
Vizita în tara noastră 
a președintelui Ho Și Min
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PeHbrmante excepționale 
triunghiularul" atletic de la Cluj

*

De sîmbătă, tovarășul Ho Și Min, președintele R. D. Vietnam, este 
oaspetele drag al țării noastre. După entuziasta primire făcută tovarășului 
Ho Și Min și persoanelor care-1 însoțesc, oaspeții și-au început vizita de 
prietenie în țara noastră. Printre altele, președintele Ho Și Min a vizitat 
Palatul Pionierilor din Capitală, unde a fost întîmpinat cu deosebită căldură. 
In clișeul nostru, un aspect din timpul acestei vizite.

In după-amiaza zilei de ieri, tovarășul Ho Și Min a asistat la 
meciul de fotbal dintre FI. roșie Arad și Dinamo București, desfășurat pe 
Stadionul Republicii.

In cinstea zilei de 23 August
SUCCESE ALE SPORTIVILOR 

DE LA UZINELE MAO TZE-DUN

Printre sportivii de la uzinele 
Mao Tze-dun din Capitală, care au 
obținut recent imporțante succese în 
producție se numără șf rugbistul Ion 
Popescu (frezor)' care deoășește lu
nar planul cu aproape 50 la sută. 
Luptătorii Valentin Perju și Gh. 
Pană (secția mecanică), desenatoa- 
rea tehnică Doina Florian, din lotul 
R.P.R. de baschet, șî . alții s-au re
marcat, de asemenea, prin însemnate 
depășiri de plan.

»
N. Tokacek 
corespondent

înîrla. La individual (băieți) victo
ria a revenit lui Gh. Racu (Ibăneș- 
ti) iar la fete, Măriei Bidașcu (Po- 
mîrla).

Al. Grișariti 
corespondent

CLUJ 18, (prin telefon de la trimisul nostru). 6 metri la lungime 
fete, de două ori 4 tn. la pră/ină, 14,55 m. la triplusalt, 7 f)3 m. la lun
gime băieți, 10,8 sec. pe 100 m., 21,8 pe 200 m„ etc., iată numai citeua din 
excelentele rezultate cu care s-au in clieiat întrecerile din cadrul celei de a 
111-a ediții a meciului internațional de juniori dintre echipele Romiruei, 
Poloniei și Cehoslovaciei.

La performanțele atleți'.or o contri
buție care nu trebuie neglijată a 
avut-o și organizarea foarte bună, 
pentru care toți oaspeții noștri au 
•avut numai cuvinte de laudă. Cei 
10.000 de spectatori care au venit 
sîmbătă și duminică pe stadionul 
„Gheorghe Gheorgniu-Dei“ au asistat 
la un spectacol atletic de toată fru
musețea. Punctajele meciurilor pe 
echipe reprezintă, prin definiție, una 
din cele mai atractive laturi ale în
trecerilor atletice. Și de data aceas
ta, ca și în multe alte ocazii ante
rioare, soarta întiinirilo^a fost decisă 
de desfășurarea ultimelor probe.

In ceea ce ne privește, aceste punc
taje, din păcate, nouă nu ne-au dat 
emoții I Echipele noastre nu au fost 
pe primul plan al concursului, mai cu 
seamă în prima zi, cînd o emoție ne
firească i-a paralizat parcă pe cei 
mai mulți dintre tinerii noștri repre
zentanți. Din acest punct de vedere 
situația s-a schimbat duminică, cînd 
atleții noștri au concurat mai relaxat, 
mai curajos, obținînd două victorii 
individuale și înregîstrînd numeroase 
recorduri personale

IACINT MANOLIU
Iată rezultatele tehnice înregistrate: 
SIMBATA: BARBAȚI: 100 m.: 1. 

Kinos (C) 10,8; 2. Pilagiataki (P)

11,0; 3. Getgelv (R) 11,1; 4. Ma- 
chek (C) 11,2; 5. Schimpf (R) 11,4: 
6. Tomacluski (P) 11,5; 110 m. g. 
(91,4 cm): 1. Krol (P) 14,0; 2. 
Muzik (Pol.) 14,0; 3. Klimka (C) 
14,2; 4. Jurcă (R) 15,0; 5. Cemo- 
sek (C) 15,0; 6. Stoicescu (R) 16/); 
ciocan: 1. Rehan (C) 52,10; 2. Cer-

vmka (C) 49,74; 3. Klobowski (P)' 
43,96 ; 4. Nizeada (P) 42,40 ; 5..
Gyori (R) 40,98; 6. Olteanu (Rft
36,95; 400 m.: I. Wolf (P) 50,0;
2. Ciobanu (R) 50,5; 3, Nedejak;
(P) 5T,T ; 4. Kuticek (G) 51,4; Kj 
Corșatea (R) 52,5; 1J500 m.: J.i
Taczek (P) 4:01,2; 2. Bugusevicil
(P) 4:01,4; 3. Walasek (C) 4:03.5t 
4. ZapJetal (C) 4:07,6; 5. Dinu (R)l 
4:08,4; 6. Zotovici (R) 4:12,0 ;j
înălțime: 1. Kaspal (G) 1,90; 2.’

(R) 1,84; 3. Sozanski (P)/

(continuare in pag. 2)

Aspect din proba de semifond. Conduce dinamovistul 
cîștigătorul întrecerii.

A început campionatul categoriei A la fotbal

M. Voinescty, Vr 
(Foto: L. TIBERIU) :l

Așteptată eu mult interefe

MINERII DIN ANINOASA

Terenul de fotbal din Aninoasa, 
regiunea Hunedoara, era permanent 
amenințat să devină impracticabil în 
urma ploilor. Iată însă că, de cu- 
rînd. minerii din localitate s-au 
pornit să dreneze terenul și să-l 
acopere cu zgură, fapt care îl va face 
practicabil pe orice fel de vreme.

Af. Sbuchea. 
coresnondent

CONCURS SĂTESC DE TIR

Pentru popularizarea și dezvoltarea 
tirului în satele din raionul Doro- 
hoi, comisia raională de specialitate 
a organizat un interesant concurs 
sătesc, la care au participat 8 co
lective sătești.

Pe echipe, primul loc a fost ocu
pat de sportivii din comuna Po-

Din 
tului 
dului 
la a XIII-a aniversare a 
eliberării patriei).

popoare.
chemările Comite- 
Central al Parti- 
Muncitoresc Romîn

Profesori, învățători și edu
catori! Cultivați în rindurile 
tineretului dragostea față de 
muncă și de învățătură! Edu
cați tineretul în spiritul dra
gostei de patrie, al prețuirii 
și apărării cuceririlor revolu
ționare ale poporului munci
tor, în spiritul internaționalis- > 
mului proletar, al păcii și prie- 
teniei între

Bilanțul primei etape: trei victorii acasă, ana în deplasare și un meci nul. 
Performerele etapei: Flamura Roșie Arad și Energia Steagul Roșu

Așteptat cu nerăbdare, ca în fie
care an, campionatul categoriei A a 
început cu mai multe surprize, din
tre care cea mai mare este aceea că 
în Capitală meciurile inaugurale nu 
au adus In tribune decli jumătate 
din numărul spectatorilor scontați. 
15—20.000 de spectatori este o cifră 
cu care nu mai sîntem de mult obiș- 
nuiți la un program fotbalistic cu 
atîtea capete de afiș: echipa cam
pioană (C.C.A.), alte două foste 
campioane (Dinamo București și 
FI. roșie Arad) și o veșnică preten
dentă (Energia Ploești).

AL. BIZ1M
72,40 m.
la solită!
cadrul unui concurs atletic deIn

verificare a aruncătorilor de suliță, 
desfășurat sîmbătă pe Stadionul Re
publicii din Capitală, au fost reali
zate o serie de rezultate excelente : 
1. Alexandru Bizim (Știința) 72,40; 
Andrei Demeter (Dinamo) 68,30; 3. 
Ion Sta-nciu (Știința) 64,20 m. In 
urma acestui concurs cele mai bune 
rezultate a'.e anului 1957 au urmă
toarea înfățișare: 1. Al. Bizim (Ști
ința) 72,40 ; 2. A. Demeter (Dinamo) 
70,84; 3. Gh. Popescu (Știința) 69,52; 
4. D. Zamfir (Dinamo) 66,04; 5. 1. 
Stanciu (Știința) 64,20; 6. I. Ior
dan (Locomotiva) 63,36; 7. Al. Po
pescu (FI. roșie) 58,67; ~ "
ter (Știința) 57,56; 9. 
(Progresul) 56,07; 10.
(Energia) 55,53.

8. P. Deme-
C. Krupka
Z. Nagy

Și acum să trecem la celelalte 
surprize, care fără îndoială ci au 
provocat multe... zero-url in buleti
nele jucătorilor la Pronosport, lin 
primul rină se cuvine subliniat in
succesul dinamoviștilor bucureștenl 

In fața textiliștilor arădeni, care au 
muncit mai mult ca aricind pentru 
o victorie și o reabilitare datorată de. 
mult publicului bucureștean. Surprin
zătoare — cel puțin ca scor — este și 
victoria Energiei Steagul Roșu asu
pra Progresului, una din echipele fa
vorite tn noua întrecere.

Alte aspecte demne de subliniat 
din această primă etapă: reintrare! 
victorioasă tn categoria A a Ener
giei Tg. Mureș, rezultatul de egali
tate (nu a lipsit mult, numai două 
minute!, să fie și o victorie) obți
nut de Progresul Oradea în fața 
altui pretendent la primul loc. Știin
ța Timișoara. De asemenea nu poate 
trece neobservată, în special de su
porterii Progresului, eliminarea din 
joc a lui Ozon. O concluzie si o 
recomandare pentru ceilalți jucători: 
mai mult calm, mai multă disciplină 
in celelalte etape.

5—4. Progresul Oradea 
Știința Timișoara 

7—8. Energia Petroșani 
Locomotiva București 

5—10. Progresul București 
Dinamo Cluj 

București 
Ploești12. Energia

...Și ce
25

1 H 0 ?:2 1 
1 0 1 0 2:2 1 
0 0 0 0 0:0 •
0 0 0 0 0:0 0
1 0 0 1 1:3 0

1 0 0 1 1:3 0
1 0 0 1 0:1 0
1 0 0 1 0:3 0

va fi duminică 
August...
București Energia

s-a

Locomotiva
Steagul Roșu

Progresul București — Energia Pe
troșani.

Știința Timișoara — Dinamo Bucu
rești.

Flamura
rești.

Dinamo
Energia

reș.
Jocurile

pută in cuplaj pe Stadionul 
grust.

roșie Arad — C.C.A. Bucu-

Cluj — Progresul Oradea. 
Ploești — Energia

de la București se

1 1 0 0 3:0 2
1 1 « 6 1:0 2
1 1 0^3:1 2
1 1 0 0 3:1 2

Ce a fost...
C.C.A. București — Energia Ploești 

3-9 (3-0).
Dinamo București — FI. roșie Arad 

0-1 (0-1).
Energia Steagul Roșu — Progresul 

București 3-1 (1-1).
Energia Tg. Mureș — Dinamo Cluj 

3-1 (3-0).
Progresul Oradea — Știința .Timi

șoara 2-2 (2-0).

...Ce este...
1. C.C.A.
2. FI. roșie Arad

3—4. Energia St. Roșu
Energia Tg, Mureș

Tg. Mu-

vor dis-
23 Au*

RELUAREA 
CURSELOR 
CICLISTE PE 
VELODROM
bucurat de succes 
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BĂSCHETBALIȘTII CHINEZI 
AII ÎNTRECUT CU SO-46

ECHIPA DE TINE II CT A R. P. R.
mas o simplă amenințare. Din pă
cate însă vîntul a fost resimțit de ju
cători și implițșt de spectatori. Sel 
știe cît de mult poate influența vîn
tul o întrecere^ sportivă, așa că nul 
vom spune o poutate cînd voin a-i 
firma că meciul de baschet a fost 
lipsit de frumifșețea. aruncărilor de 
la semi-distanță0.șj diștanță, de pre
cizia acțiunilor. Ș-a jucat „strîns“$

(continuare m pag-, 2),

Și noi, asemenea puținilor specta
tori sau celor care ar fi dorit 
să vadă debutul în ța~a noastră a 
reprezentativei de baschet a Arma
tei de Eliberare a Chinei, am privit 
cu multă ciudă norii masivi și negri 
ce acopereau cerul Constanței în du- 
pă-amiaza zilei de sîmbătă.

Singura șansă ca meciul să nu se 
amîne a fost... vîntul, care s-a în
duplecat să sufle,. să risipească sau 
să adune norii și astfel ploaia a rș-.



Ccliipa le juniori a C.C.A. 
campioană republicană 

la polo
r LUGOJ 18 (prin telefon). Astă 
«eară an luat sfîrșit in localitate me- 
irâirile de polo pe apă din cadrul cam- 
jpiooatutui republican rezervat junio
rilor. Titlul de campioană a revenit 
■echipei C.CA care a terminat ne- 
Ifnvinsă turneul final. Iată rezulta- 
(tete înregistrate în ultimele 3 zile: 

VINERI: Locomotiva Ctuj — Vo- 
Oradea 8—1 (3—0); Dinamo 

{București — Flamura roșie Timișoara 
.4—O (2—0); C.CA. — Voința Tg. 
/Mureș 4—2 (4—2).

SIMBATA: Locomotiva Cluj — 
Woința Tg. M.reș 1—0 (0—0); Fla
mura roșie Timișoara — Voința O- 
iradea 4—1 (4—0); C.CA. — Dinamo 
IBucurești 5—2 (2—2).

DUMINICA: Voința Tg. Mureș — 
IFlamura roșie Timișoara 6—0 (2—0); 
jDinamo București — Voința Oradea. 
)7—0 (3—0); C.CJb. — Locomotiva' 
•Chij 7—0 (3-0).
i In clasamentul final, C.C.A. este 
rannată de Dinamo București, Voința 
:Tg. Mureș, Locomotiva Cluj, Fla- 
mrura roșie Timișoara și Voința O- 
«adea.

Dispute interesante în prima reuniune

După numărul spectatorilor șî, 
mai ales, după interesul cu care a- 
ceștia an urmărit Întrecerile desfășu
rate ieri pe velodromul Dinamo, a 
reieșit dar că reluarea activității pe 
pistă, după o pauză de doi ani, era 
așteptată cu nerăbdare. Același hi- 
cru se poate spune și despre concu- 
renți. Aceștia au fuptait cu însufle
țire, oferind deseori faze viu a- 
plaudate.

Merită a fi subliniată buna pre
gătire a următorilor cicliști fruntași: 
I. Ioniță, Șt. Lemîndroiu, C. Voicu, 
Tache Petre, Mihail Voinescu, ală
turi de care tineri ca C. Baciu, M. 
Laurențiu, D Rotaru, C. Florescu, 
I. Udrea și alții au vădit ca
lități promițătoare. O mențiune spe
cială pentru tînărul Dan Budiștea
nu, (debutant în concursurile pe 
pistă) care s-a clasat pe locul 4 la. 
viteză, probă tn care are frumoase 
perspective.

Timpurile de 12 sec 4/10 (Tache 
Petre), 12 sec 5/10 (C. Voicu) șl 12 
sec 6/10 (Lemrradrohi) și 30 sec 4/10 
(I. Ioniță pe 400 m.) sînt de certă 
valoare, dacă ținem seama de timpul

pe velodrom 
destul de scurt pe care l-au avut 
cicliștii pentru aclimatizarea cu noul 
velodrom.

Competiția principală a fost un 
meci omnium, compus din trei pro
be (1 tur contra cronometru, viteză 
și semifond). Iată primele locuri în 
clasamentul celor trei probe: Viteză: 
1. Tache Petre (Dinarno); 2. C. Voi- 
cu (C.C.A); 3. I. ioniță (C.C.A); 
4. Dan Budișteanu (Progr. C.S.); 1 
tur contra cronometru: 1. 1. Ioniță 
(C.C.A.) 30”4/10; 2. T. Petre (Di
namo) 30’7/10: 3—4 Șt. Lemîndroiu 
(Dinarno) și I. Grigoriu (Știința)

31 ”7/10; semifcnd: 1. M. Voinescu 
(Dinamo) 34 puncte; 2. C. Florescu 
(C.C.A.) 23 p.; 3. C. Baciu (C.C.A.) 
15 p.; 4. C. Dumitru (Progr. C.S.) 
14 p.; 5. I. Baciu (C.C.A.) 10 p. Cla
samentul general: 1, Tache Petre 11 
puncte; 2. M. Voinescu 13 p-t 3. I. 
ioniță 14 p.; 4. C. Florescu 24 p.; 
5. I. Baciu 25 p.; 6. M. Laurențiu 
(Dinamo) 31 p.

In proba de viteză (fete) a cîști- 
gat Constanța Fălticeanu (Locomo
tiva) urmată de Mioara Gheorghe 
(C.C.A.), lolanda Iacob (Dinamo) și 
Azaleea Maxim (FI. roșie).

BASCHETBALIȘT1I CHINEZI AU ÎNTRECUT CD 50-46 
ECHIPA DE TINERET

(Boxerii juniori de la Voința 
i-au depășit pe cei de la Start 

(R. P. Polonă)
) 'IAȘI 18, (prin telefon). Arena Pro- 
[gresad din totalitate s-a dovedit a fi 
«■ total neîncăpătoare pentru nume- 
țroșH spectatori care au ținut să asiste 
KtatMnirea de box dintre juniorii de 

Voința și Juniorii polonezi de la 
Start.

Sportivii romini au obținut o vic
torie meritată (14—8) în fața tine fi
ilor boxeri din R. P. Polonă, țară în 
■care, după cum se știe, sportul cu 
■mănuși este foarte dezvoltat,

fată pe scurt desfășurarea meciu- 
■rilor: la eategoria hîrtie: Ameth 
INurt (Voința) a făcut meci nul cu 
■Gfîn'ek (Start) după trei reprize în 
■care ambii boxeri și-au împărțit cu 

■ dărnicie loviturile. In limitele catego- 
itiei muscă: Paul Parei (Voința) a ciș- 
flgat tn fața lui Venglosky (Start)

Vin disputată a fost întîlnirea la 
'Cateneria cocoș, dintre polonezul la- 
Ikubowski și romînul Cătălul. Boxerul 
ipolonez a cîștigat Ia puncte. Pentru 
'N. Popa (Voința) boxerul Kaninski 
[(Start) nu a fost de fel un adversar 
■wșor de trecut (categoria pană). To- 
fași, N. Popa mai hotărît către final 
« obținut victoria la puncte. La cate-

goria semi ușoară, rapidul pugilist 
Trabsky (Start) l-a obligat pe N. 
Gheorghiță (Voința) să abandoneze 
disputa.

Meciul din cadrul categoriei ușoare, 
dintre polonezul Pyhota și rominul 
Neagu Cosma a fost de-a dreptul 
pasionant. După ce Cosma a dominat 
clar două reprize el a fost făcut k.o. 
în cea de a treia repriză.

Semimijlociul Mocsar a obținut o 
victorie la puncte în fața lui Câlsllski 
(Start) după o întîlnire înverșunată. 
La mijlocie mică, P. Mirceseu l-a de
pășit clar la puncte pe Byczowsky. 
Decizia de meci nul la categoria 
mijlocie mare, în întîlnirea dintre 
Grigorszeski (Voința) și Pykowski 
(Start) a nemulțumit asistența, deoa
rece romînul câștigase disputa. Semi
greul C. Stuparu l-a întrecut la 
puncte pe losepowski, iar în ultimul 
meci al reuniunii greul M. Pety (Vo
ința) a Întrecut de asemenea 
puncte pe polonezul Wozniak.

)»

i -
/?. Untn 

corespondent

Partide interesante la gala de simbată

In \wda 
arunca la coș.

eforturilor
Remarcați

vădite ale lui Kurt Wilweri, Ciou Ciun-lin va 
detenta săriturii și spectaculozitatea aruncării...

(Foto: D. STANCULESCU)

( Urmare din pag. 1)

1 Un public numeros, prezent sUn- 
*ătă seara in arena Energia Dud ești 
elin. Capitală, a demonstrat că nu nu
mai tntilnirile oficiale pot stirni in
teresul amatorilor de box, ci și acele 
reuniuni amicale cu un program de 
mdUaie. Insă In gala despre care ne 
ocupăm In rindurile de față, progra
mul a fost exagerat de încărcat, in 
așa fel Incit ultimul meci s-a dis- 
fulul la ora 11 noaptea.

Dintre partidele programate cea 
mai interesantă a fost aceea oare a 
apaș pe Dănilă Dane lui Mihai Bor- 
Uefenu. Done a dovedit o pregătire 
superioară, reușind in repriza a doua 
siUși trimită ia podea adversarul 

țprtnfr-un croșeu la figură. Acesta 
Insă este salvat de gong. In ultima 
aspriră. Done continuă să atace des- 
lănțuit și dștigă înainte de limită.

Un meci interesant și spectaculos 
tintre Constantin Simion (Semănă
toarea) și Popa Georgică (Dinarno) 
s-a încheiat printr-o justă decizie de 
egalitate. Irdîlniri foarte apreciate de 

Jpubttcul spectator au fost cele dintre 
Alexandru Călărașii și Dumitru Pru
ncia și Ștefan Bogdan și Gh. Zam- 
tirescu. Din păcate aceste două me
ciuri au fost judecate eronat de către 
arbitri, fiind desemnați ca învingă- 

: dori tocmai Călărașu și Zamfirescu, 
.care pierduseră detașat. In meciul 
iCălămșa — Prunoiu, ultimul a boxa: 
iln linie și a lovii dur și precis, o- 
'bli^.ndii-l pe Călărașu la o perma- 
nentă defensivă iar în întîlnirea Bog
dan — Zamfirescu, primul boxer 

}i-a asigurat un .avantaj evident prin 
numeroase lovituri la stomac și la 
figură.

Iată rezultatele tehnice : Constantin 
Ciurea (Mao Țze-dun) b. p. O. Ogre- 
xcu (Electromagnetica) ; Marin 
a>u (Electromagnetica) b. p. F. 
rețteanu (Mao-Țze-dun) ; Vasile 
eolae (Repunea București) b. p. 
ghet Olteana (Mao-Țze^dun) ; N.

minut la egalitate; Gheorghe Dumi
tru (Uzinele .23 August") b. p. 
Gheorghe Moroianu (Regiunea Bucu
rești) ; Al. Urlățeanu (Dinamo) b. p. 
Ivan Constantin (Uzinele J23 Au
gust"); Constantin Gheorghiu (Di
namo) b. p. Dinu Eugen (Uzinele 
„23 August").

cu multe pătrunderi forțate (neavind 
teama aruncărilor de departe de coș, 
apărătorii au putut flota in voie), cu 
cu multe faulturi. In general, s-a 
jucat „nrît" așa cum era normal să 
se petreacă pe o astfel de vreme și 
singurul element care a „țintuit" 
spectatorii în tribună a fost dârze- 
nia jocului și evoluția scorului.

Reprezentativa de tineret a Romî- 
niei a avut la început un mic avan
taj de scor (4-1), refăcut însă ime
diat de componență echipei oaspe, 
care au și luat conducerea, uneori 
la diferențe destul de mari (17-10, 
21-13, 31-22), In repriza secundă 
basche&aliștii romini au avut o pu
ternică revenire care a determinat 
egalarea și chiar luarea conducerii 
cu scorul de 34-32 și 36-34. Din mi
nutul 25 întrecerea a devenit pasio
nantă, jucătorii luptind din toate pu
terile pentru fiecare coș. Pină la ur
mă victoria a revenit echipei Arma
tei de Eliberare a Chinei, care a

știut să lupte mai bine sub coș.
Tinerii noștri baschetbaliști, s-au 

comportat mulțumitor în organizarea 
acțiunilor, dar au ratat foarte multe 
aruncări (in repriza secundă din 20 
de aruncări au realizat de abia 8). 
In pius, din cauza timpului nefavo
rabil, nu au putut valorifica precizia 
in aruncările de la semi-distanță și 
distanță, Temarcată în cursul antrena
mentelor.

Victoria 
Populare 
de 50-46
înscrise de: 
luan-si (6), Tai Tzi-tze (6), U Tzi- 
bin (12), Ciou Cmn-lin (3), 
Lian-han (7), Cian De-sin (2), Tzea 
Sian-Tzi (2), Vei Ven-Tzian 
pentru oaspeți și; Nede'ea (4), 
nia (2), Dinescu (12), Hoffman 
Suhai (5), TUI (2), Wilweri (9), 
zan (3).

Au arbitrat bine dr. Dan Chirac 
(Romînia) și Van Cian-an (R.P. Chi
neză).

a revenit echipei Armatei 
a R.P. Chineze cu scorul 
(31-26). Punctele au 

lui Bandzi (8),
fost 
Iui

Lu

(4), 
V-a-
(9),
B-u-

Performante excepționale 
in ^triunghiularul'6 atletic de

(Urmare din pag. 1)

Pit-
Be- 
Ni-
An-
Zu-

goreana (Uzinele J23 August") si 
#*■ rut iu l

sJovscia 48,9; 3. Romînia 49,5 — re
cord de junioare egalat; PUNCTAJE: 
Polonia — Romînia 35:15; -Polonia 
— Cehoslovacia 31:20; Cehoslovacia 
— Romârka 31:19.

DUMINICA : BA1ET1 : prăjină : 1. 
Bunn (P) 4,00; 2. Blazej (C) 4,00, 
3. Bronibos (P) 3,80; 4 Hijek (C) 
3,70; 5. Nicolau (R) 3,50; 6. Saba- 
dosz (R) 3,00; suliță: 1. Wojtek (C) 
64,69; 2. Nikiciuk "" “
Bieniek (P) 59,71;
55,63; 5. Hampel 
Wenczel (R) 47,26;
Krol (P) 24,9; 2. Jurcă (R) 25.3; 3. 
Muzik (P) 25.4; 4. Klinka (C) 26,3; 
5. Sto’icescu (R) 26,9; 800 m.; 1. 
Jerzy (P) 1:S4,6; 2. Salinger (C) 
1;55,2; nou record de juniori; 3. 
Baran. (P) J:55.5; 4. Romfeld (R) 
1:57,0; 5. Col (C) 1:58,2; 6. Stadeker 
(R) 1:59,4, 200 m : 1. Kynos (C) 

(Rî) 5 39- 5 Hu 21,8; 2 PHaczinski (P) 22,3; 3. Cio-
539 Tacm (R) a bam' W 22-4; 4 Ger*e!y (R) 223;5,39. lacm (K) a) g Kaczmarczyk

— (P) 23,1- 1.500 m. ob. : 1. Holownia
"T" (P) 4:24,3; 2. ' Linda (PU 4:24,5. 3.

Kroupa (C) 4:25,7; 4. Florea (Rl 
rX? 34,49 . 4:26 4. 5 Eifmert (C) 4:29.6; 6.

rrV n ‘ Paghidea (R) 4:39,6, disc : 1. Spacil
(C) 1:17,6, 2. Biema /q 44 29; 2. Brych (C) 43,69; 3.

4. \ Perneki (R) 43,07; 4. Gyori (R)

4. Hajdruyck (P) 1,78; 5. 
(R) 
(P)

1,81 ;
Kocamt) (C) 1,75i; 6. Papovschi 
1,65; lungime: 1. Jaszemski 
7,03; 2. Ot (C) 6,96; 3. Lazrtciak 
(P) 6,84; 4. Ferenc (C) 6,57; 5. 
Keler (R) 6,55; 6. Stancu (R) 6,52; 
4x100 m.: 1. Cehoslovacia 42,7; 2.
Pcdonia 43,1 ; 3. Romînia (Molnar, 
Sehimpf, Rahmanyi, Gergelv) 43,3 — 
nou record de juniori; PUNCTAJE : 
Polonia ~ ‘ '
slovacia 
slovacia 
100 m.t 
discka (C) 12,5;
12,6; 4. Zabrsova (C) 12,6; 5. Zilla 
(R) 12,8; 6. Macsay (R) 12,9;
lungime: 1. Wieczorek (P) 6,00 —- 
record de junioare egalat; 2. Kowa- 
rik (P) 5,92; 3. Palakova (C) 5,42;
4. Belmega 
telkova (C) 
depășit de 3 ori (!!!) ; disc: 
vias'(P) 38,44; 2. Oster (R) 35,67;
3. Hladka (C) 35,43; ■ 
(C) 35,22; ,r ”
6. Mateescu («) 34,21 ; 500 m.: J.^
PcKpisilova
(P) 1:18,5; 3. Czuli (R) 1:19,0; 4. fepneki (R) 43,07; 4. ’ Gyori (R) 
Qbkowska (P) 1:19,1 ; 5. Kliment (R) 40,90; 5. Lobos (P) 37,18; 6. Ko- 
1:20,2; 6. Svadlentaova (C) 1:25,6; walski (P) 35,70; triplu: 1. Stein 

.fa/SB Îs Euiewa 2. .Cdw- (R) 14,65; 2. Brylski (P) 14*24; 3.

Ceho-
Cclio-

FETE :

— România 60:34;
— Polonia 49:45;
— Rominia 63:32;
1. Richter (P) 12,3; 2. Vo-

3. Thomas (P)

(P) 61.27; 3.
4. Novak (C) 
(R) 49,01; 6.
200 m. g.: 1.

Ciochină (R) 13,93; 
13,89; 5. Habr (C) 
(P) 13,44; 3.00(1 m.: 1. Hellmich (C) 
8:50,0; 2. Bronik (C) 8:53,0; 3.
Czarnecki (P) 8:57,6; 4. Lupu (R) 
9:03,3; 5. C. Pop (R) 9:10,3; 6. Bia!y 
(P) 9:25,8, 4x400 m.: 1. Po'.onia
3:21,6; 2. Cehoslovacia 3:22 6; 3. Ro
mînia 3:27,7; PUNCTAJE: Po!onia-Ce- 
hoslovacia 103:96; Poîonia-Rominia 
123:77; Cehoslovacia-Romînia 121:79; 
FETE : 200 m.: 
25,4; 2. Pospisilova (C) 
Thomas (P) 25.5; 4. Richter 
25,8; 5. Zilli (R) 26.2: ‘ 
(R) 26,3; greutate: 1. 
13,21; 2. Kowalik (P) 
record de juniori; 3.
12,35; 4. Valaskova (C) 
danowicz (P) 11.85; 6. Gurău (R) 
10,98; suliță: 1. Ziobro (P) 43,85; 2. 
Peskova (C) 41,81; 3. Grabowska (P) 
39,28; 4. Ventzel (R) 38,61; 5. Kym- 
lova (C) 38,19; 6. Nyacko (R) 34,05;

l. Richterova (C) 1,55; 2.
(C) 1.52; 3. Ronczeska

4. Voroneanu (R) 1,43: 5.
(P) 1,40; 6. Roșea (R)

m. g : 1. Zabrsova (C)
11,8; 2 Mitiutin (R) 11,9; 3. Pola- 
kova (C) 12.1; 4. Artz (R) 12,3; 5. 
Swierk (P) 124; 6. Simczak (P) , 
12,6; PUNCTAJE: Polonia—Ceho-'
slovacia 53:53; Polonia— Romîn:a
66:39; Cehoslovacia— România 66:39,

înălțime :
Slezakova 
(P) E52; 
Owkzarek 
1,40; 80

4. Niewolik (P) 
13,75; 6 Dobias

1. Vodickova (C) 
25,5; 3.

(P) 
Macsay 
ir (R)

(C)

Le hochei pe iarbă

Știința I.C.F.—Skwan Hradet 
Krakwe 2-3 (1-1)

Stadionul Republici: a găzduit ieri 
întîlnxea internațională de hochei pe 
iarbă dintre echipele Slovan Hradec 
Kra'ove (Cehoslovacia) și Știința 
I.C.F., terminată cu victoria primei 
echipe la scorul de 3-2 (1-1).

Jocul a început într-o ușoară notă 
de dominare a echipei gazde, care a 
atacat prin surprindere. Nu trec de- 
cîț 4 minute de joc și Samur — du
pă o cursă spectaculoasă — deschide 
scorul cu concursul portarului oaspe, 
care a Intervenit defectuos. încurajați 
de rezultat, studenții caută să-și mă
rească avantajul, însă apărarea oas
peților este la post și respinge toate 
atacurile. In min. 9 echipa Slovan 
beneficiază de un corner mic și Skle- 
nar egalează.

La reluare, Slovan jo-că mai le
gat și în min. 2 Cerny scapă singur, 
înscriind cel de al doilea gol a:l e- 
chipei sale. Gazdele fac eforturi de 
a ega'a. însă ratează în fața porții. 
Beneficiind din nou de un corner 
mic, oaspeții urcă scorul la 3-1 prin 
aceiași Cerny. Mulțumiți de rezultat, 
ei nu maj insistă și in ultimul minut 
de joc Matei înscrie cel de al doilea 
gol al studenților.

La fluierul arbitrilor K. Uxkull și 
E Wilk s-au aliniat următoarele for
mații: SLOVAN HRADEC KRALO- 
VE: Vorișck — Lahoda, Rajban — 
Jrges, Moravek, Dvoracek — Sokol, 
Dovrtel, Cerny, Sklenar, Kustka. 
ȘTIINȚA I.C.F.: Storoj — Uintea, 
Popescu E. — Filip (Ducan), Popes
cu I., Odochian — Larbecaru, Paș- 
calău, Tudoran, Samur, Matei. De la 
Slovan s-au remarcat: Cerny, Laho
da și Kustka, iar de la Știința I.C.F. 
Popescu I., Pașcalău, Popescu E., 
Samur.

V. B.

IERI ÎN CDPA R.P.R. ( 
LA FOTBAL

Brăila: Dinarno — Locomotiva 
Galați 5-0 (1-0).

Craiova: Locomotiva — Locomo
tiva Tr. Severin 3-4 (1-0).

Bîrlad: Energia — Locomotiva 
Iași 1-2 (1-1).

Sibiu: Energia Independența — 
Energia Mediaș 2-1 (0-1).

Ovidiu : Recolta Centrul Mecanic — 
Locomotiva P.C.A. 0-6 (0-2).

Cimpina; Energia Rafinăria 4 — 
Progresul C.P.C.S. 4-4 (2-4, 4-4).

limbolia: Energia — Energia Arad 
3-3 (1-2, 3-3).

Calafat: Progresul — Știința
Craiova 3-1 (2-1).

Frasin: Energia — Progresul Su
ceava 0-2 (070).

Oradea: FI. roșie — Locomotiva 
Cluj 2-2 (1-0, 1-1 j.

Tîrgooiste: Energ:a — Energia 
Moreni 2-2 (1-1, 1-1). |

Otelul roșu: Energia — Energia 
Reșița 3-3 (1-2, 3-3).

Bacău: C. S. Victoria — Dinarno 
Bacău 0-6 (0-1).

Bacău: Energia Steaua roșie — 
Știința lași 2-3 (1-2).

Sa'.onța: Recolta — Energia Baia 
Mare 2-1 (2-1).

Reșița: Energia III — Locomo
tiva Timișoara 2-1 (1-1).

Sinieria; Locomotiva — Energia 
Hunedoara 1-3 (1-3).

Turda: Progresul — Eoerg'a Câm
pia Turzii 1-2 (0-2).

Ghelar: Energia — Progresul Si
biu 1-4 (0 2).

Sf. Gheorghe: Fi. roșie — Ener
gia Uz. Tract. 2-2 (1-1, 1-1).

Jocuri amicale

CIMPINA 18 (prin telefon). Sus
ținând un meci amical în compania 
echipei locale Energia, formația Lo
comotiva București a terminat la e- 
galitate: 3-3 (1-1). Feroviarii au a- 
ratat că încă nu sânt puși la punct. 
Au marcat: Bonta (2), Dumitrescu 
pentru, gazde, Copil (2), Seredai pen
tru oaspeți. I^ooomotîva a aliniat ur
mătoarea formație: Dungu — Grea, 
vu, Stancu, Macri — Bodo, Langa 
— Copil, Raab, Ene, Seredai, Filote. 
Au mai jucat Băbeartu și Vărzan.

★
Orașul Victoria: Energia — Ener

gia Făgăraș 1-3 (1-1).
Giurgiu : FI. roșie — Energia Mao- 

*£ze-du*i București 2-1 (0-1).



PRIMA ETAPA A CAMPIONATULUI CATEGORIEI A LA FOTBAL

,C.A. și Energia Ploești
n-au corespuns așteptărilor

L-a Oradea

întrecere sporti-Ne așteptam la o
1 dinamică, antrenantă, demnă de 
adiția întîlmrîlor dintre cele două e- 
iipe, demnă mai ales de prestigiul 
ecăreia, deși țineam seama ți de 
ptuț că formațiile se aflau la în- 
rde sezon (cu lipsurile ineren- 

și de absența cîtorva jucători 
; bază din rîndurile „combatanți* 
r*. Un asemenea joc sperau și pu- 
nii, foarte puținii spectatori care au 
lat drumul stadionului „23 Au
tist”: aproximativ 15.000 de plăti- 
>ri (printre oare cîteva sute de
ioeșteni). Meciul C.C.A. — Energia 
loești era un „cap de afiș”; întot- 
eattna a reușit să corespundă aș- 
ptăirilor. De data aceasta, aștep- 
rile n-au fost confirmate pînă la 
îrșitul meciului. Spectatorilor nu 

s-ă oferit ocazia să se „încăl- 
sască” iar zicala amintită — a ră- 
las nedezmințită... Echipele și-au 
►ntinuat neturburate jocul lent, lip- 
t de interes, termintînd partida în- 
-o indiferență generală și 
stfel meciul inaugural de 
ieră care nu admite scuze 
:asta trebuie să constituie 
ertisment pentru cele două 

VICTORIE MERITATA
Ostilitățile — dacă se pot 

stfel acțiunile inegale. în general, 
psite de coherență, dinamism și că
tate — s-au încheiat piuă la urmă 
u un rezultat așteptat: victoria cu 
—0 (3—C) a echipei C.C.A., care 
- chiar cu comportarea sub aș- 
sptări de sîmbătă — s-a dovedit 
etuși superioară formației incom- 
tote și dezordonate a ploeștenilor. 
•C.A. a jucat uneori fotbal (în pri- 
ia repriză) și a „marcat” trei go- 
iri care i-au dat dreptul (ca la box) 
•iecizia la puncte. Victoria milita- 

a fost clară și meritată. dar 
bcul lor a fost lipsit de străluci
ta care le-au adus cu alte ocazii ne- 
recupețite laude. Și aceasta s-a în- 
mplat în compania unui adversar 
mit mai slab decît duminica tre- 
ută (Vorwaerts Berlin) și în con- 
ițium atmosferice mult mai prielni- 
Ț umiP răcoros).
C.C.A, a avut o comportare ine- 

ală și sub nivelul jocului prece- 
ent. In prima repriză (repriza 
.C.A.), militarii au înjghebat che
ii acțiuni care au reamintit de jo
ii ce i a consacrat, cu multă va- 
aȚie ți chiar fantezie. Numerouse- 

schimburi de locuri (Tătaru a

ratînd 
o ma-
și a- 
un a- 
echipe. 
DAR...

numi

marcat în min. 5 din poziție de in
ter stingă. Constantin în min. 24 de 
pe post de centru, iar Alexandrescu 
în min. 39 ca inter stingă), au dezo
rientat ți mai mult șubreda apă
rare a ploeștenilor, mai penetrabilă 
ca orieînd. ~ "
reștenii -au 
în meciul cu Vorwaerts) permițînd 
ploeștenilor 
și să producă panică la poarta lui 
Toma, unde au ratat citeva ocazii 
favorabile. Această cădere repetată 
indică o pregătire fizică incomple
tă a echipei C.C.A.

PREA MULT

După pauză. însă, bucu- 
slăbit treptat-treptat (ca

să atace, să domine chiar

EFORT!
Toate aceste lipsuri au fost 

zibile într-un meci ușor, cu o echipă
— Energia — incompletă, lipsită 
de forță, claritate și finalitate, cu 
un atac tînăr neexperimentat, care 
a intrat pe teren cu gîndul să piar
dă cît mai onorabil și în a cărei 
comportare — cu mult sub așteptări
— s-au văzut „urmele” unui meci 
internațional disputat cu două zile 
înainte, deși îi lipseau pregătirea 
necesară și cîțiva oameni de 
(Pahonțu, frații Munteanu, 
Itscu și Dumit-eseu), absenți și în 
partida de sîmbătă.

In asemenea condițiuni, Energia 
nu putea realiza mai mult decît a 
făcut sîmbătă și pînă la reintrarea 
cîtorva diiitre titulari, va mai avea 
dureri de cap...

JOC, JUCĂTORI, ARBITRU
Jocul, am spus, a fost mediocru, 

plin de greșeli, busculade și uneori cu 
mici răfuieli, iar jucătorii — din 
păcate mulți selecționabili — rareori 
s-au apropiat de valoarea lor. Cu 
greu aș putea face remarcări, poate 
că s-ar cuveni subliniate numele lui 
Bone, Zavoda II. Toma. Zaharia. Ta- 
barcea. Trebuie dezaprobat gestul lui 
Maroși care pentru a se răzbuna 
pentru un fault comis asupra lui, 
l-a lovit pe Alexandrescu. Arbitrul 
A. Man — Baia Mare a avut și 
decizii bune și greșeli, dar nu deci
sive; poate fi notat cu „satisfăcă
tor”.

C.C.A.: Toma — Za vodă II, Apol- 
zan, V. Dumitrescu — Jenei. Bone — 
Cacoveanu. Constantin, Alexandres
cu. Za vodă I. Tătaru.

ENERGIA: Maroși — Topța, Ma
rinescu, Neacșu — Florea, Percț 
— Zaharia, Fronea, Dridea, Tabar- 
cea, Gh. Marin.

vi

bază 
Bădu-

P. GAȚU

In min. 88, egalitate 
prin auto-golul lui Ferenczi

ORADEA 18 (prin telefon). Intîlni- 
rea dintre echipele Progresul din 
localitate și Știința Timișoara a în
ceput în nota de dominare a gaz
delor, care au jucat simplu, clar și 
eficace, în special datorită deschide, 
rilor lungi pe aripi. In această parte 
a meciului, arădenii au luptat cu 
multă insuflețire, au combinat 
frumos și au reușit să-și asigure un 
avantaj de două goluri. Partea a 
doua a partidei a aparținui studen
ților timișoreni, care, spre deosebire 
de prima repriză and au jucat ccn- 
fuz, au acționat decis, cu multe pă
trunderi spectaculoase..

Scorul a fost deschis in minutul 5 
de Demien, care — primind o pasă 
de la Paul Niculescu. trage, mingea 
lovește bara și intră în poartă. Oră- 
dertii continuă să preseze și in 
minutul 42 măresc avantajul: De

mien pasează lui Niculescu, care șu- 
tează din apropiere și marchează. In 
această repriză, au avut ocazii de a 
înscrie dar au ratat: Demien minu
tul 
min.
min.

In 
nuie 
Girleanu, Krempanschi respinge ba
lonul, iar Cojereanu — atent — 

reia și înscrie imparabil. Egalarea 
se produce in minutul 88 cînd in 
plină dominare a Științei, Ferenczi 
(cei mai bun din 22) vrea să sal
veze, Ir imite către Gebner, dar prea 
tare, și mingea intră in poartă. Ast
fel se pecetluiește scorul final de 
2—2 (2—0). egalitate care exprimă 
in mod fidel raportul dintre aceste 
două formații.

PROGRESUL: Gebner — Ț1R1AC 
Kiss 11, lacob — FERENCZI. Krem- 
panschi — Toth, P. NICULESCU. 
DEMIEN, Cuc. Blujdea.

ȘTIINȚA: ENACHESCU - Sbir- 
cea, BR1NZEI, Floresou — COJE- 
REANU, Tănase — Girleanu, Lereter. 
Ciosescu, 
75 Țiriac 
cidentai.

Raport 
Știința.

Partida 
Progresul 

12.000 de

2, Lereter min. '10, Nicul eseu 
11, Demien min. 31, Ciosescu 

34.
repriza secundă, după opt nu
de joc, la un corner executat de

Filip, Boroș. In minutul 
a părăsit terenul, fiind ac-

de cornere: 9—3 pentru

s-a desfășurat pe terenul 
JjCJO., in fața a peste 

spectatori.
Z. Singer 

— corespondent —

Un gol apărat din minatul 7 
pînă în minntnl 90

I
Mai echilibrat decît meciul din a- 
n de pe Stadionul 23 August, to
il dintre Dinamo București și Fla- 
ura roșie Arad n-a avut însă un 
toric mult mai pasionant. De a- 
ea, deși spațiul ne ar permite, de 
ita aceasta, să cuprindem mai mul- 

„faze" din desfășurarea acestei 
rtide, uitîndu-ne pe carnetul nos- 
u de notițe, constatăm că am făcut 
arte puține însemnări. Meciul a 
st lipsit în cea mai mare parte 
n timp, de acele faze dinamice de 
-artă, de acele momente de ten- 
me care reușesc uneori să „ridice' 
o întîlnire de un nivel tehnic mai 

ă-zut.
Și e cu atît mai surprinzător acest 
cru, cu cit am asistat la un meci 
care s-a marcat un singur gol, 

ea ce lăsa loc în orice clipă tu- 
ror eventualităților. Dar nici Di
me, care dintr-o greșeală de apă- 
re s-a pomenit condus cu 1—0 în 
n. 7, nici Flamura roșie, deși au 
»tat cu însuflețire, n-au izbutit să 
:eze decît rareori acțiuni clare de 
sc, care să pună realmente în pe- 
ol pe portarii respectivi.

pildă, n-a fost solicitat 
toc, iar Coman, care în 
doua a simțit presiunea

vamovist, n-a avut de reținut mul- 
șuturi, făcîndu-se remarcat însă 

n culegeri de. baloane, ce e drept 
Mnpte și inspirate.
In general, se poate spune că a- 
fe-nii au reușit o partidă mai bună 
cît îi recomandau ultimele lor 
Itate și mai ales meciurile 
te ultima vreme la București, 

acționat destul de organizat 
iriza I, dar 
it fără 
ii multe ori 

metri. De
:i nu puteau avea finalitate,
€Uț II pe postul de... centru îna- ejtij a condus, in general, satisfacă-

Flamura roșie Arad — Dinamo București

Uțu, 
aproape 
repriza 

atacului

ATENȚIE LA ORAȘUL STALIN!
Energia Steagul Roșu a în*recut 
Progresul București s 3-t (t-1)

ORAȘUL STALIN 18 (Prin tel- 
fon). — Perspectivele meciului inau
gural și timpul frumos au reunit pe 
Stadionul Tineretului 12.000 de spec
tatori, care au avut prilejul să ur
mărească un joc plăcut și o victo
rie meritată a gazdelor la scorul de 
3-1 (1-1). Energia Steagul Roșu a 
jucat la valoarea cea mai bună, de- 
butînd victorioasă in campionat gra
ție unui joc simplu, spectaculos șt 
în același timp, eficace. Progresul 
București, în schimb, a lăsat impre 
sia că este lipsită de pregătire fi
zică. Apărarea a fost nesigură, mij
locașii aproape inexistenți. Atacul 

a jucat destul de b:ne, dar a cedat 
după pauză.

In prima lepriză. egală ca aspect 
bucureștenii au ocazia să deschidă 
scocul chiar in min. 2, dar Mold.» 
veanu trage de ia 7 m. în portar. 
Ei reușesc însă, să înscrie în min. 
11: Oaidă îace o cursă, centrează 
și Banciu reia cu capul în plasă de 
la 6 m. (0-1). Jocul este echilibrat 
Gazdele folosesc toarte mult contra
atacurile. La unul dintre ele, in 
min. 27. David execută o lovitură 
liberă. Mingea ricoșează din adver
sari și de data aceasta el reia de 
ia 15 m. in colț sus: 1—1. Urmează 
atacuri alternative, 
încearcă — zadarnic 
poarta lui Ghiță de 
Proca trage de la 
in colțul porții

La reluare, timp

Progresul atr-ă insistent, trâgînd 
destul de des la poartă, mai ales 
prin Smărăndescu. Fără rezultat 
însă. Apoi gazdele revin în atac și 
iau conducerea în min. 60. La un 
contraatac, Caricaț îl faultează pe 
David la circa 25 m. P. Popescu 
execută impecabil și înscrie in colț 
sus: 2—1. Din acest moment, meta- 
lurgiștii intensiîică atacurile, iar Pro
gresul slăbește treptat, t^rminirid 

prin a fi dominat categoric in ulti- 
r..’ie minute. Proca ratează in min. 
67, iar Fusu-lan — în min. 68 — 
trage în bara laterală. Un atac mai 
viguros al oaspeților le creează o 
ocazie mare (min. 77) dar Mo'.dovranu, 
singur în fa,a porții, t.age alături. 
Peste cinci minute, David ia pe cont 
propriu o acțiune, trece de Toma și 
înscrie pe lingă Birtașu; 3—1. In 
min. 85 Ozon a fost eliminat pen
tru proteste la deciziile arbitrului Z. 
Drăghici-Constanța, care a condus 

mulțumitor.

ENERGIA: Gbiță-Bîrsan. MARI» 
NESCU, Pefcea-Zaharia, POPESCU- 
Ciripoi, Fusulan, Proca, Szigeti, 
DAVID.

la
20

de

ENERGIA A

Smărăndescu 
de două ori 

distanță, iar. 
m. în bară.

10 nAiute,

La Tg.

PROGRESUL: Birtașu-Toma, CA-1 
RICAS. Soare-Ciocea, Știrbei-Oa:dă, 
SMARANDESCU, Ozon, BANC1U, 
MOLDOVEANU.

Gh. Mizgăreanu și T. Lowj, 
corespondenți

Mureș

DEBUTAT PROMIȚĂTOR

TG, MUREȘ ÎS 
Partida Energia 

care a coincis cu inaugurarea stadio
nului ,23 August", a dat dștig de 
cauză echipei locale Energia, proas
păt promovată in prima categorie.

Victoria la scor (3—1) a fost decisă 
chiar in primele 30 minute de joc, 
ci nd înaintarea Energiei, in mare 
vervă, a reușit să concretizeze trei 
dintre numeroasele acțiuni la poarta 
oaspeților. Realizatori: Torok (min. 
8 și 14) și Bociardi (min. 30).

In ciuda scorului destul de sever, 
Dinamo Cluj a lăsat o impresie 

bună. Dacă in prinsa repriză apăra
rea dinamovistă a luptat din răspu
teri, căutind să stăvilească acțiunile 
suprunumerice ale gazdelor, totuși 
înaintarea a deziluzionat, nereușind 
să străpungă de cit rareori — 
atunci fără rezultat — dispozitivul 
apărare al Energiei.

locul a fost spectaculos doar 
prima repriză, cind fazele de poartă 
au fost mai numeroase, mai dina
mice. Dorința de a reține la Tg. 
Mureș cele două puncte puse In joc, 
a însuflețit intreaga echipă locală, 
care a dat totul pentru a ciștiga. 
Spunem că a dat totul, fiindă re
priza secundă a găsit-o fără resurse

(prin telefon). —
— Dinamo Cluj,

fizice, incapabilă 
ocazii la poarta 
și dominarea mai 
peților. care s-au d 
prea tîrziu pentru a mai 
soarta partidei. Dinamoviștii au ins
erts abia in minutul 87, prin extre
mul dreapta Deăgoi. Ultimele minute 
ii găsesc în plină dominare, dar.., 
an meci de fotbal nu durează decît 
90 minute, astfel că fluierul final al 
arbitrului D. Schulder pecetluește 
victoria echipei locale.

De la învingători, am reținut pe- 
Szekeli, Crișan, Bociardi și Torbit 
(numai in prima repriză), iar de Iar 
învinși pe Hulea, Țîrcovnicu, Pu-. 
blik și Czegezi.

Au jucat formațiile:

să fructifice alte 
lui Bucur. De aci 
accentuată a oa - 
regăsit și ei, dar 

i mo di fica

1-0 (1-0)
El nu a fost însă totdeauna a- 
la semnalizările arbitrilor de 
și a comis la un moment dat 

ofsaidul nesancționat 
— care putea duce

intaș și cu doi interi, Petschovski ți 
Mercea, care, 
se aflau mai mult pe poziții defen
sive. Este de reținut amănuntul că, 
în 30 minute. Flamura roșie, în a- 
fara golului marcat, n-a mai tras 
la poartă decît de două ori (odată 
prin mijlocașul Capaș!). In repriza 
a doua, arădenii au fost mai mult 
preocupați să „țină” rezultatul ți 
cum potențialul lor de luptă slă
bise. ei au trebuit să se rezume la 
contraatacuri sporadice, dar cu... per
spective atunci cînd erau inițiate pe 
partea dreaptă. Apărarea imediată 
s-a descurcat bine în momentele di
ficile din această repriză, intervenind 
cu hotărîre și nelăsînd atacului di- 
namovist posibilitatea de a manevra 
mai liber ți de a-și asigura astfel 
poziția cea mai bună de șut.

Dinamo București a resimțit, 
din plin, lipsurile pe care le-a 
în echipă. Izghireanu nu are 
nici pe departe, clarviziunea, 
mul și suplețea unui adevărat sto
per (golul îi aparține, în cea mai 
mare parte), iar Neagu, niciodată și 
mai ales în forma pe care a arătat-o 
ieri, nu poate suplini dîrzenia 
forța de pătrundere a lui Enc. 
acestea, trebuie adăogat și faptul 
Boian, lovit chiar de la început, 
tr-o ciocnire cu Farmati, n-a fost 
prezent pe teren decît cu numele. 
In asemenea condițiuni. Dinamo nu 
putea emite mai multe pretenții, 
iar schimbările dictate de pe tușă 
(trecerea lui Călinoiu în atac și a 
lui Neagu în apărare) n-au putut 
avea un efect decisiv.

De la Flamura roșie am remarcai 
pe: Coman, Dușan, Capaș și Szekely. 
Din rindurile bucureștenilor merită 
evidențiați doar Florian Anghel 
Popa.

Arbitrul Gh. Dragomirescu (Plo-

din necesități tactice,
tor. 
tent 
tușă 
o greșeală — 
al lui Koszegv 
la marcarea unui gol. 
Formațiile:

DINAMO BUCUREȘTI: Uțu — 
Popa, Izghireanu. FI. Anghel 
Călinoiu, Nunweiller — Boian, 
cușor, Neagu, Ko6zegy, Suru.

FLAMURA ROȘIE: Coman — 
res, Dușan, Farmati — Capaș, Ser- 
fozo — Szekely, Mercea, Băcuț II, 
Petschovskî, Țîrlea.

JACK BERARIU 
S. MASSLER

Ni-

Se-

fi 
de

in

ENERGIA TG. MUREȘ: Stroe — 
Szeiely, Nagy, Crișan — Ghierling, 
Kajlik — A. Szasz, Mesr ros I-T 
Tbrok, Bociardi, Meszaros l.

DINAMO CLUJ: Bucur - Moar* 
căș, Hulea, Szakacs Jl—Țircoumcii, 
Cincu — Drăgoi, Eftimie, Radulescu^ 
Csegezi, Publik.

V. KADAR

f^onosport

atacurile s-au 
rezultat, de 
în fața careului 
altfel, acțiunile

re-
fă-
Ei 
în
o-

cele 
de 
lor 
cu

ieri, 
avut 
încă, 
cal-

Ș'
Fundașul dinamovist FI. Ang^ intervine printr-un plonjon specta

culos șl respinge mingea urmărită, du, Băcuț JJ. (Ifază din jocul Dinanțq 
București—Ef. roșie. Argfi fi—Jj. ; .

'' ' ‘ ' ' -v

Iată cum arată un buletir cu 18: 
rezultate exacte la concu.sul piono- 
sport mr. 33 (Etapa dan 18 augusV 
1357) ;

1. Dinar Bnearești-Fl. roșie Arad 
(cat. A)
Z. Progrest.1 Or»-" -ȘtUnȘa Tlmlșoc. 

ra (cat. A)
3. Eaerjia Orașul Stalin. Progres ui

București ‘cat. A)
4. Energia Tg. Mureș-DInamo Ora. 

șui stalin ara». Al
5. Lens-Toulouse (Camp, lrr icez)
€ Lyon-Nin.es (Camp, francezi
7. Nice-Metz (Comp, francez)
3. Racing Paris-Sochaux (Camp, 

traneez) V
S. MarseiEe-Lllle (camp.l francez)

ID. Sedan-Monaco (Camp, francez)

r

*

X 
l •

1
x

fran-
2 

teclul 11 (Angers-Reims) ft-

1
2 
1

11. Aiig-ers-Reims (camp, tfrăftncez) anulat
12. Ales-Valenciennes (Camp.
cez) i iț

Deoarece
fost emulat după închiderea concursu
lui (Intrucît nu s-a disputat) 
regulamentului se acordă gratuit 
ror variant^or depuse pronosticul 
Ia meciul respectiv.

La acest concurs an -<Ăst depuse
StoaMte «7.W wutantejf

d -4‘

conform 
tutu- 
exact



GH. V1ZIRU in finala turneului 
de la Budapesta

Campionul nostru la tenis a eliminat
pe cunoscuții jucători maghiari Adam și Asboth
Campionul țării noastre Gh. Viziru 

a repurtat în ultimele două zile ale 
Campionatului internațional de tenis 
al R. P. Ungare două remarcabile 
victorii in fața jucătorilor maghiari 
de renume: Asboth și Adam. După 
ce în partidele anterioare întrecuse 
cu ușurință pe reprezentanții R. P. 
Ungare Engel și Vad, jucătorul ro- 
mîn a cîștigat în patru seturi 
(1—6, 7—5, 6—3, 6—4) meciul său 
cu redutabilul Asboth. Trebuie să ară
tăm că Viziru a avut un început mai 
slab dar, datorită iinei concentrări 
și puteri de luptă superioare, a reu
șit, începînd cu setul al doilea, să 
facă dovada posibilităților sale și a 
formei excelente pe care o deține în 
prezent. „Armele" care i-au adus a- 
cest succes; joc ofensiv, variat, ac
țiuni eficace la fileu și... mai multă 
încredere în sine. In celelalte sferturi 
de finală s-au înregistrat rezultatele: 
Gulyas-Piantek 8—10, 6—4, 2—6, 
6—3, 7—5: Skonecki-Katona 1—6,

Noi recorduri motocicliste de coastă 
la Feleac-Cluj

CLUJ 18 (prin telefon). Peste 
10.000 de spectatori, înșiruiți. de-a 
lungul celor 7.200 metri ai urcușu
lui Feleac, au urmărit cu viu inte
res desfășurarea tentativelor de

Finala
campionatului republican 

âe șah pe echipa
SINAIA 18 (prin telefon). — As

tăzi a început în sala Casei de Cul
tură a Sindicatelor finala campio
natului republican de șah pe e- 
chipe.

De notat o defecțiune: deținătoa
rea titlului, echipa Știința _ Ti
mișoara tu s a prezentat la între
ceri, motivînd aceasta prin indispo
nibilitatea citorva titulari. Gestul 
campionilor este comentat nefavora
bil în rindurile participanților. la 
finală, timișorenii putînd prezenta 
cel puțin o formație secundă.

Tragerea la sorți a dat următoa
rea ordine a echipelor pe tabela de 
conrurs 1 Dinamo București, 2. 
Știința București. 3 Energia Plo- 
ești, 4. Progresul Oradea, 5. Voința 
București. 8 Progresul Cluj, 7. E- 
nergia București.

Duminică după amiază s-a desfă
șurat prima rundă, în care întîlni- 
rea centrală a fost cea dintre Ști
ința București și Energia București. 
După terminarea primelor patru par
tide, studenții conduc cu 3—1: Dri- 
mer — Seimeanu 1—0, Botez — 
Nacht 1—0, Popa — Silberman 0—1, 
Elisabeta ionescu — Rodica Mano- 
lescu I—0 In partidele întrerupte, 
echipierii Energiei au însă mari 
șanse să reducă din handicap.

Celelalte 'două întîlniri s-au între
rupt cu următoarele rezultate: Pro
gresul Cluj — Energia Ploeșți 3—1 
(4). Progrgsul Oradea — Voința 
București 5*/,—'/2 (2).

Luni dimineața se reiau partidele 
întrerupte, iar după amiază are 
loc a doua rundă: Progresul Cluj — 
Progresul Oradea, Energia București 
— Energia Ploești, Dinamo Bucu
rești — Știința București

V. Zbarcea 
corespondent

Lotol de motociciiști rommi 
pentru „Cursa de 6 Jle“
Motoeictiștîi noștri vor participa pen

tru a t-a oară la marea competiție in
ternațională „Cursa de 6 iile”, care 
se va desfășura între 15 și 20 septem
brie in Cehoslovacia, la Spinzteruv 
Mlyn.

In vederea acestui concurs a fost al
cătuit următorul lot de motocicltțti: 
echipa A EudoVic SZABO, Alexandru 
LAZARESCU, Mircea CERNESC!', Mi
hai POP: echipa B Nicolae SADE1NU, 
Gheorțhe tONIȚA, Constantin RADO
VICI, lo=ifâ POPA. Rezervă: Tudcr
POPA. (Antrenori: E. Katzender și Ion 
Spiciu). Echipă de club: ENERGIA
(Hugo SITZL.ER, Ștefan IANCOVICI, 
Barh-J PREDESCU) (Antrenor : V. M.a- 
vrodinj. o

Acest lot de sportivi va începe pe 
ziua de 20 august antrenamentul în co
mun axat pe specificul concursului de 
la Splndleruv Mlyn.

6—1, 6—1, 2—6, 6—3 și Adam-Licis
3— 6, 6—2, 8—6, 6—4.

In vervă deosebită, duminică Gh. 
Viziru a întrecut în semifinale și pe 
Adam în trei seturi : 6—2, 7—5, 6—2. 
Jocul său viu, plin de fantezie și 
aplomb, a fost mult aplaudat de nu
meroșii spectatori prezenți în tribu
nele terenului central de pe insula 
Margareta din Budapesta. Reprezen
tantul nostru urmează să susțină 
marți finala probei de simplu bărbați 
în compania polonezului Skonecki, 
care a învins în semifinală pe ma
ghiarul Gulyas cu 8—6, 8—6, 6—3.

In turneul de consolare, Ia proba de 
simplu femei, Julieta Namian a în
trecut categoric pe reprezentanta 
R. P. Ungare Gali : 6—3, 6—3 La 
dublu bărbați Gh. Viziru și A. Bar- 
dan au pierdut la Asboth-Adam cu
4— 6, 6—8, 5—7. Fina a probei la sim
plu femei se va disputa între jucâtoa- 
rea franceză Kermina. cunoscută pu-, 
blicului nostru și jucătoarea maghia
ră Kormoczi.

record, care s-au soldat cu o serie de 
noi performanțe.

Traseul dificil a cerut concurenți- 
for nu numai curaj, dar și o exce
lentă pregătire tehnică. Privite prin 
această prismă, noile recorduri (o 
bună parte dintre ele reprezentînd 
salturi considerabile) stat de necon
testată valoare și arată o evidentă 
creștere a nivelului motociliștilor noș
tri.

Colectivul sportiv Locomotiva din 
localitate, căruia i-a revenit sarcina 
organizării acestor tentative s-a a- 
chitat în bune condițiuni de sarcina 
avută.

Iată lista noilor recorduri:
150 cmc.: Ilona Uilaky (Dinamo) 

4 min. 56 sec. 33/100 (v. rec. Ilona 
Uilaky 5:03,40);

250 cmc.: C. Nedelcu (Dinamoț 
3;50,I6 (v. rec. L. Szabo 3,54,64);

350 cmc. St. I anco viei (Energia) 
3:41,18 (v. rec. C. Radovici 3;43,33);

350 cmc. ataș: C. Grigorescu + 
N. Dițescu (Energia) 4; 19,20 (v. rec. 
același echipaj 4;31,06);

750 cmc. ataș: M. Dănescu + A. 
Huhn (C.C.A.) 3;47,32 (v. rec. ace
lași echipaj 3;48,42).

Tentativa făcută de automobilistul 
Al. Uță de la Dinamo s-a termi
nat cu un nou record la clasa sub 
2 litri: 3;52,10 (v. rec. de 3;53,35 a- 
parținea tot lui Uță).

EMIL BOCOȘ

DOUA VICTORII ALE BASCHETBA
LISTELOR ROMINI IN CEHOSLOVACIA

• PRAGA (prin telefon). — Echipa 
masculină de baschet Progresul Bucu
rești si-a început turneul în R. Ceho
slovacă. susținînd vineri seara un meci 
la Marianske Lazne. cu formația locală 
Dukla. BaschetbaMștii romîni au învins 
cu 55—48 (36—22), după un joc foarte 
snectaculos. Al doilea joc al bucvrește- 
nilor a avut loc sîmbătă la Karlovy 
Vary cu echina locală Lokomotiv. Bas
chetbaliste romîni au obținut victoria 
Cu scorul 69—SI (35—30). S-au remarcat
Rădulescu (25). Nosievici (18), Ionescu 
(14).

VE LI ȘTI-I ROMINI ÎNVINGĂTORI LA 
SOPOT

VARȘOVIA, 18 (prin telefon). — Sîm- 
bătă au luat sfîrșit la Sopot întrecerii» 

: din cadrul regatei internaționale la 
care au participat și sportivii romîni. 
O comportare excepțională au avut 
concurențîi predescu și Calcan. care 
au ocupat primele două locuri la elasa 
Snipe întrecînd concurenți de valoare.

Tată clasamentul f?na«l: 1. Predescu 
(Rom.) 4821 p.: 2. Calcan (Rom.) 4158 p.: 
3. Tazbîr (Fel,) 3647 p.; 4 Visccky. 
(Pol ) 321» p.; 5. Michalsky (Pol.) 3015 P

MfOTOCICLISTUI ROMINI IN „CIR
CUITUL SAXONIEI”

KARL M.ARXSTADT, 18 (prin telefon). 
200.000 spectatori au urmărit desfășura
rea ediției jubiliare (a 36-a) a mare! 
competiții motocicliste de viteză, gpe 
circuit „Sachsenringrennen” 'Circuitul 
Saxoniei), disputată în mare parte pe 
ploaie. ,

Competiția s-a situat la un nivel

U.R.S.S. pe primul Ioc 
in turneul de polo de la Zagreb

Rominia—Italia 2-2 (1-2)
ZAGREB 18 (prin tele]on). Sîm

bătă seara au continuat meciurile- de 
polo din cadrul turneului dotat cu 
.Trojeo Italia'. Reprezentativa țării 
noastre a făcut o partidă destul de 
bună, in special in prima repriză, in 
țața U ,R.S.S.-ului. Dar, din nou in 
mare vervă de joc, Mesveniradze a 
înscris 7 puncte pentru echipa sa, 
asigurindu-i victoria cu 8-4 (2-1). 
Toate cele 4 goluri ale noastre au 
fost marcate de Bădiță. Celelalte par
tide desfășurate, sîmbătă, s-au sol
dat cu următoarele rezultate: Iugo
slavia — Ungaria 2-2- (2-0), Italia 
— Olanda 4-3 (2-1).

Duminică, partida cheie a compe
tiției a opus formațiile U.R.S.S. și 
Iugoslaviei, singurele echipe neînvin
se. A fost un meci extrem de dispu
tat terminat la egalitate: 1-1 (1-1), 
rezultat care situează reprezentativa 
U.R.S.S. pe local 1. Pentru locul IV 

in clasament s-au infrunat forma
țiile Romîniei și Italiei. Ambele echi
pe au acționat nervos lipsind parti
da de 'claritate și spectaculozitate. 
Italienii au condus cu 2-0 (unul din 
goluri fiind înscris din lovitură de 
la 4 m.), Danciu a redus din handi
cap, iar Blajek a adus egaiareâ. Re
zultat final; 2-2 (1-2). In sfîrșit, cea 
de a treia partidă disputată între 
Ungaria și Olanda s-a încheiat cu 
victoria primilor la scorul de 5-3 
(2-0). Clasament final:

5410 29:11 9
5 3 2 0 20:7 8
5 3 1 1 25:12 7
5 113 12:20 3
5113 12:35 3
5005 13:26 0

1. U.R.S.S.
2. Iugoslavia
3. Ungaria
4. Italia
5. Rominia
6. Olanda

CANOTORII ROMINI 
AU PLECAT LA GÂND

După cum am mai anunțat, la 
sfîrșitul acestei săptămîni se vor des
fășura Ia Gând, în Belgia, campio
natele europene de caiac-canoe. La 
această competiție țara noastră va fi 
reprezentată de Leon Rotman, Alexe 
Dumrtru, Simion Ismailciuc, Mir
cea Anastasescu și alții.

Delegația sportivilor romîni care 
va participa la întrecerile de la Gând 
a .părăsit țara, pe calea aerului, în 
cursul zilei de sîmbătă.

Victor Ciocîltea a terminat pe locul 4-6 
în turneul de la Szczawno Zrtroj

VARȘOVIA (Agerpres). — Prin tele- 
fon:

La 16 august a luat sfîrșit turneul In
ternațional de șah de la Szczawno 
Zdroj. Pe primul loc s-a clasat marele 
maestru sovietic Efim Geller. Un suc
ces remarcabil a obținut și reprezen
tantul R. P. Romîne Victor Ciocîltea 
care a totalizat «’/2 puncte din 15 posi
bile clasîndu-se pe locul 4—6 la egali
tate cu Bogdanovic (Iugoslavia) și 
Platter (Polonia). In runda a XV.a Cio

tehnic ridicat, datorită participării unor 
valoroși concurenți din 12 țări. Moto- 
cicliștii romîni au dat, cu acest pri
lej, cel mai sever examen în fața ru- 
tinaților specialiști australieni, englez), 
finlandezi, germani, irlandezi și cana
dieni.

Reprezentanții noștri — despre care 
numeroși ziariști aflați în loja presei au 
avut cuvinte de laudă — au izbutit 
o comportare meritorie. Astfel. Ia 125 
cmc. M. Pop s-a clasat pe locul 5. iar 
T Popa pe locul 6, din 25 concurenți. 
Distanța de 164 km. a fost parcursă 
cu o medie orară de 120 km. Din 30 
concurenți ia 250 eme, Ludovic Szabo 
s-a clasat pe locul 13. (122 km. medie 
orară pentru o distanță de 130 km.).

La 350 cmc. M. Cern eseu a fost ne
voit să abandoneze în ultimul tur 
din cauza blocării motorului. N. Bues- 
cu care luase un start slab a ocupat lo
cul 11 (din 29 concurenți) la 500 cmc. 
Distanța de HM km. a fost parcursă cu 
peste 140 km. pe oră

H. NAUM

CAMPIONATELE MONDIALE DE CI
CLISM

a LA WAREGEN (Belgia) s au dis
putat campionatele mondiale de ciclism. 
In prob>a de fond (285 km.) a învins 
Rik Van Stenbergen (Belgia) care a 
parcurs distanța în 7 ore 43 min. 10 sec. 
(medie orară 37.210 km.) El a întrecut 
la sprint, în ordine pe L. Bobet (Fran
ța). A. Darrigade (Franța), De Bruyne 
(Olanda), Anquetil (Franța).

Lucrările ce» de al IV-lea Congrd 
al F.M.T.D.

KIEV 18 (Agerpres). — TASS transmite:
In ședința din după-amiaza zilei de 17 august a celui de al IV-I 

Congres al F.M.T.D., Jacques Denis secretarul general al F.M.T.D. a f| 
zentat raportul cu privire la noul statut al Federației.

După raportui lui Jacques Denis au fost reluate dezbaterile pe ml 
ginea primului punct de pe ordinea de zi.

Luînd cuvîntul la dezbateri reprezentantul tineretului din Islam 
Arvor Hanibalsson, a spus că în țara lui este greu să se găsească v 
tînără sau tînăr care să nu sprijine F.M.T.D. Tineretului islandez îi s| 
scumpe ideile Federației, a cărei activitate este îndreptată spre colaboraJ 
strlnsă a tineretului din toate țările, împotriva cursei înarmărilor, pen 
interzicerea armelor atomice.

Slavi Hianninen (Finlanda) a subliniat prestigiul deosebit de m 
de care se bucură Federația Mondială a Tineretului Democrat.

lasif Omar (Irak) a declarat că în ciuda interzicerii organizații 
tineretului democrat, în ciuda teroarei polițienești, tineretul irakian conțin 
să lupte pentru pace, pentru drepturile sale. El a subliniat necesitatea un 
strinse a tineretului din țările arabe în lupta pentru libertate și inJ 
pendentă.

Reprezentantul Cubei Orlando Peres a arătat, cu exemple din ți 
sa, cît d- importantă este pentru men tinerea păcii unirea și unita 
tineretului, indiferent de concepții politice.

La dezbateri au luat cuvîntul de asemenea o serie de alți vorbit»

LA WLOKLAWEK a luat sfârșit

A III-a ediție a Jocurilor sportive internaționale sat
WLOKLAWEK, 18 (prin telefon de 

la trimisul nostru special). Astăzi s-a 
încheiat cea de a III-a ediție a 
Jocurilor sportive internaționale să
tești. Festivitatea s-a desfășurat în 
prezența a peste 20.000 de spectatori. 
Cu acest prilej reprezentanții celor 
trei ziare care organizează competiția, 
au înmînat ce'or mai buni cupele și 
premiile cîștigate.

In cea de a doua zi a întrecerilor 
s-au disputat probele d_ ticlism pe 
echipe și individual. Proba pe echipe 
(contracronometru) a avut loc pe un 
traseu de 100 km. și a revenit echi
pei R. P. Polone, care a fost înregis
trată cu timpul de 2 h. 19:27; pe locul 
doi s-a clasat echipa U.R.S.S. cu 
timpul de 2 h. 21:13, iar pe locul 
trei echipa R. P. Bulgaria (2 h. 22:18). 
De remarcat că în echipa bulgară 
au alergat cunoscuții rutieri Ognen- 
ski și Lalev.

Echipa noastră, descompletată prin 
abandonul lui Glodea, n-a reușit să 
ocupe decît locul VI. Ea a fost în
registrată 2 h. 33:22. In cursa de 
fond, individuală, desfășurată pe dis
tanța de 150 km., primul loc l-a ocu
pat Ognenski (R. P. Bulgaria) cu 
timpul de 4 h. 01:40. Pe locurile ur
mătoare au sosit doi concurenți polo

cîltea a remizat cu Holmov (U.R.S.S.) 
după o partidă foarte disputată.

Alte rezultate din ultima rundă: Gel- 
ler-Fichtl Vs—’/a? Platter-Szabo 1—0; 
Bogdanovic-Nachlik 1—0.

Clasament final: 1. Geller (U.R.S.S.)
12 72 puncte; 2. Holmov (U.R.S.S.) 11
puncte; 3. Szabo (R. P. Ungară)
10 puncte; 4-6 Ciocîltea (R.P. Romîni) 
Bogdanovic (iugoslavia), platter (R.P. 
Polonă) 8’/, puncte; 7 Fichu (R. Ceho
slovacă) 8 puncte.

Proba rezervată amatorilor a revenit 
belgianului Proost. care a parcurs 190 
km. în 5 ore 05 min. 05 sec
• CIRCUITUL automobilistic de la 

Pescara (Italia), contînd pentru cam
pionatul mondial profesionist, a fost 
cîstigat de englezul Stirling Mos (Ferrari) 
care a întrecut cu 3 min. 14 sec. pe 
J. M Fangio (Masseratti).

• ÎNOTĂTORUL Yamanaka a stabilit 
un nou record al Japoniei la 400 m,. li
ber, cu timpul 4:28,8.

• CAMPIONATELE mondiale de pen
tatlon modern, care n.au putut fi or
ganizate la Mexico din motive finan
ciare vor avea loc între 26 și 30 - oc
tombrie, în Suedia.

DU PA terminarea 
Jocurilor sportive in- 
temay'onale priete
nești de la Moscova, 

echipele străine de fotbal au susținut 
mai multe întîlniri în diferite orașe 
ale Uniunii Sovietice.

Selecționata de tineret a R.P. Un
gare a jucat în orașul Voronej, cu e- 
chipa locală din categoria B, suferind 
o neașteptată înfrîngere cu scorul de 
3—2.

La Odessa echipa „Piskevic” a învins 
cu 2-1 reprezentativa Egiptului, La 
Kalev formația maghiară Salgotarjan 
Banyasz a terminat la egalitate (11—1) 
cu șahtior. 7-

LA SFÎRȘITUL lunii august tn Uni
unea Sovietică vor evolua echipe din 

nezi : Fornaczyk și Zarzed. Din I 
pa romînă au terminat cursa ni 
Stepanian, Mihnevici și Mușa, I 
dea și Minulescu abandonînd. I

La fotbal, sîmbătă după-amiazl 
chipa noastră a întîlnit în cea <1 
doua semifina'ă reprezentativa Rj 
hoslovace. Intîlnirea a fost deol 
de disputată, iar cele 90 de ml 
n-au fost suficiente pentru dese» 
rea cîștigătorului. Au urmat doua 
prize de prelungire de cîte 15 nl 
te, în care de asemenea scorul a 
mas nedecis. astfel îneît a fost 
voie să se tragă la sorți cîștigătl 
Sorții au dat cîștig de cauză ecj 
noastre, care a întîlnit duminica 
finală, echipa U.R.S.S., în fața ca 
a pierdut cu scorul de 2—0.

Cu foarte mult interes 
urmărite întrecerile de atletism', dl 
nate de concurențîi din U.R.S.8 
R. P. Polonă. Iată, mai jos, cl 
din rezultatele înregistrate : lOfl 
plat seniori — 1. Nikolaev (U.R.S 
10,9 sec. (Locul doi a fost ocupa 
concurentul nostru Enache, card 
sosit în același timp cu învingă toi 
100 m. plat senioare : Kazan 
(U.R.S.S.) 12,3 sec. 400 m. g. 
niori : 1. Nasariev (U.R.S.S.) 
sec.; 2. Steriade (R.P.R.) 56,5 J 
400 m. plat seniori : Proske (R.R 
49,6 sec.; suliță seniori: Kry 
(R.D.G.) 73,52 m.; înălțime seni 
Elbegom (R. Ceh.) 1.95 m.; tri 
salt: Grominski (R.P.P.) 14,2j 
(Pe locul trei. Poenaru (R.P 
13,60 m.) 4x100 m seniori: U.R. 
436 sec. (Pe locul trei R.P.R. 
sec.); 200 m. plat seniori: 1. Koli 
(U.R.S.S.) 22,5 sec., 2. En,
(R.P.R.) 22,6 sec.; 3. Dobai (R.P 
23,2 sec.; 400 m. plat juniori :J£ 
(R.P.P.) 52,4 sec.; lungime 
Samungi (R.P.R.) 6,57 m.

ELENA MATEESC

Franța, R. Cehoslovacă, Indonezia 
Austria.

9 LA BUDAPESTA a luat sl 
un turneu în nocturnă, cu victorii 
chipei Ferencvaros, care a întrecut 
finală Pe M.T.K. cu 2-1. Pentru 1 
rile 3-4, au jucat Csepel și Szombat 
terminînd nedecis T—1).

• TN PRIMA etapă a campiona 
de fotbal al Franței s-au înregistrat 
mătoarele rezultate :Beziers-St. Eti

2, Racing-Sochaux 6—4, Sedan 
naco 2—1, Nice-Metz 6—2, Lyon-Ni 
6—0 , Lille-Marseiile 4—3. Celelalte 
ciuri ale etapei s-au disputat în. 
turnă și nu ne-au parvenit încă r« 
tatei*

IN CADRUL 
concurs atletic d< 
fășurat ia Odesa, 
înregistrat rezultate

marcabile la săritura în î 
țime. Sitkin a trecut 2,08 m., stabi 
un nou record al Ucrainei, iar Omel 
a sărit 2,03 m. Acesta este al 16-les 
tlet sovietic care trece limita cel 
m.

LA BERLIN, S-a desfășurat 
concurs de atletism, în cadrul că 
s-au înregistrat următoarele rezul 
mai importante: 100 m.: Germar 10,3; 
m.: Germar 21,3; 400 m.: Kiihl 47,4; 
m.: Schmidt 1:49,f; lungime: Holtz 
ger 7,62; greutate: Lingeman 17,05;
m. obst.: Laufer 8:55,£; 200 m. i
Fuhrman 24,6; lungime

O LA INCEUTUL lunii decembrie 
avea loc la Melbourne un mare con 
atletic, la care au fost invitați o s 
de atleți europeni: Kuț, Delaney Sz< 
Waern și Moens.
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