațj 

dia 2-1 (0-0).
Jt* lain ui a roșie __ _ _________

Consianța 3-1 (1-0).
L/APA VIaTOARE

Energia Galați — Flamura roșie 
F.C. București.

Energia București 
UțL

Energia Medgidia — Flamura ro
șie Giurgiu.

Energia "

Flamura 
BuiOăxt^li

Energia Medgi-

F. C. București—

Știința Ga

Constanța — nu joacă. 
SERIA IV-a

Tiigoviște — Dinamo Pi- 
(2-«.
1 Victoria — Energia 131

4 cîmpina—Energia Leor-

Energia 
tești 2-0

Energia
1-3 (1-1).

Energia _ ___  __ _____
deni 3-2 O-O).

ETAPA VIITOARE
131 — Energia 4 Cîmpina. 
Pitești — Energia 1 Vic-

Leordeni

Energia 
Dinamo 

toi'ia.
Energia 

naia.
Energie

Energia Si- 

Tirgoviște — nu joacă.
SERIA V-a

roșie B. ViScea — Ener-

JACK BERARIU

lul Filip, care l-a înlocuit pe Curcan rămîne, după
cum vedeți, decît să scoată mingea din plasă. Dar chiar un por
tar ..de meserie" n-ar fi putut 
gol al Progresului).

surpriza etapei!
avut un rol important. Prin a- 
ceste contraatacuri ei au reușit 
să treacă de apărarea nesigură și 
foarte dură a dinamoviștilor. Ata
cul acestora a acționat sporadic. 
Periculos a fost doar Ene.

La început, Dinamo domină, 
are cîteva situații de gol, dar 
Koszegy (mm. 4 și 14) ratează. 
Din min. 15 localnic» pun stăpî- 
nire pe joc, Proca (min. 24) 
prin surprindere, dar Uțu 
ninge in corner. In min. 
Koszegy trage în poarta 
dar fundașul Percea salvează de 
pe linia porții- In minutul 35 Ha- 
șoti centrează, David scapă cu 
mingea spre poartă, dar e faultat 
în ca-eu de I. Lazăr Penaltiul e 
transformai de Percea: 1—0. După 
pauză, localnicii domină tot mai 
insistent dar combină nrea mult 
în fața norții. In schimb, con
traatacurile dinamoviste sînt din 
ce în ce mai nericuloase: V. An- 
ghel (min. 50). Nicușor (min. 
57). Ene (min. 70) și din nou V. 
Anghel (min. 77). ratează situații 
favorabile. Minutul 79 aduce ma
jorarea scorului: Szigeti condu
ce foarte bine un atac al local
nicilor trimite lui Proca care 
reia direct in plasă: 2—0 Alte 
ocazii au fost ratate în uVimele 
două minute de R. Lazăr, V. An
ghel și Proca.

Arbitrul AL Ionescu (Ploești) 
a condus formațiile •

ENERGIA: GHIȚA-Rafou, Ma
rinescu. PERCEA-Zaharia, PO- 
PESCU-HAȘOTI, Fusulan. Proca 
(David), Szigeti, David, (Proca).

DINAMO : Uțu-Popa, I. Lazăr, 
Izghireanu-AL. VASILE, NUN- 
WEILLER-R. Lazăr. Nicușor, ENE, 
Koszegy, V. Anghel.

Gh. Măzgăreanu 
Tomy Lovy 
corespondenți

trage 
res- 

26 
goală

opri șutid

Energia
ia

lui Ozon (al treilea 
(Foto L. TIBOR)

Ploești învingătoare
Tg. Mureș

TG. MUREȘ 12 (prin telefon). 
— Partida disputată azi în lo
calitate (n.n. ieri) intre echipele 
Recolta Tg. Mureș și Energia 
Ploești (scor 0—2; 0—1) a de
ziluzionat pe numeroșii spectatori 
prezenți la întilnire, deoarece e- 
chipa locală nu s-a mai ridicat 
la valoarea manifestată în meciu
rile cu C.C.A. și Dinamo Orașul 
Stalin. Echipa locală a jucat de 
la început cu halfii retrași, iar 
înaintarea a combinat steril, a- 
tunci cînd a avut mingea. Oas
peții au jucat mai clar și mai 
eficace, meritînd cu prisosință 
victoria.

Primul gol este înscris în min. 
9: Dumitru Munteanu deschide 
pe Dumitrescu, acesta pătrunde și 
înscrie de la aproximativ 9 m.: 
1—0. In min. 23, la un luft al 
lui Nagy. Dumitrescu, complet 
singur, șutcază pe lingă bară. In 
min. 51 Meszaros I trage puter
nic de la 16 m. de out in pe lingă 
bară. In min. 66 Kajlik trage de 
la distanță, obligînd pe Marossi 
să respingă în corner. Cel de al 
doilea gol este înscris în min. 

67 de Bădulescu care primise o 
pasă de la Dridea. Pină la sfîr- 
șitul partidei asistăm la un joc 
desfășurat mai mult în mijlocul 
terenului. Arbitrului Simion Popa 
(Mediaș) i s-au aliniat forma

țiile : RECOLTA: Moguț — Va- 
kares 11. Nagy, Szekeli — Kaj
lik, Gierling — Magheț, Bociardi, 
Ioszi, Meszaros II, Meszaros l. 
ENERGIA: Marossi — Pahonțu, 
Marinescu, Neacșu — Cosmoc, 

Topșa — Zaharia. D. Munteanu, 
Dridea, Dumitrescu. Bădulescu.

D. Ntcoară 
corespondent

Flamura ______ ___
gia Craiova d-1 (0-0).

știința Craiova — Locomotiva Tr. o
Sever ia 4-2 (3-0). grI

Progresul Corabia — Energia Tg, 
Jiu 1-0 (0-0).

ETAPA VIITOARE
Locomotiva Craiova — Progresul 

Corabia.
Energia Tg. Jiu — Flamura roșie
. Vîlcea. jfiî* .
Energia Craiova—Știința Craiova. 
Locomotiva Tr. Severin — nu 

joacă. * ț
SERIA Vl-a

Progresul Brad — Energia Con
structorul Arad 1-0 (0-0).

Energia 14 — Energia Oțelul roșu 
•-Z (0-0).

Flamura roșie 7 Nov. Arad—E-, 
nergia 3 Reșița 3-1 (1-1).

ETAPA VIITOARE 
Energia ‘ 
Energia 
Energia

Brad.
Energia

Energia
1-1 (0-0).

Recolta _ ___ __
St. Gheorghe 0-3 (0-2).

Vcința Tg. Mureș—Progresul Tur
da 4-2 (2-1).

ETAPA VIITOARE 
Bistrița — Voința Tg.

roșie

108—FI. roșie 7 Nov. Arad. 
Constr. Arad—Energia 14. 

Oțelul Roșu — Progresul

3 Reșița — nu joacă. 
SERIA Vil-a

7 — Flamura roșie Cluj 

Toplița — Flamura roșie

Progresul 
Mureș.

Flamura 
Toplița.

Flamura 
nergia 7.

Progresul

Cluj Recolta
roție
Turda 

SERIA 
Dinamo Baia ___ ____________ __

șie Oradea 0-1 (0-0).
Progresul Satu Mare—Recolta sa- 

lonta 3-0 (2-0).
Energia Oradea—Recolta Cărei o-l 

(4-0).
ETAPA VIITOARE

Recolta Sighet—Energia Oradea. 
Flamura roșie Oradea—Progresul 

Satu Mare.
Recolta Salonta — Dinamo Baia 

Mare.
Recolta Cărei — nu joacă.

Sf. Gheorghe—E’

— nu joaca.
Vlil-a

Ma>re—Flamura ro-

Cota de bilete pentru asocia
țiile sportive la cuplajul de du
minică 19 mai (fotbal Rominia 
B—Polonia B și rugbi R -ctaia— 
Franța pe stadionul 23 August) 
se distribuie începind de marți 
14 mai, ora 12, pînă joi ÎS mai 
ora 15, la sediul I.E.B.S. din 
Aleea ștrandului nr. 2. Cota 
rezervată publicului se pune în 
vinzare miercuri 15 mai, ora 9, 
la casele de tllete obișnuite 
(Stadionul Republicii Dinamo, 
Giulești Progresul fIb.. Agen
ția C.C.A., Chioșcul din strada 
Ion Vidu, Pronosport Calea Vic
toriei, Bd. Diinicu Golescu și 
Podul Izvor).

lat? cum arată un buletin cu 12 
rezultate exacte la concursul Prono
sport nr. 19 (etapa din 12 mai 1957):- ----------- ---------------------- .. tI. R.P.F. Iugoslavia-Itaiia

II. Progresul București-Știința 
Timișoara

in. Fi. roșie Arad-Locomotiva 
București

IV. Energia Orașul Stalin—Di
namo București

V. Progresul Oradea-Energia Pe
troșani

VI. Recolta Tg. Mureș-Ener- 
gia Pleești

VII. Energia Reșița-Progresul 
Sibiu (cat. B)

Vin. Progresul Focșani <Sn.er- 
gia 1 Mai Ploești (cat. B)

IX. Energia Mediaș-Locomotiva 
Timișoara (cat. B)

X. Strasbourg - St. Etienne 
(camp, francez)

XI. Nice-Lens (camp, francez)
XII. Sochaux-Marseî’le (camp, 

francez)

1

2

1

x

2

1

x

2

X
1

1
La -acest concurs au fost depuse 

aproximativ 1.280.000 variante.



în „Cursa Păcii”

UN NOU LIDER: KAPITANOV (U. R. S. S.)

WROCLAW 12. (Prin telefon de 
la trimisul nostru). — După în
ceputul calm al etapei a IX-a a 
„Cursei Păcii" nimic nu lăsa să 
se întrevadă cum se vor preci
pita evenimentele pînă la sfîrșit. 
In răgazul dintre etapa a VIII-a 
și a IX-a, ziua de odihnă petre
cută la Gorlitz, toată lumea a 
căzut de acord că situația este 
oarecum simplificată : la indivi
dual duelul dintre Hristov și ci
cliștii belgieni va continua fără 
îndoială, iar pe echipe R. P. Po
lonă apărea ca favorită sigură 
mai ales că începîrid de astăzi 
cursa a intrat pe teritoriul polo
nez. Și totuși, etapa a IX-a a 
răsturnat toate aceste supoziții. 
După ce Hristov a purtat tricoul 
galben timp de 6 etape astăzi 
a fost nevoit să-l cedeze tînărulut 
alergător sovietic (în vîrstă de 
23 ani). Kapitanov, debutant In 
„Cursa Păcii" Se poate spune că 
această schim'Mre s-a produs a- 
tunci cînd puțini se mai așteptau 
la ea și că o bună parte din con
tribuție a adus-o reprezentantul 
nostru Constantin Dumitrescu, 
unul din animatorii etapei. Pentru 
cicliștii noștri etapa a IX-a a fost 
deosebit de grea mai ales pentru 
faptul că ei au avut de suferit 
o serie de defecțiuni mecanice. 
La kilometrul 40 Maxim a fost 
angrenat într-o busculadă, a că
zut și a fost oprit de medic să 
mai continue întrecerea. Cam în 
același timp lui Poreceanu i s-a 
rupt cablul de la schimbător, fiind 
obligat să schimbe bicicleta. Cu 
70 km. înainte de sosire C. Șan- 
dru și L. Zanoni, au fost și ei 
victimele unei busculade, la intra-

Reprezentativa de 
a întrecut selecționata

(Urmare din pag. l-a)

Weber (R. Cehoslovacă) și Chou- 
ard (Elveția) dau semnalul de în
cepere a partidei de tineret Italia— 
R. P. Romînă.

Meciul a început în nota de do
minare a gazdelor care au folo
sit din plin avantajul pe c-are îl 
constituia înălțimea a trei jucă
tori de aproape 2 m. (Motto, 
Nardi și Pianello). Chiar din pri-

Rezultate valoroase 
obținute peste hotare 

de luptătorii romîni
(Urmare din pag. 1)

pe SIDOROWICZ, iar GH MAR
TON pierde la puncte (dirrtr-o 
neglijență a sa) la CZ. WA- 
L.ICHT. In meciuri amicale, P. 
VATRICI pierde la puncte în 
fața lui TROJANOWSKI, iar 
SANDOR cîștigâ la puncte în 
fața lui DRAG. Luptătorii ro; 
mini vor fi în București marți 
seara.

Meci egal la Be’, grad
BELGRAD 12. (Prin telefon). 

— In fața echipei Partizan cu- 
prinzînd cinci „naționali", repre
zentativa regiunii Timișoara a 
„scos" un meci nul. rezultat cu 
care-și inaugurează — promiță
tor — turneul în Iugoslavia. Cu 
excepția lui Kovacs și Toth, cei
lalți luptători romîni s-au compor
tat bine, evidențiindu-se în deosebi 
I. Cernea, L. Bujor și S. Szasz. 
Experiența unor luptători ca 
Vukov, Horvath, Simic și-a spus 
cuvîntuil. Cu toate acestea tinerii 
noștri C. Ofițerescu și N. Baciu 
au concurat de la egal _ la egal, 
reușind comportări apreciate. Lată 
rezultatele pe categorii:

VUKOV P. b.p. C. UI-iiekES- 
CU (T.); 1. CERNEA (T.) b.p. 
SPIROVÎC1 (P.); I. POPESCU 
(T); b.p. HERTEGOVAN; PET- 
COV (P.) b.t. 13 COVACS (T.j. 
Timișoreanul a condus la puncte, dar 
a luptat fricos; HORVATH (P.) 
b.t. 5 TOTH (T.); SIMIC (P.) 
b.p. BACIU (T.); L. BUJOR (T.); 
b.p. ȚUȚ1C (P.); SZASZ (T.) 
b.p. GROȘELI (P.). Concursul 
s-a desfășurat în aer liber pe te
renul de baschet Radnicki, pe o. 
temperatură de 24—25. grade. — 
Timișorenii susțin marți al doilea 
meci la Novi Sad în compania 
reprezentativei Vojvodina.

C. Dumitrescu pe locul 2 in

rea într-un viraj, care i-a costat 
multe minute. Cu toate acestea 
echipa noastră a reușit să cîștige 
cupa care se acordă formației 
clasate pe locul trei în etapă, da
torită excelentei comportări a ru
tierilor C. Dumitiescu, Gh. Șer- 
ban și Șt. Poreceanu.

In general fizionomia etapei 
este simplă. Pe prima sută de 
kilometri • se semnalează o sin
gură evadare, întreprinsă de sue
dezii Amell și Ohgren. Aceștia 
erau direct interesați să cîștige 
sprintul de cățărare pentru a ocu
pa locuri de frunte în clasamen
tul cățărătorilor, care avea să fie 
astăzi definitivat la punctul Boi- 
kow. După ce și-au atins scopul 
ei au reintrat în pluton. La kilo
metrul 120 țîșnesc Kapitanov și 
Petersan. Hristov ripostează și 
se alătură odată cu Proost, Cri«- 
tensen. Van Tongerloo. Ei au la 
km. 130 un avantaj de 1 mia. 
Plutonul rămas în urmă este ex
celent condus de Dumitrescu și 
Brittain și la km. 135 cei 6 fu
gari sini prinși. Plutonul care a 
tras foarte puternic, pentru a a- 
nihda evadarea, are un moment 
de relaxare. Este de fapt momen
tul psihologic al întrecerii. Du
mitrescu și Brittain, profită de a- 
ceastă acalmie și fug. De ei nu 
se pot prinde — atit de spontană 
și rapidă a fost acțiunea — de 
cît Kapitanov și Stolper. Cursa 
este acum încheiată Cei 4 fugari 
rulează admirabil și cu toate că 
Hristov, care vede cum ii scapă 
tricoul galben, conduce cu înver
șunare plutonul, diferența dintre 
evadați și pluton crește. Pe sta
dionul olimpic din Wroclaw cei

tineret a Italiei 
de tineret a R. P. R.
mele minute jucătorii italieni și-au 
creat un avantaj de 3 coșuri pe 
care l-au mărit pînă ia fluierul final, 
la II puncte: 70-59 (32-26). învin
gătorii, datorită jocului excelent 
al pwoțilcr ca și al celorlalți ju
cători inalți. ne-au fost superiori 
în jocul de sub panouri, unde au 
cu es și au reluat multe baloane. 
Aceasta este dealtfel și explica
ți3 princioalâ a succesului lor. 
Tinerii jucători romîni au evoluat 
sub posibilități, neavînd suficien
tă răbdare în construirea atacuri
lor și pierzînd multe mingi, din 
dribling, fără măcar să încerce 
cu mai multă hotărîre coșul. In 
min. 38 ei ar fi putut echi
libra scorul, fiind doar Ia trei 
coșuri diferență (58—64), dar prin 
două greșeli de dublu dribling ei 
au ratat egalarea. S-au remarcat 
Nardi, Rocchi și Zo’.lia (Italia), 
Buzan și Altai (R.P. Rotnină).

IUGOSLAVIA—ITALIA *-l  !!

ZAGREB 12 (Radio). — Stadionul 
. Maximir s-a dovecLrt neincăpătoc 
pentru zecile de mii de spectatori 

. dornici să urmărească meciul de 
fotbal Iugoslavia—Italia, care avea 

i să se termjne cu zdrobitoarea vic- 
< torie a fotbaliștilor Iugoslavi. In- 
tîlnirea a fost urmărită de 45.000 
spectatori printre care și cel 6.000 

, excursioniști italieni. Cei care nu 
au mai găsit bilete Ia stadion, au 

. putut viziona meciul la televiziune.
Echipa R.P.F. Iugoslavia a pres- 

tat un joc de înaltă factură. „stră- 
i lucitor4* — cum a fost caracteri
zat de crainicul postului de radio 

' Roma. Gazdele au impus jocului 
un ritm îndrăcit, în permanentă 
mișcare, cu atacuri fulgerătoare, 
la care Italienii au încercat să răs- 

; pundă numai prin apărare și spo- 
l rădice contraatacuri.

In prima repriză Italienii s!nt do
minați copios dar reușesc unele ac- 

fțiuni la poarta lui Beara ne care 
apărarea gazdelor Ie rezolvă trimi- 
țînd mingea în corner. Primul gol 
,.cade“ în min. 11 fiind opera lui 
Zebec. Mllutinovici (min. 27) și 
Liposinovici (min. 41) completează 
scorul primei reprize. Imediat după 
reluare, jucătorii iugoslavi urcă 
scorul la 5-0 (Mllutinovici 48 și 
Rajkov min. 49). La acest rezultat 
Italienii reduc handicapul prin 
Cervatto care transformă un 11 m. 
Scorul final este stabilit de Vukas 

IScare reia în plasă mingea trimisă 
\ din corner de Liposinovici (min. 
! 82).

/ Arbitrul cehoslovac Martin Macko 
\a cond’is formațiile: R.P.F. TU-
, GOSLAVIA : Beara, Snajci, Tmko- 
fcvicl. Mitici. Krstici, Bosksv, Raj- 
■ kov. Mllutinovici. Zebec, Vukas.

Liposinovici. ITALIA : Lovatti.
/ Magninî, Cervatto, Chiapella, Or- 
i'zan. Segatto. Bonlpe’-ti, Gratton, 
( Virgiii, Montuori. Print

• La 19 mad va avea loc la Var- 
\y șovia întîlnlrea internațională de 
// fotbal dintre echipele reprezenta- 
h tive ale R.P. Polone și Turciei, 
(v Echipa R.P. Polone va fi alcătuită 
U din următorul lot de jucători se-

etapa IX-a

4 alergători intră cu un avantaj 
considerabil față de plutonul ma
siv. C. Dumitrescu a Intrat pri
mul pe pista stadionului condu- 
cînd chiar și la intrarea îb linia 
dreaptă. Luind însă un viraj prea 
larg i-a dat posibilitate englezu
lui Brittain să-1 învingă în a- 
propiere de linia de sosire. Toți 
specialiștii prezenți pe stadion au 
fost unanimi în a recunoaște că 
C. Dumitrescu merita victoria.

Clasamentul individual al etapei: 
I. Brittain 4h41:ll; 2. C. Dumitres
cu; 3. Kapitanov, același timp: 4. 
Stolper 4h41:13; 5. Rae 4h43:15. 
Ceilalți alergători romîni au ocu
pat locurile: 10 Gh. Șerban 4h44: 
22; 29. Șt. Poreceanu același timp; 
58. L. Zanoni 4h57:25; 61. C. Șan- 
dru același timp. Clasamentul ge
neral individual: 1. KAPITANOV 
(U.R.S.S.) 44hl2:15; 2. Hristov (R. 
P. Bulgaria) 44hl3’30; 3. Proost 
(Belgia) 44hl4:07; 4. Van Tonger
loo (Belgia) 44h 15:34: 5. Brittain 
(Anglia) 44hl6:39... t0. G Dumi
trescu 44h24:27: 33. C. Șandru 4511 
00:00; 35. Gh. Șerban 45h04:39; 52. 
L. Zanoni 45h49:55; 53. St. Pore- 
ceana 45h52:31. In clasamentul pe 
echipe conduce R. P. Polonă cu 
132h55:(7 iar formația noastră se 
află pe focul 8 cu 1Î3M8:22. As
tăzi se aleargă etapa Wroclaw — 
Katowice.

1. MANOLIU

Turneul zonal de șah 
de la Sofia

SOFIA (prin telefon). Sîmbătă 
au fost reluate partidele întrerupte 
în rundele a V-a și a Vl-a din 
cadrul turneului zoaaL

Fără să reia jocul. Barcza s a 
recunoscut învins în întilnirea cu 
Matanovici. Convingîndu-se că 
pionul pe care îl are în plus la 
Karakluici nu poate fi realizat. 
Filip a acceptat, de asemenea fără 
joc, remiza După numai cîteva 
mutări, aceiași rezultat a fost con
semnat și în întrerupta Basiuni- 
Fuchs. Partida Sliwa-Zitta a con
tinuat aproape încă 7 ore, termi- 
nîndu-se Ia mutarea... 100 cu 
victoria campionului poictiez. 
De remarcat însă că Ia mutarea 
85 Zitta n-a observat un mat în 
două mutări.

Aseară turneul a continuat cu 
disputarea rundei a Vll-a.

SOFIA. 12 (prin telefon). — In 
runda a 7-a. care marchează jumă
tatea turneului tonal, s-au jucat

• In 
natului 
rul

ETIENNE CAMPIOANA 
A FRANȚEI

net) fosta echipă campioană a fost1 
întrecută cu 3-1 de Dorog (la Eszter- 
gom). Meciul dintre Csepel și Pecs 
s-a terminat — surprinzător — cu 
un scor alb (0-0). In fine, Salgo- 
tarjan a dispus de Szombathely cu 
5-4 după ce conducea cu 5-1.

In clasament conduce Vasas cu 12 
p. urmată de MTK cu 10 p. și Fe
rencvaros 9 p.

Wozisfc, 
, Srzy- 

Pohl, 
Bas

lecționați : Szvmkowuk,
Korynt, Mashelli, Zientara, 
kalski. Suszkzyka, Prosile, 
Jankowski, Kempny, Lenter, 
kiewicz.

NOUTATI DIN FOTBALUL 
MAGHIAR

Echipa orașului Budapesta
Si-a început antrenamentele în ve
derea meciului cu selecționata de 
sud a R. F. Germane. Reprezen
tativa orașului Budapesta a jucat 
cu selecționata categoriei II., în- 
treeînd-o cu 3—1.
Comisia de disciplină din cadrul 

Federației Maghiare de Fotbal a 
ridicat suspendarea cîtorva^ jucători 
care 
rica de 
ridicat 
Kotasz, 
Szusza,

au efectuat turneul în Ame- 
sud. Jucătorii cărora li ș-a 
suspendarea sînt : Bozsik, 

Farago, șandor, Banyai 
Lantoș.

etaya de 
maghiar.

* in 
natului _ 
tinuîndu-și seria

duminică a campio- 
Ujpesti Dozsa con- 

________ _ _______victoriilor a dispua 
cu 2-1 de Ferencvaros. Tn formația 
învingătoare a reintrat Szusza. In 
deschidere la acest meci, Vasas a 
dispus de TataLanya cu 4-0. O vic
torie categorică a obținut M'.T.K. la 
Szeged unde a învins echipa locală 
cu 4-1. (La N7TK au rentrat Sandor 
și Lantos). Deși în formația militară! 
Honved au reintrat Farago, Banyai 
și Kotasz (Bozsik est» încă neantre-

Praga (fete) și Bratislava (băieți) au cucerit 
„Cupa Eliberării orașului Bratislava” la volei

BRATISLAVA (prin telefonț.
— In ultimeie două zile de între
ceri în cadrul celei de a doua 
ediții a „Cupei Eliberării orașului 
Bratislava" s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : FEMININ : 

Varșovia — Solia 3—I (11—15; 
15—8; 15—12; 15—8); Bratis
lava — Praga 0—3 (Ia 10, 7, 6); 
Solia — Bratislava 3—3 (la 1?, 
7. 11) , Praga — Mosc ava 3—l 
(9-15; 15-11; 15-13: 15-8); 
MASCULIN: Leningrad — Bra
tislava 3—2 (10—15: 15—10;
15—9; 6—15, 15—12); București
— Sofia 2-3 (15-11; 15—10;
11—15; 8—15; 11—15); Praga - 
Bratislava 0—3 (la 11, 8, 8); 
Leningrad — București 3—0 (la 
6, 12. 10).

In întrecerea echipelor feminine 
pe primul loc s-a clasat selecțio
nata orașului Praga, care a rea
lizat același număr de puncte ca 
și reprezentativa orașului Mosco
va, dar cu un setaveraj superior. 
Pe locurile următoare: Varșovia, 
Sofia și Bratislava. La băieți 
„Cupa Eliberării" a fost cîștigată 
de selecționata orașului Bratisla
va. care are, ca și formația Le
ningradului, o singură înfringere, 
dar îi este superioară prin se*-  
averaj. Pe locul 3 echipa orașului 
Praga, pe locul 4 Sofia, iar ul
timul este deținut de echipa ora
șului București, care nu a cîști- 
gat nici un joc.

Cîștigătoarea turneului mascu
lin, selecționata Bratisiavei, a 

partide foarte dîrze. fapt concre
tizat în aceea că o singură în- 
tîlnire a luat sfîrșit după ce’e 5 
ore regulamentare de joc: Basiuni 
(cu alb) a pierdut la Niemela. 
Restul partidelor s-au întrerupt 
in poziții foarte complicate, cu 
o singură excepție, Filip avînd 
poziție clar cîștigată la Beni. Mi- 
titelu are un pion în minus în 
ața lui Karagiaici. dar șansele de 

remiză ale sahistului romin 
sînt de luat în considerare, el 
avînd o poziție mai activă a pie
selor.

TOMA HRISTOV

SELLCȚWNATA SINDICALĂ A RUGBISTILOR ROMÎNI 
A DEBUTAT VICTORIOS IN FRANȚA

TARBES 12 (prin telefon). — 
Rugbiștii selecționatei noastre sin
dicale și-au început turneul în 
Franța cu un joc susținut la Tar-

penultima etapă, a camp io- v 
francez, St. Etienne lide- 7 

clasamentului a terminat laț 
egalitate cu ultima clasată Stras-, 
bourg. Dar în timp ce Strasbourg) 
va retrograda probabil, St. Etienne, 
și-a asigurat titlul de campion, de-1; 
oarece are patru puncte avans a-, 
supra lui Lens, cea de a doua cla-' 
sată. Rezultate : St. Etienne—,
Strasbourg 1-1, Nice—Lens 3-2.’
Rennes—Reims 1-1, Lyon—Monaco.
2-t. Sochaux—Marseille 3-«. Nîmes— 
Angers 3-1, Sedan—Metz 3-2, Nan-j 
cy—Valenciennes 4-1, Racing—
Toulouse 6-2.
• MECIURI INTERNATIONALE : 

Djakarta : “ “ ’ *
2-0
se :

Indonezia—R.P. Chineză, 
(campionat mondial), Mulhou- 
Franța—Anglia 3-1 (amatori), i 
Recent a avut loc la 

Marx Stadt în fața a 50.000; 
întîlnirea dintre repre-

Karl 
spectatori . ......... . - -------
zentativa R. D. Germană și echipaj 
engleză Luton Town. După un â 

meci interesant, cele două echipe 
au terminat la egalitate : 1—1.
• O mare surpriză s-a înregis-\v

trat ia New York. Selecționata o- // 
rașului a întrecut cu 1—0 cunos- \\ 
cuta formație vest germană F. C./Z 
Kaiserslautern în care joacă frații \\ 
Walter, Kohlmayer, Eckel și alți/Z 
internaționali. vj
• Echipa Florentina care se pre-//

gătește pentru finala „Cupei cam-\v 
pionilor europeni4* a jucat zileleflj 
trecute la Gelsenkirchen (R. F.w 
G.) învingînd formația locală// 
Schalke 04 cu 3—2. \y

O Alte rezultate : La Frankfurt// 
pe Main : Arsenal Londra—Eintracht \y 
Frankfurt 2—0 și Locomotiv Za- // 
greb—F.S.V. Frankfurt 4—3. A 

practicat în toate meciurile un joc. 
foarte tehnic, cu un ritm viu, cu 
multă varietate în acțiunile de 
atac și cu o excelentă apărare în 
linia a Il-a. De remarcat că în 
echipa orașului Bratislava au ju
cat și Golian și Laznicka, întorși 
ie la Istanbul. In echipa Lenin
gradului au jucat doar trei din 
voleibaliștii sovietici cunoscuți: 
Gaikovoi. Andreev și Sablîkin, 
restul formației fiind alcătuită din 
elemente tinere care an practicat 
un joc foarte bun în atac, dar cu 
multe greșeli la primirea servi
ciilor.

Turneul selecționatelor feminine 
a fost dominat de întrecerea din
tre echipele orașelor Praga și 
Moscova, alcătuite din jucătoare 
ale echipelor reprezentative ale 
R. Cehoslovace și Uniunii Sovie
tice. Deși în celelalte meciuri nu 
a manifestat cea mai bună formă, 
echipa Praga a „prins" în meciul 
cu Moscova o zi excelentă, cîș- 
tigînd clar.

Selecționata masculină a orașu
lui București s-a comportat foarte 
slab. Reprezentanții noștri au 
jucat fără convingere, lipsiți de 
combativitate și putere de luptă, 
pierzînd meciuri pe care în mod 
normal trebuiau să le cîștige. 
Singurii care au apărat cu cinste 
șansele echipei au fost S. Mihăi- 
lescu și P. Păunoiu, care au ju
cat excelent și au luptat din toate 
puterii».

Recordul mondial 
la 400 m. femei 
din nou doborît!
MOSCOVA (Agerpres).
Cu prilejul unui concurs atletic 

desfășurat vineri pe stadionul cen
tral „V. I. Lenin" din Moscova, 
sportiva sovietică Polina Laza
reva a stabilit un nou record mon
dial în proba de 400 m plat cu 
timpul de 55”2/10. Vechiul -ecord 
era de 55”8/10 și fusese realizat 
în urmă cu numai cîteva zile la 
Minsk de Maria Itkina.

Boris Tokarev a alergat 100 m 
plat in timpul de 10”6/10. Pro
ba de săritură în înălțime a luai 
sfîrșit cu victoria lui Iuri Cistia- 
kov, care a trecut 1,95 m. Același 
rezu'tat a fost obținut de Igor 
Kașkarov și Vladimir Poliakov.

bes, localitate din Pirinei cu veche 
tradiție în sportul cu balonul oval. 
Ei au primit replica echipei Selec
ționata Bască Bearn—Bigorre, for
mată din jucători ai organizațieî 
F.S.G.T., activînd însă și în diferite 
echipe frentașe din regiune. Jucă
tori francezi au practicat un rugbi 
de înalt nivel tehnic, punînd în di
ficultate pe reprezentanții noștrL

Scorul a fost deschis în min. 22 
de Pîrcăiăbescu printr-o spectacu
loasă lovitură de picior căzută, 
care stabilește scorul reprizei: 
3—0. După pauză, tot romînii sînt 
aceia care înscriu prin centrul Stă- 
nescu (min. 60) după o spectacu
loasă acțiune pe 3/’4. încercarea a- 
cestuia este transformată de Țîbu- 
leac: 8—0. Francezii reduc scorul 
9 minute mai tîrziu prin Cantan, 
care transformă încercarea. Meciul' 
ia sfîrșit cu scorul de 8—5 (3—0) 
in favoarea selecționatei sindicale 
romîne.

Iată formația prezentată de se
lecționata noastră : Nanu Ștefan — 
Bostan Enache, Țîbuleac, Coj’oca- 
ru — Stănescu, P. Niculescu, S. 
Dumitrescu, T. Radulescu, Pîrcălă- 
bescu, Soculescu, Danciu. Jucătorii1 
subliniați au fost cei mai buni. A 
arbitrat foarte bine francezul Ro
drigues.

Suedia a întrecut Austria 
în „Cupa Davis”

In „Cupa Davis" la tenis Suedia 
conduce cu 3—0 în fața Austriei. 
Tenismenii suedezi s-au calificat 
astfel pentru turul următor al 
competiției.


