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Așa a blocat cu promptitudi ne linia noastră de trei sferturi 

majoritatea atacurilor echipei franceze. (Foto L. TIBOR)

Victoria tinerilor noștri boxeri

R. P. Romlnă—K. P. Polona (tineret) 7-3
KATTOW1CE 19. (Prin teleton 

de la trimisul nostru).
In ringul instalat pe stadionul 

Tokat s-au întâlnit sîmbătă seară 
reprezentativele de box (tineret) 
ale R. P. Romîne și R. P. Polone. 
Interesul stârnit de acest meci a 
fost deosebit de mare, circa 6.000 
spectatori luînd loc în tribune și 
în jurul ringului. Prin prisma 
„calculelor hîrtiei" formația po
loneză era considerată act favo
rită (are la activ 2 victorii și un 
meci egal). Tinerii boxeri romîni 
nu s-au lăsat însă impresionați 
de... antecedente și au cucerit o 
splendidă șt categorică victorie 
cu scorul de 7—3 Rezultatul real 
este însă de 8—2, dar o decizie 
eronată — în defavoarea lui D. 
Gheorghiu — a redus din pro
porțiile înfringerii echipei gazde.

Formația romînă — pregătită 
de antrenorii I. Chiriac și L. Po
pescu — a manifestat o excepțio
nală putere de luptă, o bună pre
gătire din toate punctele de vede
re (tehnic, tactic, fizic. morali.

Iată pe scurt și „filmul" reu
niunii :

Cat. muscă: Marin Cristea și-a 
făcut un fericit debut internațio
nal învingi nd detașat la puncte 
pe Szepsanski. Boxerul polonez 
i-a fost însă un adversar inco

Dungu a ieșit din poartă, pion jind, dar prea tirzia pentru a prinde 
mingea trasă de Soporek. Din fericire, mingea oa trece pe lingă 
poarta goală...

După un meci
Reprezentativa noastră 
la egalitate cu echipa

sub așteptări
B de fotbal a terminat
B a Poloniei: 1*1 (1*1)

La ora 15,40 cînd arbitrul bul
gar Rumianțev flădea semnalul 
de începere al întîlnrrii de fot
bal Romînia B — Polonia B, pe 
lingă întrebarea principală — 
„cîștigăm sau nu?" —, încă o 
întrebare flutura pe buzele tu
turor spectatorilor, dîndu-le nu 
mai puține emoții: „plouă sau 
nu plouă?".

De plouat, a plouat, dar foarte 
puțin, poate numai pentru a res
pecta tradiția meciurilor de fot
bal de la București dintre noi și 
prietenii noștri polonezi. Scăpați 
de obsesia ploii, spectatorii au 
putut urmări apoi mai relaxați
— dacă se poate spune așa — 
un meci confuz ce avea să se termine 
cu un echitabil rezultat de ega
litate, cu care, față de modul 
cum a decurs jocul, pot fi mulțu
miți oaspeții și mai ales noi.

Â fost un meci în care fiecare 
echipă a trecut pe lingă victorie. 
La 1—0 pentru polonezi, extre
mul dreapta Ciupa a tras de pu
țin pe lingă bară, dlntr-o poziție 
extrem de favorabilă. La 1—1, 
a fost rînduî nostru să ratăm, 
IMeszaroș trăgînd afară de la 8 
metri. Și jocul a continuat indecis
— cu ocazii de o parte și de alta -a 

mod, mai ales dm cauza obstruc 
țufor pe oare le-a făcut (țineri re
petate, lovituri cu capul).. Victo
ria sa a dat „aripi" întregii for
mații; cat. cocoș : Puiu Nicotae 
și-a pus in evidența toată gama 
cunoștințelor sale, conducând din 
„cap în cap* în fața lui Wala. 
Aplauzele spectatorilor au subli
nia t clara sa viotorie la puncte; 
cat. pană: Debutantul losif Mih'a- 
lik a întrecut Ia puncte pe Kor- 
dowski, după un meci foarte sus
ținut în care a acumulat avantaj 
consistent; cat semiușoară: M. 
Trancă învinge la puncte pe Pac- 
zinski. învingătorul și-a „plim
bat" adversarul în ring, făcind o 
veritabilă demonstrație de box. 
Paczinski s-a dovedit toarte re
zistent ; cat. ușoară : Lipsa de 
rutină, o oarecare reț»nere în fifa 
adversarului au făcut ca Rodi- 
cenco să piardă în fața lui Woj- 
cekowski; cat. semimljlocie: „Is
toria" meciului Dobre Pavel—Ca- 
puta s-a scris în prima repriză. 
Dobre Pavel și-a trimis adv rsa- 
rul de două ori la podea (prin- 
tr-un puternic croșeu la bărbie și 
apoi după o serie la corp) după 
care arbitrul a oprit meciul deda-

S. -MASSLER

(Continuare In pag. 3)

pină în ultimele secunde, cînd u- 
nul din puținele atacuri mai clare 
afe echipei noastre a dus mingea 
pînă în suprafața porții lui Wyn> 
bek. Dar Seredai și Bu-dka n-au 
mai avut timp să constate cine 
are cîștig de cauză, pentru că 
fluierul arbitrului (care ni s-a pă
rut cam grăbit) a vestit sfkșitul 
partidei.

Ca factură tehnică partida nu a 
satisfăcut, nu s-a ridioat la nivelul 
unui joc internațional. S-au con- 
mis multe greșeli de execuție (mai 
ales în pase și în șuturile la poartă)) 
și tactice și, din păcate, cei care 
au greșit mai mult au fost ju
cătorii noștri.

★

Am sperat într-un joc mai bun 
al echipei noastre, deși ea era 
alcătuită pe scheletul unei for
mații — Știința Timișoara — ca
re nu strălucise cu o duminică 
înainte în „Cupa Primăverii". Am 
contat însă, ca revers al meda
liei, că prezența în reprezentativa 
noastră a 7 jucători de la Știința 
Timișoara, va asigura în primul 
rînd omogenitatea. Din acest punct 
de ședere, tocmai ' compartimeui

Franța — Romînia 18-15 (6-9)
După ce a condus cu 15-6, echipa de rugbi a R. P. R. 

a pierdut în ultimele minute de joc
Un, joc spectaculos și un rezultat care ne nedreptățește!

Luînd loc in incinra rezervată 
presei. numeroșii confrați, veniți 
de peste hotare spre a urinări 
acest prim joc: Romînia—Franța, 
de după război, văzînd ambianța 
extraordinară a stadionului .23 
August", se întrebau, pe drept 
cuvînt. dacă nu cumva la Bucu
rești se va întrece recordul mon
dial de spectatori înregistrat la 
un joc de rugbi. Recordul era 
deținut de orașul sud african — 
Johannesburg: 92 000 spectatori. 
Ei bine, recorded a fost întrecut la 
București, deoarece la jocul de 
rugbi Rominia-Franța au asistat 
circa 100.000 spectatori!

Dar această partidă mai are 
pentru noi o semnificație deose
bită: Prin jocul făcut ieri după-a- 
miază, reprezentativa de rugbi a 
Rominiei, s-a ridicat Ia nivelul 
marilor echipe ale lumii. Și să nu 
credeți că afirmația e gratuită, de
oarece din echipa Franței, prezen
tă la București, nu a lipsit nici 
unul din marii ei jucători. Mai 
mult, prin reintrarea lui Barthe 
și Manterota, naționala Franței a 
fost mai redutabilă decît cea care 
recent a întrecut, fără drept de 
apel. Italia cu 38-6.

UN JOC PE CARE L-AM FI 
PUTUT CIȘTIGA

înaintea partidei credeam în su
perioritatea tehnică a francezilor. 
-Dar, pe teren, rugbiștii romîni, 
care au făcut o partidă mare, 
cea mai bună din ultimii ani, au 
ținut să ne desmintă chiar din 
primele minute, cînd Penciu tran
sformă impecabil (min. 5) o lo
vitură de pedeapsă de la 45 m., 
dînd avantaj formației romîne. 
Surprinși, francezii sînt dominați. 
Rezultatul ne-a fost favorabil la 
repriză: 9—61; și în continuare 
ptnă în ultimele minute de joc, 
etnd o încercare a lui Vignes 
șt mai apoi o norocoasă lovitură 
de picior căzută — ce-i drept i- 
reproșabiî executată — (care a 
lovit bara înainte de a o depăși) 
a lui Vannier, readuce, spre de- 

tul: care cuprindea aproape în ex
clusivitate fotbaliști timișoreni — 
înaintarea — nu a corespuns. Fie 
că înaintașii s-au plasat prea departe

Ciupa (R. P. Polonă)

unii de alții, fie că au combinat 
cu mai multă sau mai puțină pre
cizie, fapt este că jocul lor n-a 
avut claritate șf finalitate. Au 
putut fi numărate pe degete, ac
țiunile bine gîndite și frumos des
fășurate. Cînd s-au produs astfel 
de acțiuni, în țața porții lui Wyro- 
bek a fost panică. înaintașii, ooșs

D lonescu
(Văzut de NEAGU)

zamăgirea spectatorilor, avan- 
taiul echipei Franței: 18—15!
Șl TOTUȘI, BRAVO RUGBIȘTI- 

LOR ROMÎNI!
Ia orice caz pentru jocul pres

tat (mai ales în primele 60 de 
minute), romînii merită toate fe
licitările, cel mai călduros și 
sincer bravo! Dovedind, la numai

Un record atletic de valoare internațională^

N, Rășcănescu (C. C. A.) 
a aruncat ciocanul la 60,27 m.f
In atletismul internațional există 

o serie de „granițe", în funcție 
de care se judecă de cele mai 
multe ori valoarea performanțelor 
unui sportiv. La aruncarea cioca
nului 60 de metri a stat de mult 
țimp în fața tuturor aruncători
lor lumii, ca un permanent în
demn. Depășirea istorică a acestei 
Urnite a fost opera tînărului atlet 
maghiar Jozsef Csermak, care in 
finala olimpică de la Helsinki a 
obținut primul rezultat de peste 
60 de metri. Din 1952 și pînă 

tri au mai comis o greșeală, ju- 
cînd prea mult pe sus șl anga- 
jîndu-se astfel în luptă corp la 
corp cu apărătorii polonezi, ceea 
ce a fost în avantajul acestora, 
mai robuști și cu o detentă mai 
bună. Din cei 5 înaintași, am 
reținut pe Meszaroș, care a fost 
mai inspirat și a încercat să lege 
jocul, și pe Seredai, deșt a jucat 
doar 23 de minute.

Apărarea imediată și-a făcut da
toria, deși Brînzei, ar fi putut 
evita golul înscris de polonezi 
dacă ar fi intervenit mat prompt. 
Nu ne-au plăcut, în schimb, mij
locașii. Ei s-au lăsat de multe 
ori înșelați de jocul în mișcare 
al oaspeților și astfel au pro
dus adesea emoții propriilor fun
dași. In plus, au ținut mingea 
prea mult (Tânase) și au dat nu
meroase pase greșite ca preci
zie și oportunitate (Hidișan, Far
caș), mfluențînd în bună măsură 
jocul interilor.

★
Oaspeții au avut de nartea for

JACK BERĂRIEI 
PETRE GAȚU 

două săptămini după comportarea 
mediocră din partida eu echipa 
Londrei, o revenire extraordinară, 
rod al învățămintelor trase de pe 
urma acestei înfrîngeri și al re
medierii în mare parte a lipsu
rilor constatate, rugbiștii romîni 
s-au dovedit demni de încrederea, 
maselor de iubitori ai sportului 
cu balonul ovaL jucind cea mai mare 
parte din timp, la adevărata for 
valoare Am revăzut acea dorință 
fermă de a face un joc de pres
tigiu, combativitatea, forța, elanul, 
caracteristice rugbiutui noștri’. 
Toate aceste atribute, dublate de 
o tehnică foarte bună a înainta
șilor, care au dominat pe aiocuri 
categoric grămada adversă au 
dus la acest rezultat de prestigiu.

Rugbiștii romîni s-au impus prin 
excelentul talonaj al lui lordă- 
chescu, care a scos 75 la sută din. 
baloane, jocul grupat și eficace al 
înaintării, prin aportul excepțio
nal al mijlocașului la grămadă 
D. lonescu, mereu bine inspirat și 
execuția ireproșabilă de către Pen-

D. CALIMACHI
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astăzi această limită a fost în
trecută de 37 ațleți. Oricum însă 
60 de metri a rănras și pe mai 
departe idealul sportiv al fiecărui 
aruncător de ciocan.

Această graniță a animat și 
eforturile atleților noștri, care nu 
o dată s-au gîndit la ea și le-a 
reprezeniat un principal obiectiv 
al pregătirilor lor. Primul, la noi. 
care și-a văzut „visul cu ochii" a 
fost maestrul sportului Nicolae

N. Rășcănescu

Rășcănescu. Sîmbătă după amia
ză, chiar de la prima sa aruncare 
Rășcănescu a aruncat ciocanul la 
60,27 m. * fost un moment im-t 
presionant I L-au felicitat arbitrii, 
adversarii', prietenii și s-au bu
curat cu toții. Drumul rezultatelor de 
peste 60 de metri a fost deschis 
deci și la noi.„ Este interesant 
de arătat că în cadrul aceluiași 
concurs Rășcănescu a mai avut 

'o aruncare de 60,21 m. Comporta
rea avută pînă acum de acest atlet 
îl obligă să se pregătească și în 
viitor cu aceeași seriozitate șl să 
se străduiască pentru rezultate șl 
mai bune. Noi i he dorim din tot 
su Viețui.

REZULTATE EXCELENTE 
IN PRIMA ETAPA A CAMPIOa 

NATULUI PE ECHIPE
Sîmbătă și duminică 6-a desfă-t 

. șurat pe stadionul Tineretului prLt 
ma etapă < campionatului reptț* 
blican de' atletism pe echipe, rit

CG&ttifiuare In



^Reprezentativele de box Energia și T. U. L. - Finlanda
au terminat la egalitate: 5-5

I Dacă spectatorii care au asis- 
!tat la întrecerea internațională de 
ifcox T.U.L. Finlanda — Selecțio
nata Energia au fost pe deplin 
satisfăcuți vizionînd întreceri de un 
■bun nivel tehnic, în schimb multi 
alți iubitori ai sportului cu mă
nuși au regretat faptul că sala 

.Recolta — devenită neîncăpă'oare 
—4 nu i-a mai putut primi în tr:- 
Itrine. Din păcate, organizatorii 
ijreuniunii n-au găsit înțelegerea 
-cuvenită atunci cînd au solicitat 
tsala Floreasca pentru găzduirea 
competiției, fiind astfel nevoiți să 

■opteze pentru 
Tancului.

O plăcută 
tei frumoase 

ia fost oferita 
răruș și P. Saviaro. Metalurgis
tul bucureștean a acționat cu mai 

■multă vitalitate, reușind să obțină 
’.victoria Ia puncte. Finlandezul A. 
.'Hernberg s-a impus la începutul 
'întrecerii cu E. Dinu prin varie
tatea, tăria și iuțeala loviturilor 
■apikrite. Dezlănțuit în repriza a 
'doua, Dinu atacă necontenit. In 
următoarele trei minute, finlande
zul este numărat și, -numai da
torită unor mari eforturi, reușeș
te să ducă lupta pînă la capăt 

’Juriul acordă metalurgistului vic
toria la puncte. După o repriză în 
care finlandezul A. Rautiainen l-a 
pus în dificultate pe Șt. Bogdan, 
acesta din urmă are o puternică 
revenire și domină categoric. 
'Rautiainen n-a putut face mai 
mult decît să-și afirme rezisten- 
'a în fața avalanșei de lovituri 
nrimite din partea lui Bogdan. 
"învingător la puncte: Bogdan. De
pășit net în prima jumătate a me
ciului, V. Jarvampee a ■ reușit apoi 
să refacă terenul pierdut Insis
tent în lupta corp la corp, care-1

sala din șoseaua

„uvertură" a aces- 
reuniuni pugilistice 
de boxerii A. Mo-

O fază meciului Saviaro 
(stingă) — Morăruș (dreapta).

avantaja, Jarvampee l-a întrecut 
pe partenerul său Al. Vișoiu, adju- 
decîndu-și victoria la puncte.

P. SattDola a sezisat curînd 
tactica adoptată de M. Biedl — 
aceea de a căuta o lovitură 
cisivă — blocîndu-se ermetic 
de cîte ori era necesar. Pus 
imposibilitate de a-și atinge : 
pul, Biedl i-a dat prilej adversa
rului său să acumuleze sulidentc 
puncte pentru victorie. Păstrind 
cit-a timp un aspect de egalita
te, 
T.
rul 
g» 
gistulni bucureștean. 
eficace, Tudor a fost 
puncte. Deși 
sar avantajat 
stil de luptă 
a realizat o 
scriindu-și în 
puncte asupra lui
Cea mai spectaculoasă întrecere 
a reuniunii a lost furnizată de 
V. Matina'io și Gh. Simion. De-a 
lungul ceîor trei reprize
schimbat lovituri năpraznice, din
tre care a directă de dreapta ă re
prezentantului Energiei l-a înge
nuncheat pe campionul finlandez. 
Datorită avantajului creat prin 
numărarea adversarului, Simion 
a obținut decizia la puncte. Z. 
Ciocirlan a început lupta cu I. Lei- 
nonen prinir-o îndelungata serie 
de lovituri, cu ambele mîini, la 
corp și la cap, care l-au pus în 
vădită dificultate pe sportivul fin
landez. Spre surprinderea gene
rală însă, după ce acesta a su
portat cu brio situația critică, s-a 
revanșat cu aceeași... „monedă” 
Surclasat, Ciocirlan mi mai poate 
rezista, fapt ce-1 determină pe an
trenorul său să solicite încetarea 
luptei. Învingător 'prin abandonul 
adversarului în repriza a treia: 
— Leinonen. Greii R. Kioekas și

de
ed 

> In 
sco-

tneciol dintre S. Karjalainen și 
Tudor l-a relevat apoi pe bexe- 
finlandez a cărui directă de stin- 
nimerea mereu bărbia metalur- 

Neripostînd 
învins' la

a întîlnrt un adver- 
de alonjă și cu un 
neordonat, D. Rizea 
partidă bună, în- 
palmares victoria ia 

P. Paunonen.

s-au

proba completă de
SIBIU 19 (prin telefon de ia tri- 

musul nostru). — Ultima între
cere din cadrul campionatului 
rproba completă — proba de ob- 
istacole — n-a modificat configu
rația clasamentului din ultimele 
«două zile, Gh. Langa (C.C.A.) pe 
fMachedon, devenind astfel cam
pionul ediției din acest an cu mi- 
rnus 168,72 p. Din cursa pentru lo- 
cul 2 a ieșit A. Kadar (Rec.) ac- 
-cidentat. Locurile următoare au 
tfost ocupate de: V. Bărbuceanu 
XC.C A.) cu 262,98 p., Gh. Soare 
«D. Buc.) — 355.90 p., I. loja (D. 
.PI.) — 358,90 p.

Întrecerile pe echipe și titlul dt 
«campioană a revenit formației 
iC.C.A. (Gh. Langa-V. Barbucea- 
inu-L Molnar) care a totalizat 
'minus 1019,18 p. In proba redu- 
:să locul întîi a fost ocupat de ta
lentatul călăreț Al. Teododorescu 
(Voința Sibiu) 

HB. Mihăitescu 
336,10 ; 3. S.
360,52.

Deosebit <te 
■și probele din 
(republican de călărie care s-a des- 
tiășurat în localitate. In proba de 
'obstacole juniori avansați locu
rile 1 ți 2 au revenit la egalitate 
de puncte (0) și timp (52,2) lui 
Liliana lenescu și Ion Gheorghe 
de la Dinamo Ploești. Iată acum 
■rezultatele înregistrate în celelalte 
probe: Obstacole categoria ușoa
ră : 1. V. Pinclu (QSA. Buc.) pe 
•aiul Firicel timp 58^2 sec.; 2.
N. Nkotescu (C.C.A.) pe Raosod 
1.023; 3- Gh. Langa ne Rr>-ot 

’I.M.3 Obstacole categoria
•te; îi. F. Țopescu (Din. Buc.)

cu — 110,80 p.; 2.
(Rec. Buc.) — 

Recer (V. S.) —

disputate a*l fost 
cadrul concursului

C. C. A. a ciștigat campionatul republican

Șt. Marcooiceanu au oferit specta
torilor o dispută deosebit de dina
mică Di nd dovada unor cunoș
tințe tehnice superioare, boxerul 
finlandez a acumulat avantajul 
necesar victoriei. Astfel, întîlnirea 
dintre reprezentativele 
landa și Energia — 
dată de spectatori — 
cn rezultatul de 5-5.

T.U.L. Fin- 
mult aplau- 
s-a încheiat

★

Reprezentanții T.U.L. - Finlanda 
vor susține miercuri, la Reșița, o 
nouă întîlnirc cn o reprezentativă 
a asociației Ene-gia.

PETRE DAVID

Cel mai „rapid" campionat re
publican de handbal din ultimii 
ani s-a încheiat ieri dimineață 
pe stadianul Tineretului. Este vor
ba de campionatul masculin de 
categoria A în a! cărui meci final 
s-au intîtait formațiile C.C.A. 
și Dinamo Orașul Stalin.

Campionatul masculin de anul 
acesta ne-a oferit un joc final de 
toată frumusețea, încheiat cu me
ritata victorie a echipei C.C.A. 
care a ciștigat cu scorul de 
18—11 (9—9). La buna desfă
șurare a meciului a contribuit 
în mare măsură arbitrajul exce
lent prestat de Gh. Popescu 
(București), foarte atent, autori
tar, permanent judicios și con
secvent in decizii. Putem afirma 
că am asistat — subliniem acest 
fapt pentru că este destul de rar 
în ultima vreme în handbal —

N.Rășcănescu (C.C.A.) a aruncat
60,27 m. !ciocanul

(Urmare dn pag. 1)

la

ciuda timpului neprielnic (de 
bălă) și a pistei grele au 
realizate o serie de rezultate ex
celente, dintre care două noi re
corduri republicane.

Iată cele mai bune 3 rezultate 
înregistrate la fiecare probă:

FEMEI: 100 m-; 1. Claudia 
(Ej 12.7; 2. Ioana Luță (L) 
3. Alexandra Sicoe (D) 
200 m.: 1. Alexandra Sicoe 
2. Ioana Luță 26,4; 3. Ileana Blă 
gescu (CCA) 26,7; 400
Aranca Lipoczi (FI. r.) 
Irina Zegrean (P) 613; 
Czuli (H. r.) 62,3; 800 
Florica Oțel (L) 2:12,8; 
sabeta Buda (D) 2:15,2; 3. Geor- 
geta Mogcș (E) 2:16,7; 80 m. g.: 
1. Liana Jung (CCA) 11,8; 2. Ana 
Șcrban (S) 11,8 (în serii a aler
gat 11,6); 3. Silvia Băltăgescu
(E) 12,1; inăljime: 1 /olanda Ba
laș (CCA) 170 m.; 2. Eva Mayer 
(E) 1,50; 3. Adela Chivăran (P) 
1,42; lungime: 1. Inge Knobloch 
(E) 5,48 m.; 2. Elisabeta Stă- 
nescu (S) 5,46 m.; 3. Gabriela
Belu (CCA) 5,34 m.;; disc: 1. Lia 
Manoliu (E) 45,66 m.; 2. Paras- 
chiva Lucaci (S) 42,81 m.; 3. Ni- 
culma Barbu (V) 41.54 m; greu-

sim- 
fost

Ruse 
12,8; 
12,8; 
26,1;

m.: 1.
60,7; 2.
3. Ana 
m.: 1.

2. Eli-

Progresul F. B. a încheiat fără infringere
turul campionatului de floretă femei

meciuri de floretăDin cele trei 
fete restante din prima parte a 
campionatului republican pe echi
pe categoria A, disputate ieri în 
sala Progresul F.B. din Capitală, 
unul s-a încheiat cu un rezultat

pe Bolero 4 pct. timp 1.07.0; 2. 
Gh. Antohi (C.C.A.) pe Mindir 4 
p. 1.15.2; 3. F. Țopescu pe Co
vrig 7 p. 1.51.4. Proba obstacole 
categoria semi mijlocie: C-tin 
Vreme (Din. Buc.) pe Buian 0 p. 
1.07.3; 2. C-tin Vlad (Din. Plo- 
e^ti) pe Ben Hur Op. — 1.08.0; 
Gh. Oprea (C.C.A) pe Boiero 0 
p. — 1.09.0. Proba obstacole ca
tegoria juniori începători: 1. Ion 
Gheorghe (D. PI.) pe Bădișor 0 
p. 4!,5 sec.

Proba de ștafetă a revenit echi
pei C.CA- II compusă din N. Ni- 
culescu, Gh. Langa și I. Molnar 
eu timpul de. 3.21.3: 2. C.C.A, I — 
3.41.2; 3. Dinanto Ploești H — 
3.45.0.

Ultima probă din cadru! con
cursului — cea de obstacole ca
tegoria grea — a prilejuit un ade
vărat spectacol hipic răsplătit cu 
ap'auze de un numeros public. 
Confirnrndu-și din nou speciali
tatea în această probă, maestrul 
sportului Mihai Timu (C-.CA.) — 
pe calul Odobești — a ocupat pri
mul lac cu numai 4 puncte pena
lizate. Pe locurile următoare 
s^au clasat: 2. V. Pindu (C.S.A. 
Buc.) pe Odobești II eu 12 p. 
penalizare; 3. Gh. Antohi (QC.A.) 
pe MWir cu 20*/» pct.

Iu urma recalculării de către 
de concurs al clasamentu- 
bei de dresaj categoria A,

V. Bărbuceanu. Iosif Molnar, I- 
Oprea (C.CA.) și I. Badișan 
(Dtn. Buc.J aa ocupat cu toții pri

mul toc.

D. GWMBfcMW

întrecut cu 10—6surpriză: C.C.A. a 
pe Energia Ploești. Victoria flo- 
retistelor de la C.C.A subliniază 
progresul acestor trăgătoare, dar 
totodată demonstrează și regresul 
de formă al echipei ploeștene. In 
special, Cecilia Neagu din Iotul 
selecționat pentru întrecerile In
ternaționale sportive prietenești de 
Ia Moscova s-a comportat slab, 
obținînd numai trei victorii în 
cele opt asalturi susținute.

Echipa Progresul F.B. București 
a realizat două comode victorii, 
ambele la scor (cu Energia Plo- 
eșfi 14—2 și cu C.C.A. 12—4), 
consolidîndu-ți poziția de lider în 
clasamentul acestui campionat.

Iată rezultatele înregistrate: 
C.CA. (Bejan 4, Neuhrirer 3, 
Sachelarie 2, Roman 1)— Energia 
Ploești (Solomonescu 3, Neagu 2 
Cora 1, Frățilă 0) 10—6; Pro
gresul F.B. (Vicol 4, Tărăngoiu4, 
Ștefănescu 4, ATexandrescu 2) — 
Energia Ploești (Neagu 1, Cora 1. 
Solomonescu 0, Frățilă 0) 14—2; 
Progresul F.B. (Tărăngoiu 4, Vi
col -3, Paraschivescu 3, Ștefănescu 
2) — C.CA. (Roman 1, Neuhrirer 
1, Sachelarie 1, Bejan 11 12—4.

Meciul Progresul Cluj—Dinamo 
Cluj, programat pentru ieri la 
Cluj, a fost amînat.

13,75
13,41

12,54

tate: 1. Ana Coman (D)
2. Melania Szilaghi (V)
3. Erika Scherer (V) 
suliță: 1. Maria Diți (P) 45,76 m.; 
2. Ilona Miklos (L) 43,03; 3. Ane- 
lise Zîmbreșteanu (CCA) 42,31 m.; 
4\100 m.: 1. Locomotiva 50,2; 2. 
Energia 52,0; 3. Știința 52,6.

BARBAȚI: 100 m.: I. Ion 
senmay er (D) 11,0; 2. M.
(S) 11,1; 3. St. Kadar (D) 
200 m.: 1. I. Wiesenmayer
2. I. Magdaș (S) 22,7; 3. G. Stâ
nei (L) 22,8; 400 m.: 1. T. Su- 
drigean (S) 49,2; 2. Iile Savel 
(D) 49,5; 3. G. Stâne! 50,5; 800 m.: 
I. Z. Vamoș (D) 1:54,5; 2. St.
Mihaly (D) 1:56,0; 3. M. Pînu
(R) 1:57,0; 1500 m.: 1. C. Gre-
cescu (D) 3:51,6; 2. D. Bîrdău
(D) 3:53.4; 3. I. Ve’.iciu (S) 
3:57,4; 5000 m.: 1. I. Veliciu
14:43.6; 2. V. Weiss (D) 14:45,4;
3. N. Bunea (CCA) 14:52,2; 110 m.g.:
l. Mircea Ursac (D) 15,1; 2. T. 
Ardeleanu (S) 15,4; 3. E. Ignat 
(L) 15,5; 400 m.g.: 1. 1. Savel 
54.2; 2. M. Ursac 56,3; 3. V. Pop
(S) 56,6; 3000 m. obst.: 1. Vic
tor Pop (D) 9:13,4; 2. G. Cojo- 
caru (S) 9:14,2; 3. Ion Bădici (D) 
9:15,2; 10 km. mars: 1. H. Răcescu 
(D) 49:34,4; 2. M. Neagu (D) 
50:31,6; 3. V. Teodosiu (L) 51:43,2; 
inălfime: 1. 1. Soter (CCA) 1,95
m. ; 2. C. Dumitrescu (S) 1.92 m.; 
3. Ion Knaller (CCA) 1,88 m.; 
lungime: 1. R. Licker (R) 6,73 
m.; 2. C. Tuțuianu (CCA) 6,68 m.; 
3. N. Popa (D) 6,60 m.; triplusalt: 
1. Stein (D) 14B0 m. — nou re
cord de juniori al R.P.R.; 2. S. 
Ciochină (D) 14,03 m.; 3. C. Poe- 
naru (R) 13,84 m.; prăjină: 1. Z. 
Szabo (CCA) 4,00 m.; 2. G. Zîm
breșteanu (CCA) 4,00 m.; 3. M. 
Trandafilov (D) 3,90 m.; greutate:
l. A. Raica (CCA) 16,16 m ; 2.
N. Ivanov (D) 15,78 m.; 3. C. 
Crețu (S); ciocan: 1. N. Rășcă- 
nescu (CCA) 60,27 m. — nou re
cord R.P.R.; 2. C-tin Spiridon (DJ 
56,74 m.; 3. Z. Acațiu (S) 54,98 
in.; disc: 1. V. Mano’.escu (D) 
48,44 m.; 2. E. VHsan (CCA)
48,36; 3. R. Coveianu (CCA) 47,87
m. ; sulijă: 1. A. Demeter (D) 
66,99 m.; 2. D. Zamfir (D) 64,86 
m.; 3. Gh. Popescu (S) 64,82 m.; 
4nl00 m.: Dinamo 44,6; 2. Fla
mura roșie 45,1; 3. Voința 45,3; 
4^400 m.: 1. Știința 3:28,8; 2. Re
colta 3:30,2; 3. Locomotiva 3:33,8.

!a un arbi.raj iară gre,,eală.
Acum despre joc pe care, de 

asemenea, îl socotim printre cele 
mai frumoase dintre cele vizio
nate în ultima vreme. Acofdînd a- 
cest calificativ meciului final al 
campionatului ne gîndim la nota 
de sportivitate în care s-a des
fășurat, la dinamica și echilibrata 
repriză primă și la excepționala 
demonstrație de joc colectiv, tac- 
tic-pozițional, oferită de echipa 
C.C.A. și, in mod special, de linia 
de înaintare a formației bucu
re ștene.

jn prima parte a partidei am
bele echipe au făcut eforturi se
rioase pentru a-și asigura un a- 
vanfaj, dar lucrul acesta a fost 
de nereaiizat din cauza slabei 
comportări a apărărilor, deseori 
depășite în dueluri directe. Așa 
se explică de ce aproximativ 80 
ia sută din acțiunile primei re
prize s-au încheiat de o parte și 
de alta cu goluri. Din păcate cele 
18 puncte marcate în această pe
rioadă de timp s-au realizat la 
capătul unor frumoase — este a- 
devărat — acțiuni individuale, 
care au răpit din frumusețea 
ansamblu a meciu’ui.

După pauză, mai precis 
ultimele 20 de minute de joc,

a lost ; 
de cam] 
teren p< 
fi avut 
unul din 
neretului

Au m; 
(6), Joși 
Ier pentr 
Schmitz 
tini, Pal 
șui Stali

Meciul 
rile 3—l 
prin ridi 
prin pas 
lui. A î 
prelungii 
(5-8; 1 
gia Tim

de

Wie- 
Pop 

11,1; 
22,5;

Rezultate,
CONCURS DE SELECȚIE AL GIM

NASTELOR FRUNTAȘE

Ieri a avut loc in sala Floreasca 
din Capitală, un concurs de gim-xas- 
tică (de selecție) in vederea „Cupei 
Europei”. Au participat 19 gim
naste (maestre și sportive de cate
goria întîia). Iată rezultatele înre-

O^onospori
Iată cum arată un du et n cu 

12 rezulta1'' exacte la concursul 
PRONOSPORT, concursul Nr. 
etapa din 19 mai 1957.

20,

I. R.P.R.-Franta (rugbi)
II. R.P.R. (B)-R.P. Polonă
III. R. Ceh.-R.P.F. Iug. (A)

Anulat
IV. R.P.F. Iug. (B)-R. Ceh. (B)
V. Energia Arad-Șt. Cluj
VI. Energia 
VIL Locom.

nedoara
VIII. Energia

A-a ’
IX. Marseiâe-Toukiase

(B.)
2
x

X. Lens-Racing Paris
XI. Nancy-Monaco
XII. Valenciennes-Strasbourg 
A. Locomotiva Timișoaja-Er

gia Reșița (cat B.)

1
2 

T 2 
iner-

x

meciul 111: R. Ce-

Moreni-Șt. laș? 
Cluj-Energia Ht»-

C. Turzii-Locmn.

1
1
1

2

1
1

Deoarece 
hoslovacă (A)-fR.P.F. Iugoslavia 
(/4) a fost 
concursului 
tă), conform regulamentului sa 
acordat gratuit tuturor variantelor 
depuse pronosticul exact de la me
ciul de rezervă A: Locomotiva 
Ttmișoara-Enegia Reșița.

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 1.160.000 variante.

anulat după închiderea 
(disputîndu-se sîmbă-

în 
e- 

chipa C.C.A. își organizează ac
țiunile ofensive mult mai corect 
din punct de vedere tactic, cu 
multă răbdare și atenție astfel 
că scorul începe să-i fie favorabil. 
Dinamoviștii nu mai „trăiesc" 
în atac decît prin Stăr.escu și 
Pahan — foarte buni, dar solitari 
— așa că după o scurtă, chiar foar
te scurtă perioadă de 
dează și ei. Pe 
singură echipă: 
joc este din ce 
și a cărei linie 
„iartă". Iată pentru 
numit fel — ținînd 
zultatul primei reprize — scorul 
ia chiar proporții.

înainte de a încheia, o pre
cizare în legătură cu felul în care

în 
de

timp, ce- 
rămîne o 

al cărei 
mai bun

teren
C.CA.

ce
înaintare nu 

ce intr-un a- 
seama de re-

In cai 
tegoria 
tant s-a 
lin, undi 
a suferit 
din par 
Progresu 
meciului: 
lalte rezi 
Știința 1 
șoara 2- 
Sibiu-Ern 
Energia 
Codlea 1 
Mureș-Fl 
6—4 (2- 
Steagul 
disputat.

Cea dt 
lui <^np 
tegO 1 
toarele ri 
reș-C.S. 
Dinamo 
23—4 (: 
Recolta 
nergia ! 
15—3 (7 
Voința S

lui

Baschetbalistele de la
din non campioane r

După cum era de așteptat, cam
pioana țării la baschet fete a pu
tut fi cunoscută de abia după în
cheierea ultimului meci programat 
în cadrul turneului final. Sîmbă
tă, după o partidă în care s-a 
luptat fără pic de reținere, Loco- 
comotiva B. M. București și Pro
gresul M.I.C. București au termi
nat la egalitate, iar Energia Trus
tul 1 Construcții a dispus Ia di
ferență apreciabilă de Voința Ora
șul Sțalin. Prin aceste rezultate 
Energia și Locomotiva erau des
părțite doar de un punct și urma 
ca întîlnirea directă dintre ele să 
desemneze cea mai bună echipă 
din țară.

In partida decisivă Locomotiva 
a condus din primul pînă în ul
timul minut de joc, cind Energia 
a luat conducerea încheind victo
rioasă o partidă cu o desfășurare 
dramatică. Campioanele țării au 
marele merit de a reveni după ce 
au fost conduse Ia diferențe apre-

rezultate
Bisirate: săritori: 1. Elena Mărgărit 
9,4o8 p.; 2. Emilia Văt^oiu 9.433 p.) 
3. Sonla lovan 9,300 p. Paralele; 1. 
Georgeta Hurmuzache, 9,433 p.; 2. So
nia lovan 9,200 p.; 3. Elena Mărgă
rit 8,960 p. Bîrnă: 1-2. Sonia lovan 
S.266 p.; Utta Scland 9,266 p.; ?. A- 
nastasia Ionescu 9,166 p. Sol: I. Geor
geta Hurmuzache 0,466 p., 2. Elena 
’’•ărăgărit 9,366 p.: 3. Sonia lovan 
si Emilia Vătășolu 9,333 p. Clasament 
general: 1. Sonla lovan 37,09» p.; 2.
Elena Mărgărit 3«,8«4 p.; 3. Geor- 
geta Hurmuzache 36,363 p.; 4. Utta 
Schland 36,222 P-; S. Anastasia Io-
nescu 38,098 p.

LOCOMOTIVA F.T.T. A ÎNTRECUT 
ENERGIA PETROȘANI. IN CAMPIO

NATUL DE 8UGBI

Singurul meci din cadrul campio
natului eategoriei A s-a desfășurat 
ieri dimineață ne terenul P.T.T. și a 
opus echipei bucureștene Locomoti
va P.T.T., echlna Energia din Petro
șani. Rezultatul, 9—o (»—»), a foet 
obținut, datorită jocului excelent al 
liniei de tresferturi. Tn campionatul 
categoriei Becunde, Ștlitița TBIV’- 
București a întrecut cu 11—0 (9—W 
Progresul IAS Sibiu. Au înscris Șer- 
bu. (o încercare transformată de 
Nițu) si Deelezts (2 lovituri de pe
deapsă).

Energia Constanța, echipa care 
s-a remarcat In actualul campionat, 
a fost la tm pas de victorie In par
tida susținută Iert dimineață cn 
Dinamo IT-Bueirrepti. Rezultatul fi
nal: e—3 (8—8) în favoarea itmamn- 
vițtllor Mueareștenl.

ci abile (i 
în specii 
înălțime. 
(19—31)

m. 
că în u 
apărat „ 
tituie o 
lui de jo 
antrenori

In cel 
pentru 1< 
M. 1. C. 
șui Stali

Câmpii 
ciștigat i 
1 Consti 
mătoare 
B.M, Bu 
București

In tun 
reprezent 
tură Fiz: 
tegoric 
reușind i 
partide ș 
samentul 
can. O 
Flamura 
prin joci 
zultatele 
ria în c 
altfel cl< 
parantez; 
în clasai

1 (5) Ștlir
2. (6) FI.
?. (7) Ștlii
4. (8) Ft. 1

Locul 
greșul C 
greșul F 
(25—20) 
clasat pi

Rezult; 
sîmbătă 
toarele: 
1—4: 
40—40 ( 
rești — 
63—38 i 
locurile ; 
mura roșii 
Flamura 
ța I.C.F. 
mura r 
roșie Tg. 
Știința 1 
(19-12J,
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această finală 
tă de pe un 
stă finală ar 
t cadru decît 
ladionului Ti-

u (6), Sauer 
m (2)', Schu- 
Stănescu (6), 
Htferdt, Mar- 
Sinamo Ora-

i decidă locu- 
uult nu atît 
el tehnic, cît 
iție a scoru- 

Sibiu, după
1 de 14—11 
3) pe Ener-

Cupa Primăverii •— Categoria B
ENERGIA ARAD, ENERGIA HUNEDOARA, ȘTIINȚA IAȘI Șl DINAMO BÎRLAD

SE MENȚIN IN FRUNTE

TONESCU

Tiinin de ca- 
m3i impor- 

Orașul Sta- 
din localitate 
pă înfrîngere 

bucureștene 
trrul final al 
). Iată cele
st campionat: 

roșie Sighi- 
l.imura roșie 
4—0 (4—0); 
ia (Recolta) 
’rogresul Tg. 
ie Mediaș 
'lamura roșie 
I.C.F. nu s-a 

pă a returu- 
sc^ija de ca- 
at^P urmă- 
imo Tg. Mu- 
-14 (9—8) ; 
iința Galați 
;resul Arad- 

(9-5); E- 
III Reșița 

sul Odorhei- 
-12 (6-4).

SERIA I
Locomotiva Cluj — Energia 

Hunedoara 1—4 (1—2).
Locomotiva Timișoara — Ener

gia Reșița 3—3 (1—1).
Progresul Sibiu — Energia Baia 

Mare 2—0 (0—0).
Intîlnire deosebit de dispu

tată, în care gazdele au domi
nat mai mult și după aspectul 
general al jocului au meritat vic
toria. Ambele puncte au fost rea
lizate de Dragoman. De remarcat 
faptul că oaspeții, nemulțumiți de 
o decizie a arbitrului au părăsit 
terenul în minutul 60. Apoi, după 
două minute au revenit și au 
continuat jocul.

(M. Vladoianu și C. Pitaru 
corespondenți) 

CLASAMENTUL:
1. Energia Hunedoara e 4 1 1 12: 6 9
2. Progresul Sibiu
3. Energia Reșița
4. Loeomot. Timișoara
5. Energia Bala Mare
6. Energia Mediaș
7. Locomotiva Cluj

5 442 12: B !
4 3 2 1 12: 4 4
6 2 2 2 16:14 <
6 3 0 3 9:10 O
6 114 8:13 3

6105 5:17 2
ETAPA VIITOARE:

Energia Medlaș-Energia Hunedoara; 
Energia Reșița-Energia Baia Mare; 
Locomotiva Cluj-Locomotiva Timi
șoara; Progresul Sibiu nu joacă.

SERIA II
Energia Arad-Știinta Cluj 1—0 

(1-0).

rărești

cte), datorită 
șantajului de 
tidei: 47—44 

bine Robert 
Hjfcarel Kli- 
.^^^îționăm
Energia s-a 

>t care cons- 
regulamentu- 
sancționarea 
Avachian.

al turneului 
Progresul 

Voința Ora- 
(33—19). 
ican a fost 
srgia Trustul 

locurile ur- 
Locomotiva 

jresul M.l.C. 
Jrașul Stalin, 
ocurile 5—8. 
îtului de Cul- 
edit a fi ca- 
adversarelor, 
a te cele trei 
?cul 5 în cla- 
lui republi
care a avut 
Vlureș care, 
confirmat
(ținute în se- 
ipat. Iată de 
rneului
locul ocupat 

al):

Ieri în „Cupa Primăverii” — Categoria C
SERIA l-a

Energia Bîrlad—Știința l.M.F. 
Iași 0-1 (0-1)

Locomotiva Iași—Progresul Do- 
rohoi 2—1 (1 —0).

Locomotiva Pașcani—Progresul 
Rădăuți 2—1 (2—1).

ETAPA VIITOARE V Locomoti
va Iași—Locomotiva Pașcani; E- 
nergia Bîrlad—Flamura roșie Bo
toșani; Progresul Rădăuți—Știința 
l.M.F. Iași.

SERIA ll-a
Flamura roșie Buhuși—Dinamo 

Brăila 0—1 (0—0).
Locomotiva Galați—Energia Moi- 

nești 1—1 (0—0).
Locomotiva Tg. Ocna—C.S.A. 

Tecuci 0—3 (0— 1).
ETAPA VIITOARE: Locomo’iva 

Galați—Locomotiva Tg. Ocna, Fla
mura roșie Buhuși—Energia Stea
ua roșie Bacău; C.S.A. Tecuci— 
Dinamo Brăila.

SERIA 111-a
Energia Galați—Flamura roșie 

F.C. București I—0 (1—0).
Energia Medgidia—Flamura ro

șie Giurgiu 0—1 (0—1).

re

țin

) 3 0 0 144:112 9 
3 2 0 1 14«:1« ’<
3 10 2 152:158 o 
3003 132:107 3

formației Pro- 
a învins Pro
ști cu 53—40 
in urmă s-a

înregistrate 
i sînt urmă- 
•ntru locurile 
'— Progresul 
srgia Bueu- 
:așul Stalin 
neul pentru 
Cluj — Fla- 

—49 (26—23), 
ureș — Știin- 
7—24), Fla- 
i — Flamura 
-48 (19—29),

Cluj 44—39

Reprezentativa noastră B de fotbal 
la egalitate cu echipa B a Poloniei:

(Urmare dn pag. 1) 

superioritatea tehnică, vizibilă în 
special în jocul înaintării. Acea
sta le-a permis să combine în 
cîmp mai spectaculos. Echipa 
poloneză s-a prezentat mai bine 
și sub raport tactic. înaintașii au 
încercat și au reușii să disloce 
pe apărătorii romîni din dispoziti
vul lor, retrăgind extrema stingă 
și atacînd cu doi centri (interul 
Jarek și centrul Uznans«i), care 
îl talonau pe Brînzei. Am apre
ciat jocul lor în mișcare, cu 
dese schimburi de locuri. înain
tașilor le lipsește însă finalita
tea și precizia în trasul la poartă. 
Ne-au plăcut Jarek și Ciupa. Apă
rarea, robustă, decisă, ni s-a părut 
insă vulnerabilă la jocul pe jos. 
Cei mai buni: Grzybowski. Budka 
și Olejnik.

★
Jocul l-a început echipa noa

stră și după cîteva minute de „ta
tonări" înregistrăm primul gol. 
O minge respinsă de apărarea 
poloneză ajunge la Uznanski, 
care îl deschide lung. în adîncime, 
pe Jarek. Urmează o cursă „cap- 
cap“ cu Brînzei, cîștigată de po
lonez, care marchează în poarta 
părăsită de Dungu, ieșit defec
tuos în întimpinarea mingii. E 
minutul 6. Echipa noastră ripos
tează. dar înaintarea nu reușește 
să facă un joc organizat și mi
nutele se scurg, spre nemulțumi- 

> rea publicului, fără să intervină 
| o ameliorare în comportarea e-

Partida s-a disputat pe ploaie, 
pe un teren desfundat. Totuși, 
au asistat 4000 de spectatori. U- 
nicul punct al meciului a fost 
marcat de Ristin în min. 40. A 
arbitrat bine Farcaș (S. Mare). 
S-au remarcat: Kiss, Juhasz, Ta- 
maș, Jârger (Energia), Mureș an, 

Fază din jocul Dinamo 6 Bit curești-Progresul CPCS București 
2-1. Trei in luptă pentru balon: stingă Votca (Dinamo), mijloc 
Neacșu și dreapta Dumitrescu (ambii la Progresul), Neacșu a reu
șit să respingă mingea ca capul. (Foto M. STREJA)

ETAPA VIITOARE: Energia
București—Energia Medgidia; E- 
nergia Galați—Energia Constanța; 
Flamura roșie Giurgiu—Flamura
roșie F.C. București 

SERIA IV-a
Energia 131—Energia 4 Cîm-

p‘"a 1—0 (0—0).
Dinamo Pitești—Energia Vic-

tori a 2—0 d-o).
Energia Leordeni—Energia Si-

naia 0—3.
ETAPA VIITOARE: Energia Si

naia—Energia 1 Victoria; Ener
gia Tîrgoviște—Energia 4 Cîm- 
pina; Energia 131—Energia Le- 
ordeni.

SERIA V-a
Locomotiva Craiova—Progresul 

Corabia 4—I ((3—1).
Energia Tg. Jiu—Flamura ro

șie R. Vîlcea 2-2 (1-0).
Energia Craiova—Știința Craio

va 1—5 (1—3).
ETAPA VIITOARE: Energia

Craiova—Locomotiva Tr. Severin; 
Flamura roșie R. Vîlcea—Știința 
Craiova; Energia Tg. Jiu—Loco
motiva Craiova

a terminat
1-1 (1-1)

chipei noastre. In schimb polonezii 
prin acțiuni ofensive mai simple 
dar mai iuți și mai precise, ne 
dau de furcă. Totuși, noi sîntem 
cei care marcăm: Boroș
este faultat Ia circa 25 
metri de poartă. Execută Mesza- 
roș, peste „zid". Lereter fuge o- 
dată cu mingea ți reia cu capul 
în plasă: 1—1 (min. 29).

In repriza Il-a, Farcaș îl în- 
locuește pe Tănase în echipa noa
stră, dar nici în această formulă, 
linia de mijlocași nu e mai bună, 
ca și înaintarea, de altfel, care 
cedează inițiativa echipei oaspe. 
Polonezii pierd o ocazie bună 
în minutul 48. cînd Soporek trage 
pe lîngă poarta goală. Ei își 
accentuează presiunea la poarta lui 
Dungu, timp de mai bine de un 
sfert de oră. O ocazie bună ra
tăm și noi în min. 59: Ciosescu 
reia cu capul alături de poartă. 
In min. 67, Seredai 11 înlocueș'e 
pe Lereter și atacul se înviorează 
oarecum, oferindu-ne un final de 
meci mai interesant. Scorul rămîne 
însă neschimbat.

Arbitrului Rumianțev (Bulgaria), 
care a condus satisfăcător, i s-au 
aliniat echipele:

ROM1NIA B: Dungu — Zbîr- 
cea, Brînzei, Macri — Hidișan. 
Tănase (Farcaș) — Gîrleanu, Le
reter (Seredai), Ciosescu, Mesza- 
roș, Boroș.

POLONIA B: Wyrobek — Dur- 
niok. Grzybowski, Budka — O- 
lejnik. Janczyk — Ciupa (Ciszek), 
Jarek. Uznanski, Soporek, Kowalec 
(Ciupa), .0

Nedelcu, Lutz și Georgescu (Ști
ința).

Energia Cimpia Turzii—Loco
motiva Arad 1—0 (0—0).

Energia Uz. tr. Or. Stalin— 
Recolta Reghin 2—0 (2—0). 

CLASAMENTUL:
1. Energia Arad 6 4 l 1 16: 7 9

SERIA Vl-a
Energia 108—FI. Roșie 7 Nov. 

Arad 5—1 (1—0).
Energia Constr. Arad—Energia 

14 1—1 (0—1).
Energia Oțelul Roșu—Progresul 

Brad 5—0 (3—0).
ETAPA VIITOARE: Energia

Constr. Arad—Energia Oțelul Roșu; 
Energia 108—Energia 3 Reșița; 
Progresul Brad—FI. roșie 7 Nov 
Arad.

SERIA VH-a
Progresul Bistrița—Voința Tg. 

Mureș 5—3 (4—1).
Flamura roșie Cluj—Recolta To- 

plița 6—1 (3—0).
Flamura roșie Sf. Gheorghe— 

Energia 7 2—1 (1—0).
ETAPA VIITOARE: Flamura

roșie Cluj—Flamura roșie Sf. 
Gheorghe; Progresul Bistrița— 
Progresul Turda; Energia 7—E- 
nergia Tg Mureș.

SERIA VlII-a
Recolta Sighet—Energia Oradea 

2—2 (1—0)
Flamura roșie Oradea—Progresul 

Satu Mare 1—1 (0—1).
Recolta Salonta—Dinamo Baia 

Mare 3—1 (2-1).
ETAPA VIITOARE: Flamura 

roșie Oradea-Recolta Salonta; 
Recolta Sighet-Recolta Cărei; Di
namo Baia Mare-Energia Oradea.

Burevestnik Kiev a întrecut la polo 
Știința București cu 6-4 (3-2)

Adevârații amatori ai întreceri
lor sportive nu se dezmint nici
odată. Mulți dintre ei, întocmai 
ca niște colecționari pasionați, au 
ținut cu tot dinadinsul ca din... 
alhumui atît de bogat, în aceste 
zile, în întîlniri internaționale să 
nu le scape nici partida de polo 
pe apă dintre Știința București •— 
Bu-revestnik-Kiev, desfășurată ieri 
la ștrandul Dante Gherman.

Știința București a pierdut tot 
atît de ușor după cutn ar fi putut 
să și cîștige I Filmul partidei este 
convingător. Primul atac pornit 
din fund de Chirvăsuță se soldea
ză cu un corner pe care î! exe 
cută tot el; pasează scurt lui Za- 
han, un șut surprinzător și Detne- 
reț este nevoit să scoată mingea 
din gol: l-O. Nu trecuseră decît 
54 sec. de joc efectiv. Știința Bu
curești, încurajată de acest gol, 
acționează organizat folosind în 
Kținni’.e ofensive pe Bădiță care 
se instalează în fața porții lui De
mereț. Asistăm la un „duel" con
tinuu între jucătorul nostru și Sa- 
civanov, care e nevoit să recurgă 
• a trei faulturi consecutive pen
tru a-1 împiedica pe Bădiță să 
înscrie. Arbitrul iugoslav Dr. Ku- 

1 mar îl elimină pe Sacrvancrv, dar 
echilibrul numeric este curînd re
stabilit deoarece și de la Știința 
iese Kelemen. După cîteva oca
zii la ambele porți Zahan îi tri
mite balonul lui Bădiță care în

2. En. Cimpia Turzii 6 3 2 1 13: 9 8
X Energia Lupeni 6 4 0 2 9: 9 6
4. En. Uz. Tr. Or. Stalin 6 3 0 3 6:10 6
5. Știința Cluj
6. Recolta Reghin
7. Locomotiva Arad

6 2 1 3 11: 9 5
6 2 1 3 8: 8 5
6 0 1 5 5:16 1

ETAPA VIITOARE:
Energia Cîmpia Turzii — Ener

gia Uz. tr. Or. Stalin; Energia 
Arad — Energia Lupeni: Recolta 
Reghin — Știința Cluj; Locomo
tiva Arad nu joacă.

SERIA IIl-a
ENERGIA 1 MAI PLOEȘTI — 

ENERGIA FĂLTICENI 3-0 (1-0)
ENERGIA C1MPINA — PRO

GRESUL FOCȘANI 0-0
ENERGIA MORENI — ȘTIIN

ȚA IAȘI 1-0 (0-0)
Derbiul seriei a prilejuit o dis

pută foarte strînsă, în care gaz
dele — deși handicapate de faptul 
că au jucat 87 de minute, în zece 
oameni (prin lovirea lui Patru în 
min. 3) — au reușit să Cîștige la 
limită. Punctul victoriei a fost 
realizat de Constantinescu (min. 
61L

CLASAMENTUL:
1. Știința Iași
2. Energia Moreni
3. Progr. Focșani
4. En. 1 Mai Ploești
5. Dinamo Bacău
6. Energia Fălticeni
7. Energia Cîmpine

6 4 11 8: 4 9
6 4 1 1 11: 7 9
6 2 3 1 5 *. 5 7
6 2 2 2 13:10 6
6141 8: 8 6

6 1 1 4 3: 8 3
6 0 2 4 5:11 3

ETAPA VIITOARE:
Știința Iași—Progresul Focșani; 

Dinamo Bacău—Energia Fălticeni; 
Energia 1 Mai Ploești—Energia 
Moreni.

SERIA lV-a
PROGRESUL C..P.C.S. — DI

NAMO 6 1—2 (0—2).
Cele două echipe- și-au împărțit 

în mod egal perioadele de domi
nare, și prin această prismă un 
rezultat de egalitate ar fi fost 
mai echitabil. învingătorii au mar
cat prin Babone și Nagy. iar în
vinșii prin Ghifă.

LOCOMOTIVA CONSTANȚA— 
PROGRESUL SUCEAVA 6—0 
(3-0).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—LOCO
MOTIVA GARA DE NORD a- 
mînat.

CLASAMENTUL:
1. Dinamo Bîrlad 6 4 11 9: 5 9
«> Știința Buc. 5 3 11 12: 5 7
3. Loc. Gara de Nord 4 3 0 i «: 5 6
4. Loeomot. Constanța 6 2 2 2 15:10 6
5. Progresul C.P.C.S. 5 2 0 3 6: 7 4
6. Dmamo 6 6 2 0 4 10:13 4
7. Progresul Suceava 6 10 5 4:19 2

ETAPA VIITOARE:
Progr. Suceava-Știința Buc.; Di

namo 6—Dinamo Bîrlad; Locomo
tiva Constanța—Locomotiva Gara 
de Nord.

scrie imparabil: 2-0. Dar iată că 
Burevestnik Kiev egalează în mai 
puțin de două minute prin punc
tele înscrise de Kolesnikov și Iur- 
ccnko. Repriza nu se încheie Insă 
înainte ca Zahan și Iurcenko să 
mai concretizeze cîteodată pentru 
echipele lor. La reluare, timp de 
patru minute nu se înscrie nici un 
punct. 13 secunde după aceea însă, 
Zahan se pripește și șutează im
precis, într-un moment, în care 
Kolesnikov se alia complet singur 
în fața porții noastre; mingea 
ratată de el este folosită, deci, 
de Kolesnikov care înscrie fără e- 
majie. La 4-3 pentru Burevestnik 
meciul nu e jucat dar același Ko- 
lesnicov, un fin tehnician al ba
lonului, mărește avantajul la 5-3 
în favoarea echipei sale. Apoi, 
Chirvăsnță speculează o greșeală 
a portarului Demereț și reduce 
din handicap. Pentru puțin timp 
deoarece Kolesnicov înscrie din 
nou, stabilind scorul final la 6-4 
(3-3) pentru Burevestnik. Jucăto
rii sovietici au obținut o victorie 
meritată.
Dr. Kumar a condus, foarte bine, 

BUREVESTNIK-KIEV: Demereț 
— Sacivanov, Suljenko — Iur
cenko — Furmaniuk, Lazarenko, 
Ko’esnikov. ȘTIINȚA BUCUREȘTI: 
Ștelăneseu — Kelemen, Zahan — 
Chirvăsuță Marinescu. Bădiță, 
Kroner.

G. MICOLAESCU

ÎNAINTEA PARTIDELOR
CU ANGLIA (TINERET) 

Șl BELGIA

Clarificări la lotul A, 
încurcături la tineret...
Loturile A ți tineret au susținut 

sîmbătă și duminică partide de ve
rificare. Dacă partida susținută 
sîmbătă după amiază pe stadionul! 
„23 August”II de lotul „A" in com
pania Științei București a satis
făcut pe deplin nu același lucru 
putem spune despre antrenamentul 
făcut ieri dimineață pe stadionul 
Giulești de lotul de tineret.

Am admirat sîmbătă după amia
ză o adevărată echipă reprezenta
tivă. Incepînd de la portar șt pină 
la extrema stingă, toți jucătorii 
au depus eforturi pentru realizarea 
unui fotbal de cit mai bună cali
tate. Părerea unanimă a antreno
rilor. a spectatorilor ocazionali șî 
a ziariștilor prezenți a lost că ei 
au reușit. Nu interesează atît sco
rul fina! — 6—0 (2—0) realizat 
de Tătaru (2), Ozon (2), Cons
tantin și Ene — cît faptul că, așa 
cum am mai afirmat, partida a co
respuns pe deplin. Selecționații au 
arătat un ritm de joc uniform, o 
bună orientare tactică atît în atac 
cît și în apărare, acțiuni frumos 
desfășurate pe aripi. Ceva mai 
slabe au fost execuțiile tehnice, 
datorită si stării terenului.

Formația: Toma — Zav’da II. 
Apolzan, Neacșu (Pahonțu) — Că- 
linoîu, Bone (Nunweiller) — Ca- 
coveanu (V. Anghel), Constantin, 
Ene I. Ozon, Tătaru. Lovit destul 
de rău Petschowski. nu a venit 
încă de la Arad, iar Nicuțor va 
fi încercat în ultimul antrenament 
înainte de plecare în Belgia.

Locomotiva Gara de Nord a 
„întins” echipa de tineret Meciul 
a scos la iveală lipsuri destul de 
serioase: combinații lateral», toar
te multe greșeli în apărare (în
deosebi StancuJ etc., etc. Loco
motiva a jucat mult mai agre
siv decît „tineretul”. De cltîel lu
crul acesta îl dovedește și evolu
ția scorului: Locomotiva a con’dus 
la un moment dat cu 3—1 pentriț 
ca prima repriză să se termiris 
la egalitate (3—3) și. în final, 
victoria să revină lotului cu 6—4. 
Formația: Voinescu — Szal: cs 
II. Stancu. Soare — Bodo (Jenei), 
Neamțu — Ene II, Eftimie (Raab, 
Eftimie), Biikosi, Mateianu (Eftî- 
mie, Mateianu), Costea.

Bolnav, David nu a jucat. S-a 
remarcat aripa stingă Costea-Ma- 
teianu. Voinescu l-a înlocuit pe 
Cosma care a fost rezervă la e— 
chipa ,,B”.

m. t.

R. P. Romină —R. P. Polonă
7-3 la box (tineret)

(Urmare dn pag. I) 

rîndu-1 învingător prin K.O. teh
nic; cat. mijlocie ușoară: C. lor- 
dache și-a atras de la primele 
schimburi aplauzele entuziaste ale 
spectatorilor, făcînd o adevărată 
scrimă pugilistică în fata tal 
Modraszewski. Modraszewski a 
boxat confuz, dar Iordache i-a 
răspuns printr-un box tehnic, subtil, 
cu numeroase eschive. Victoria la 
puncte i-a revenit detașat lui C. 
Iordache: cat. mijlocie: După
cele trei k.d.-uri pe care i le-a 
impus lui Wasilewski (de două 
ori numărat în picioare). toată 
lumea era convinsă de victoria 
reprezentantului nostru D. Gheor
ghiu. Singura excepție în această 
privință au constituit-o arbitrii 
(I. Pospek-R. Cehoslovacă și Cie- 
liemski-R.P. Polonă) care l-au „vă
zut" învingător pe Wasilewski. 
Decizia aceasta a constituit sin- 
gura scădere a unei gale minu
nate; cat. semigrea: încă nerefăJ 
cut de pe urma unei intervenții 
medicale, O. Ckdoca pierde la 
puncte în fața tai Klis, după uu 
meci confuz; cat. grea: Mai puțin 
de o repriză i-a trebuit lui V. 
Mariuțan pentru a-1 scoate din 
luptă pe Piotrowski. învingător 
prin K.O. V. Mariuțan. Foarte 
bine apreciat arbitrajul lui Ion 
Firu.

La sfîrșitul reuniunii. Roman 
Lisowski, președinte al federației 
poloneze de box și vicepreședinte 
A.I.B.A. a declarat: „Echipa ro
mină a obținut o victorie meri
tată. Ea s-a dovedit mai bună 
din punct de vedere tehnic și ti-



Mul fi tehel MM-M se dispută azi:
Pe stadionul Republicii, pe vreme frumoasă, în sala 

Floreasca în caz de ploaie
Telefoanele Institutului Meteo

rologic, ale inspecției de baschet 
și — bine înțeles — ale ziarului 
nostru au sunat fără încetare 
sîmbătă dimineața, solicitate de 
miile de iubitori ai baschetului, 
nerăbdători să vadă în sfîrșrt 
mult așteptata întilnire dintre re
prezentativele masculie ale Romî
niei și Italiei. Și speranțele au 
dăinuit pînă la ora prînzului cînd 
s-a hotărît amînarea meciului 
pentru azi. După amiază, vrînd 
parcă să încerce limita răbdării, 
vremea a devenit frumoasă, cerul

Echipa de hochei pe iartă 
Știința I- C. F. și-a început turneul 

in R. Cehoslovacă
Praga 19 (prin lelejon). — Du

minică după-amiază echipa de ho
chei pe iarbă Știința I.C.F. a sus
ținut în localitate primul său meci 
din turneul pe care îl întreprinde 
în Cehoslovacia întîlnind echipe 
secundă a orașului Praga (de fapt 
reprezentativa B. a R. Cehoslova
ce). Gazdele au învins cu scorul 
de 5-0 (0-0) prin punctele înscri
se de Springr (2), Matias, Pi- 
kola și Novak. Știința I.CJ7. a 
jucat foarte bine în prima repri
ză. remareîndu-se apărarea sa bi
ne organizată și contraatacurile 
periculoase. La reluare, jucătorii 
cehoslovaci mai buni tehnicieni își 
impun superioritatea și obțin o 
victorie categorică.

Echipa Știința I.C.F. își conti
nuă turneul jucînd la Splinderuw 
Mlyn (marți 21 mai), la Ztcin 
(vineri 24 mai) cu echipa de ju
niori a Cehoslovaciei și Ia Hradec 
Kralove (sîmbătă 25 mai).

V. BENKOVSKI

După ce a condus cu 15-6, echipa de rugbi a R. P. R. a pierdut 
in ultimele minute de joc

(Urmare dn pag. I)

ciu — și din nou Ionescu — a 
loviturilor de picior. Dacă adău
găm la toate acestea apărarea 
fermă, am putea zice de nepătruns 
realizată de linia de trei sfer
turi, vom avea oglinda fidelă a 
jocului prestat de ,,XV-le“ romîn

O slăbire a ritmului de joc spre 
sfîrșitul partidei (poale fiindcă 
conduceam cu 15—6 sau datorită 
accidentării repetate și epuizării 
„eroicului" mijlocaș Ionescu)., per
mite echipei franceze, mai ruti
nată. cu o linie de trei sferturi 
mai tehnică, beneficiară a unui 
transformer de elită în persoana 
lui Vannier, să cîștige în extre
mis

Cele 33 de puncte au fost mar
cate în felul următor: în min. 5, 
Penciu tranfarmă o lovitură de 
pedeapsă de la 45 m.: Romînia 3
— Franța 0.' La un ofsaid al li
niei romîne de trei sferturi, Van
nier transformă: Romînia 3 —
Franța 3. In min. 25, fundașul 

francez transformă o nouă lovi
tură de pedeapsă: Romînia 3 — 
Franța 6. In min 30, Penciu tri
mite din nou între buturi balonul, 
transformind o lovitură de pedeap
să: Romînia 6 — Franța 6. Un 
nou atac foarte frumos al echipei 
romîne. Penc’u pătrunde și..'. lovi
tură de picior căzută: Romînia 9
— Franța 6. La reluare, romînii
atacă dezlănțuit și Ionescu reușește 
■o nouă lovitură de picior căzută: 
Romînia 12 — Franța 6. Apoi, tot 
el mai aduce trei puncte echipei 
noastre, transformînd o lovitură 
de pedeapsă: Romînia 15 — Fran
ța 6. Vannier transformă apoi, din 
nou, o lovitură de pedeapsă, pen
tru ca după aceea să reușească și 
o lovitură de picior căzută: Ro- 
nrinia 15 — Franța 12. Este rindul 
francezilor să atace. Vignes face o 
cursă spectaculoasă și marchează: 
Romînia 15 — Franța 15. Vannier 
ratează transformarea, dar reușește 
în penultimul minut- de joc o nouă 
lovitură de picior căzută și — re
zultat final: Romînia 15 —
Franța 18. f

A fost un joc ușor, „fair", dttpă 
cum a declarat însuși arbitrul 
englez L. M. Boundy. Cu toate 
acestea, îl a greșit nedreptă
țind echipa romînă. If putem re
proșa că nu a acordat o încer

luminos, ceea ce a determinai 
pe mulți amatori să se îndrepte 
către stadionul Republicii și a- 
poi... grăbiți spre casă, pentru că. 
„în ultimul moment", ploaia a 
revenit sub forma unor puter
nice averse.

Astfel, spectatorii au fost ne- 
voiți să-și revizuiască programul 
zilei de luni, iar jucătorii să-și 
prelungească așteptarea, și sa 
facă de astă dată intr-adevăr ul
timele pregătiri înaintea meciului.

Pentru azi insă, nu există nici 
un fel de dubiu, Intilrurea inter
națională dintre echipele mascu
line ale Romimei fi Italiei se 
dispută tn or.-.e end' 
In eventualitatea că vremea este 
favorabilă, terenul de la stadio
nul Republicii găzduiește la ora
15.30 partida dintre Dinamo Bu
curești șl Spartak Sofia și la ora
17.30 jocul R. P. Romînă-Italia. In 
caz de ploaie, partidele se vor 
desfășura in sala Floreasca. tn 
aceeași ordine, de la ora 17130 
Să sperăm insă că timpul va fi 
frumos pentru a permite ca meciul 
să fie vizionat nu numai de 3 000 
de spectatori, cîți încap in sala 
Floreasca, ci de peste 10 000, ciți 
sperăm că vor fi in tribunele 
potcoavei stadionului Republicii. 
Amintim că întrecerea va fi con
dusă de arbitru Robert Blanchard 
(Franța) și Karel Klima (R. Ceho
slovacă) și că formațiile vor fi 
alcătuite dn următorii jucători- 
ROMINIA: Andrei Folbert, Mi
hai Nedeff. Emanoil Răducami, 
Alexandru Fodor. Emil Nicuiescu, 
Grigore Costescu. Florin Cucoș, 
Liviu Nagy, Armand Nooacek. La- 
d.c'.au Kary, Mihai Eordogh, At
tila Borbely; ITALIA: Achille 
Canna, Antonio Costanzo. Sergio 
Mac oral ti. Alessandro Gamba, 
Sergi Lucev, Stelio Posar. Maria 
Alesini, Vittorio Pomilio. Vol- 
patto. Giancarlo Sarti. Roccht și 
Nardi.

care de penalizare, atunci cind 
Penciu, in dribling după balon, a 
fost placat neregulamentar. Și 
apoi, a pedepsit echipa romînă 
cu cîteva lovituri de picior gra
tuite.

S-au remarcat, în cadrul unui 
foarte reușit spectacol ’■ugbistic,: 
Penciu. Ionescu. lordăcbescu. Mo- 
raru. Ilie. Buda, Bărăscu. Paloșa- 
nu, și in general întreaga ech'oă 
romînă. De ia francezi am reți
nut jocul lui Hoche, Dufau. Mauduz, 
Darrouy, Vignes și Vannier (pentru 
loviturile sale de picior). ’ Au 
jucat formațiile:

FRANȚA: Vannier — Mau-
duy, Vignes, Prat. Darrouy — 
Haget. Dufau — Moncla, Barthe.

Gerard Dufau

Crauste, — Hoche, Normand — 
Domenech, Vigier, Manterola.

ROMÎNIA: Buda — Penciu, Ilie. 
Nanu, Bărăscu — Chiriac, lo- 
nescu — Moraru, Paloșanu, Flo- 
rescu — Marinache, Blăgescu — 
Cotter, lordăcbescu, Teofilovici. 
INTERVIU FULGER CU DU

FAU (nr. 9)
Imediat după terminarea meciu

lui, l-am căutat în cabine pe că
pitanul echipei oaspe, jucătorul 
care pe teren a purtat numărul 
9 pe tricoul albastru și care în 
viața civilă poartă numele de GE
RARD DUFAU. Obosit și foarte 
„încălzit" de cele 80 de minute 
de rugbi, jucătorul francez a ac
ceptat totuși să amîne cu alte 
5 minute dușul răcoritor care-l 
aștepta în sala de baie, pentru a 
ne răspunde la cîteva întrebări. 
Bineînțeles, primul popas in

Primul record 
ăl anului la natație

Ieri dimineața la ștrandul . Dan
te Gherman" (bazin 50 m.) îno
tătorul R. Botz (C.C.A.) „mer
gind" în primul schimb al ștafe
tei 4x100 m mixt a parcurs dis
tanța de 100 m. spate in 1:09,8 
timp ce constitue un nou record 
al țării. Vechiul record (1:11.1) 
era deținut de dinamovistul 
Măndoiu și fusese stabilit 
iulie 1955.

A. 
la 7

Turneul zonal de 
de la Sofia

șah

SOFIA (pnn telefon). — Din 
cauza îmbolnăvirii lu! Szilaghi 
programul turneului zona! de șah 
a suferit unele modificări. Astfel, 
duminică nu s-a desfășurat runda 
a Xl-a ci s-au jucat partidele În
trerupte. Mititelu a cedat ta Barc- 
za, iar Beni la Fuchs. După zece 
runde clasamentul este următo
rul : t. FiUp 71/, p.; 2-4 Pfeiffer, 
Neikirch. S!ia>a 61/,; 5. Malano- 
vici 6 (1) : 6. Szilaghi 51/, (2) : 
7. Miiiletu 5*/, : 8. Karaklaicl 41/,: 
9. Bare za 4 (1): 10. Beni 4 
11-12. Niemela. Fuchs Vft: 13.. 
Zitfa 3: 14. Basinni l1/,.

Pe pistele de atletism ale lumii
MANFRED PREUSGER 4,52 m. 

LA PRĂJINA!

la Berlin atletul Manfred 
din R.D. Germană a ob- 
rezultat excelent la pră- 
a sărit 4.52 m. perfor-

■ Ieri 
Preusger 
ținut un 
jină. El 
manță superioară recordului' euro
pean oficial

■ La Ralegh (S.U.A.) sprinte
rul american Davis Sime a aler
gat 100 vani în 9,3 sec.

■ Sîmbătă și duminică, atleții 
maghiari au obținut cîteva rezul
tate bune: înălțime Bodo 2,00 m., 
(record maghiar), 110 m. garduri: 
Retezar 14.8 sec., 100 m. plat 

convorbirea noasiră a fost în ju
rul rezultatului partidei. Iată ce 
ne-a declarat Dufau:

„Sînt fericit că am cîștigat... 
Așa se spune de obicei cind obții 
o victorie pe terenul de sport. 
Dar pentru meciul de astăzi, aș 
vrea să mai adaug ceva la a- 
ceastă formulă lapidară. Anume, 
trebuie să spun că fericirea mea 
este cu atît mai mare, cu cit la 
numai cîteva minute de sfîrșitul 
jocului eram aproape convins că 
vom părăsi terenul învinși. Am 
fost ajutați de o bună doză de 
noroc pentru a întrece această 
echipă a Romîniei care ne-a ui
mit pur și simplu prin d rzen a 
cu care joacă. E drept, dirzenia 
rugbiștilor romîni a ajuns aproape 
proverbială, dar cele ce am văzut 
azi pe teren au fost de-a dreptul 
peste așteptări._ Fiecare adver
sar se „lipea" parcă de echipierii 
francezi și nu ne lăsa să ne des
fășurăm nici o acțiune. Apăra
rea echipei romîne a fost un zid 
de netrecut

— Totuși Vignes, a reușit să 
treacă de ea... — am intervenit 
noi (critici).

„înseamnă că Vignes se poate 
lăuda cu o adevărată performan
ță! A fost un moment de ezi
tare a întregii echipe romîne, poa
te prea sigură de victorie în acel 
moment. Ce vreau să spun este 
că dacă la capitolul tehnică romî
nii mai au cite ceva de învățat, 
în schimb ei sint mari luptători, 
ceea ce este de esența însăși a 
rugbiului. Tehnica se poate că
păta mai ușor, decit... curajul.

Căpitanul echipei Franței părea 
că uitase pentru moment de 
dușul de care avea atîta nevoie, 
dar noi am socotit de cuviință 
să încheiem interviul nostru, pu- 
nînd ultima întrebare:

— Care jucători v-au plăcut 
mai mult în echipa R.P.R.?

„Toți... —- a fost răspunsul. 
Este greu de remarcat pe cineva 
în acest bloc perfect pe care-l 
formează echipa romînă. Și a- 
ceasta este, desigur, încă un 
punct în favoarea ei. Totuși, nu 
mă pot abține să nu remarc pe ad
versarul meu direct, mijlocașul la 
grămadă Titi Ionescu — excelent 
— aceasta mai ales fiindcă aud 
că a jucat accidentat...

(RD. V.)

) A pornit Ștafeta Internațională a Festivalului
/ A porru: spre minimala Mos- 
l covă. Ștafeta Internațională a 
J Festivalului... In așteptarea ei, 
k cel mai de frunte t neri, cei 
f mai buni soortivi din diferite 
\ țări se pregătesc plini de emoție 
C să-și aducă contribuția la pur- 
S tarea și transmiterea celui mai 
( semnificativ mesagiu de pace 
f și prietenie a tineretului lumii. 
I In tara noastră Ștafeta Inter- 
f națională a Festivalului se va 
1 desfășura in două etape: Eta- 
x pa I: de la centrele de ra- 
\ ioane la centrele de regiuni i 
( etapa a Il-a: infer-regiona/ă 
\ cuprinde 1 traseu principal 
C 5 trasee secundare. Ștafeta 
S fi preluată de către sportivii

va
Și 
va 
ro-

Combinata Binamo
CRACOV1A 19 (Prin telefon de 

la trimisul nostru) — In meciul 
pe care l-a susținut ieri la Craco
via împotriva echipei locale Wisla 
din liga I-a a campionatului po
lonez, Dinamo București a intrat 
pe teren ferm hotărîtă să facă do
vada posibilităților sale reale și 
să se reabiliteze tn urma surprin-

Goidovany 10,5 sec., 400 m. Ko
vacs 47,7!!

■ Pe „Nepstadion" din Budapesta, 
s-au întrecut la 1500 m. și 5000 
m. cîte trei atleți iugoslavi și ma
ghiari. La 1500 tn. primul s-a 
clasat Murat (Iug.) 3,48,6, urmat 
de Vipotnic (Iug) 3,49,0, Ko
vacs (Ung.) 3,49,2 și Somkuti 
(Ung.) 3,49,4. La 5000 m. plat 
Szabo (Ung.) a ocupat pr-.mul loc 
cu 14,08,4, urmat de Mugossa 
(Iug.) cu 14 : 08,8 și Kovacs 
14:19.0.

■ Foarte bune sînt și rezulta
tele atleților polonezi : Sidlo 
suliță 78,02 m., Piatkowski 
disc 53,33 m., Kwiatkowski
greutate 16,29 m„ Swatowski 
400 m. 47,7 sec.

■ In prima sa cursă din acest 
an pe 800 m. recordmanul mon
dial pe această probă, belgianul 
Rogers Moens a obținut 1,49.9.

■ La Oslo, sulițașul vest-ger- 
man Will l-a învins pe Egil Da- 
nielsem. Will a aruncat 73,91 m. 
tar Danielsen 73,59 in.

la 
la 
la 
la

V.

1-1 
min. 
fost 

de TrOger. Ar-

excelent. Echipa R. D. Ger-

Buschner, Schoa, 
Wolf, Siegfried 

Troger,

JOCURI DIN PRELIMINARIILE 
CAMPIONATULUI MONDIAL 

La Leipzig: R.D. Germană-Țara Ga
lilor 2-1 (1-1).

In fata a UO.OCO spectatori, echipa 
R.D. Germane a obținut ieri o fru
moasă victorie internațională, dispu- 
nînd cu 2-1 (1-1) de reprezentativa 
Țării Galilor. Scorul a fost deschis 
de oaspeți prin Mel Charles (min. 6), 
dar după o serie de acțiuni ale e- 
chipei germane scorul devine ' ' 
în urma punctului înscris în 
21 de Wirth:. Golul victoriei a 
marcat în min. 61 _
bltrul sovietic Nikolai Latîșev a con
dus ' ' — ~ ~
mane a aliniat următoarea formație: 
Spickenagel — '
Miiller — KarI 
Wolf — Mayer, SehrStter, 
Kaiser, Wirth.
• La Basel echipa Scoției a învins 

cu 2-1 reprezentativa Elveției.
• La Dublin echipa Irlandei a 

reușit să termine la egalitate 1-1 (!) cu 
echipa Angliei.
• Meciuri amicale: La Varșovia: 

Turcia-Polonia l-s (1-0)1 La Schaux 
de Fonds: Anglla-Elvețla (amatori) 
3-2. La Ljubliana: Iugoslavia (B)-Ceho- 
slovacia (B) 1-0 (1-S).

IN CAMPIONATUL U.R.S.S....
...Dinamo Moscova a întrecut pe 

Lokomotiv Moscova cu 4-1, iar Spar
tak Moscova a învins cu același scor 
pe Zenit Leningrad. Dinamo Kiev 
continuîndu-și seria succeselor a dis
pus cu 2-0 de Șahtior. în timp ce 
Dinamo Tbilisi a cîștigat cu același 
scor la Minsk, unde a întrecut echi
pa Spartak. Aripile Sovietelor și 
Burevestnik Chișlnău au terminat 
la egalitate (0-0). In clasament con
duce Dinamo Kiev cu 14 p.

IN CAMPIONATUL ITALIAN...
...s-a desfășurat ieri cea de a 31-a 

etapă. Tată rezultatele: Fiorentina- 
Atalanta 0—1; Internazionale-Lazio 
o-l, Lanerossi-Bologna 2-1, Palermo- 
Triestlna 2-1, Rama-Juventus 2-3, 
Sampdoria-Napoli 0-1, Spal-Genova 
1-2, Torino-Mllano 2-2, Udinese-Pa- 
dove 0-0.

IN CAMPIONATUL MAGHIAR... 
...Derbiul etapei s-a disputat la

tineretului sovietic. In 
timp vor aduce mesa- 
reprezenianții regiunilor 
pe traseele secundare. 
Internațională a Festi- 

din țara noastră, va fi 
de alergătoare și aler- 

cicliste și cicliști, călă- 
motocicliști, fiecare

mini de la sportivii bulgari la t 
Giurgiu și va continua itine- 
rariul: București — Ploești — 
Buzău — Focșani — Bacău — 
Roman — Iași — și tjngheni ' 
unde va fi predată reprezen
tanților 
același 
giul și 
situate 
Ștafeta 
valului 
purtată 
gători, 
reți și 
schimb transiormlndu-se intr-o 
adevărată mandestație de prie
tenie și solidaritate cu tineretul 
din întreaga lume.

Wisla Cracovia 5-0
zăioruiui eșec suferit la Sczeczin 
din partea unei echipe din liga 
Il-a. Și a reușit din plin 1 Victo
ria cu 5-0 (3-0) a fost concreti
zarea unei superiorități tehnice șt 
tactice evidente, rodul inițiativei, 
fanteziei și vervei arătate în joc.

aplaudat 
la scenă 
subtilități 
spectaCu-

Publicul din Cracovia a 
ieri în repetate rînduri 
deschisă jocul plin de 
tactice și de combinații 
loase ale dinamoviștilor.

Antrenorul Wislei, fostul inter
național Woszniak mi-a declarat 
că Dinamo București este 
mai bună echipă pe care a 
zut-o în ultima vreme (n.

cea 
vă

zut-o in ultima vreme (n. r. în 
palmaresul Wislei figurează în- 
tîlniri cu echipe fruntașe din Au
stria, Ungaria și Germania).

Scorul a fost realizat astfel: 
Qădu!escu (min. 8. 27 și 72). Mi
hai (min. 26) și Csegezi (min. 
57). S-a remarcat întreaga echi
pă și în special stoperul Lazăr, 
Alexandru Vasile, Radulescu, Mi
hai și Suru

S. M.

I

Selecționata sicdicaJă de rugbi 
a R. P. Ronwic învingătoare 

in Franța
Larrocque 

telefon). — 
de rugbi a 
ținut azi în localitate cel de al 
treilea meci din turneul pe care-l 
întreprinde * în Franța. Rugbiștii 
romîni au î.ntîlnit o puternică se-

d’Olme, 19. (Prin 
Selecționata sindicală 
R. P. Romîne a sus-

2-3
In 
P.
1»

I
lecționată a regiunii Pay d’Olme, 

4 alcătuită din jucători de primă 
^categorie. Cei 6.000 spectatori pre- 
Zzemți la med (număr record) au 
^aplaudat cu căldură victoria re- 
îputată de sportivii romîni ca și 
2jocul de o înaltă factură prestat 
sde aceștia. Scorul final: 6-—3 
? (0—3). Au înscris pentru oaspeți 
(Bostan la capătul unei șarje pe 
) linia de 3/4 și Ciohanu.

Budapesta pe ,,Nepstadion” în fața 
a GO.000 spectatori și a opus forma
țiile M'.T.K. și Ferencvaros. Victoria 
a revenit la limită1 echipei M’.T.K. 
care a marcat spre sfîrșitul jocului 
unieul punct prin Lantos din 11 m. 
Iată și celelalte rezultate: Honved- 
Tatabanya 2-2, Pecs-Szombately 1-0, 
Szeged-V-asas ?-3, Dorog-Csepel ’ “ 
și Ujpesti Dozsa-Salgotarjan 3-1. 
clasament conduce Vasas cu 13 
urmată de M.T.K. 12 p., Csepei 
P-

BULGARIA B — ANGLIA B
2—1 (1—1)

SOFIA (prin telefon) — Duminică 
a avut loc pe stadionul Vasil Levs
ki. în fața a 50.000 de spectatori, în- 
tîlnlrea dintre echipa secundă a 
Bulgariei și echipa de tineret a An
gliei care a jucat sub denumirea de 
Anglia B. La capătul unui joc fru
mos, spectaculos și foarte disputat, 
fotbaliștii bulgari au obținut victo
ria cu scorul de 2-1.

Gazdele au practicat un fo(*al clar 
șt rapid cu numeroase atacuri la 
poartă. In ciuda faptului că au fost 
dominați o bună parte din joc. fot
baliștii englezi au arătat o tehnică 
individuală excelentă', un bun con
trol al balonului, s-au mișcat ușor 
pe un teren desfundat de ploaie, dar 
au ezitat în trasul la poartă sau 
atunci cînd au efectuat lovituri ele 
au fost destul de slabe. Scorul a 
fost deschis de gazde în min. W. 
cînd Di ev înscrie de la 16 m. dintr-o 
pasă primită de la Abadjlev Două 
minute mal tîrziu englezii 
prin Clough. Scorul final a 
cetluit la începutul reprizei 
(min. 47) prin golul marcat 
dimirov cu capul.

Arbitrului machiat Zsold 
aliniat formațiile:

BULGARIA B: Dervenski ___
țev, Dimitrov, Manolov II — Lar- 
gov, Stoianov — Kostov I, Abadjiev,

egaleazl 
fost pe- 
secunde 
de Vio

— Kir-

Diev, Vladimirov, Takev.
ANGLIA B.: Hopkinson — Arm- 

fieid. Smith, Shaw — Anderson. 
Neal — Douglas, Blomfield, Clough, 
Kevan, A’Court.

TOMA HRISTOV
R. CEHOSLOVACA-R.P.F. IUGO

SLAVIA 1—® (1—0)
In cadrul „Cupel dr. Gerd" s-au 

Intilnlt la Bratislava reprezentati
vele A. de fotbal ale Cehoslovaciei 
și Iugoslaviei. Victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 1-0 (1-0).


