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GRECESCU
3:46,7 la 1500 m

MANOLESCU:
Ieri dimineață a părăsit țara 

delegația guvernamentală a
Republicii Populare Mongole
care la invitația Guvernului ro
mul ne-a vizitat țara între 4 și 
8 septembrie a.c. In timpul vi
zitei sale, delegația guverna
mentală a R. P. Mongole a vi
zitat mai multe 
deri industriale 
tituții culturale 
luînd cunoștință 
succese
nostru în 
mului. Oaspeții au fost primiți 
pretutindeni cu multă căldură 
și simpatie.

Cu prilejul acestei vizite, de
legația guvernamentală a R. P. 
Mongole 
mentală 
avut un 
privire la
na e și au analizat problemele 
referitoare la întărirea continuă 
a legăturilor de prietenie fră
țească și a colaborării între cele 
două țări. La sfîrșitul acestor 
convorbiri 
rea unei
celor două delegații guverna- 
■nentale.

orașe, întreprin- 
și agricole, ins- 

și științifice, 
de însemnatele

obținute de poporul 
construcția socialis-

și delegația guverna- 
a R.P. Romine au 
schim'o de păreri cu 
problemele internațio-

a avut loc semna- 
declarații comune a

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
$1 AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR OIN R. P. R.
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pe stadionul 
Crud: Roșii,

Încă un punct pentru echipa R.P. Romine I Blocajul jucătorilor polo
nezi n-a rezistat nici de data aceasta atacului întreprins de Bar bufă, unul 
dintre cei mai activi jucători ai repre zentativei noastre de tineret.

Foto: CONSTANTIN FAUR

>e stadionul Dinamo, 
au avut 
atletice.

O $

ICTORII DE PRESTIGIU ALE VOLEIBALIȘTILOR ROMÎNI

A PARIS: LOCUL I LA JOCURILE UNIVERSITARE 
A BUCUREȘTI: Echipa noastră de tineret a

| PARIS, 8 (prin telefon de la co- 
Ispondentul nostru Robert Barran). 
îmbată și duminică s-au desfășurat 
Itimele întreceri din cadrul Jocuri- 
Ir Universitare. Turneul final de vo
lt masculin, una din competițiile 
rmărite cu deosebit interes de către 
Lectatorii parizieni, s-a terminat cu 
|umoasa victorie a echipei Romîniei. 
oleibaliștii romîni, demonstrind o 
lasă de joc foarte ridicată, au cîști- 
■t și ultimele meciuri, dispuntad pe
■ de reprezentativele Franței, 
jniunii Sovietice și Poloniei. Vineri

nocturnă, reprezentativa R.P.R. a 
cat împotriva Franței, pe care a 
vins-o cu 3—1 (9, 7. 10—15, •).

■ ziua următoare, voleibaliștii romîni

au întîlnit selecționata U.R.S.S., ciș- 
tigînd cu 3—0 (9, 5, II). In aceeași 
zi polonezii cîștigau în fața Bulga
riei tot cu 3—0 (9, 5, 11), astfel că 
primul loc trebuia decis în ultima zi 
in întîlnirea Romînia-Polonia. Și în 
întîlnirea decisivă desfășurată dumi
nică. voleibaliștii romîni au demon
strat aceeași măiestrie, ciștigind me
ciul in 4 seturi. Rezultatul partidei: 
Romînia-Polonia 3—1 (8. 8. 5—15.
14). Celelalte rezultate de vineri și 
sîmbătă: Polonia-Cehoslovacia 
(8. 9. 11), If.R.S.S.-BiUgaria 
(13—15, 10. 15—17, 14—19).

3—0
3-1

... __ ... .. Ce-
hoslovacia-Franța 3—0 (6. II, 3). D»-

( Continuare in pag. a 4-a)

Două noi recorduri/

Ia ștafete
Pregătindu-se pentru, 
campionatele inter
naționale ale R. P. R.

dintre masuri e luate sini cunoscute. Desigur insă că foarte multi s-au intre- , 
oaî. aar ce fac aueții noștri, cum se pregătesc ei pentru apropiatele con- r.UFRUfl Elf» no Ctnrlir.nnl DannlJlr-II O 1 j

record era de 3:20,9 din 1952). In cea 
echipa.

„ .. __ Sicoe,
Luță și Letitia Bendiu a mar-:

2:153 (vechiul

eranțele" voleiului nostru au îndreptățit... speranțele
■ Ziua bună... nu se cunoaște chiar totdeauna de dimineață. Una din 
^Bexcepții ne-au oferit-o și tinerii noștri voleibaliști, care sîmbătă după a-
■ miază, începînd destul de emoționați prima lor partidă . internațională in 
^■compania jucătorilor polonezi au fost conduși — in consecință — cu 8—0! 
Hln primul set, dar au reușit să obțină pînă la sfirșit o victorie categorică 
■și pe deplin meritată: 3—0 (16—14.15—12, 15—13).

^Kxact un ceas a durat meciul de ne 
■ulești, timp suficient însă pentru
■ cei zece voleibaliști romîni. care
■ evoluat—Bărbuță, Schaffar, Che- 
■n. căpitanul echipei, Gornoviceanu, 
■^jorojescu, Kozonici, Ioniță, WoJf, 
■iste, și Radu Emil (Gani și Petric

au intrat pe teren) — să 
:ă dovada pregătirii superi- 
re pe care le-a asigurat-o antre- 
rul N. Schreiber; acțiuni variate in 
ic, o apărare fermă și destul de 
ie organizată, dublaje atente la fi

ți în general exersarea corectă

a tuturor procedeelor tehnice.
De aitfel toate aceste calități le-au 

fost serios solicitate în decursul celor 
60 minute de joc de către adversarii 
lor, mai vîrstnici și mai experimen
tați, care nu s-au resemnat după in
succesul surprinzător din primul set 
și au avut două reveniri, dintre care 
cea mai puternică în ultima parte a 
meciului, cînd au refăcut de la 5—13 
la 13-14.
Meciul revanșă are loc azi după-amia- 
ză ora 17, stadionul Giulești.

T. PETRESCU — performerul zilei 
în campionatele internafionale 
de tir ale R. P. Polone

Varșovia 8 (prin telefon). Repre- 
ntanții noștri confirmă și la cam- 
onatele internaționale 
P. Polone (participă: 
tră, R.P.F. Iugoslavia, 
îria și R.P. Polonă) 
altă pe 
ele evoluții. Maestrul emerit al 
ortului și campionul olimpic Ște- 
n Petrescu domină lotul partici- 
înțilar la proba de pistol viteză, 
i prima manșă el a realizat o 
M-formanță foarte bună • 30'292 p. 
: următoarele două locui se află 
ncurenții maghiari Gyănoru și

a!e 
Un

de tir
R.P.
R.P. Bul- 

v al o-a rea 
care au arătat-c, la itlti-

Dobsa cu 30/290 p. și respectiv 
30/288 p. Al dcilea concurent romin, 
maestrul emerit al sportului Gh. 
Lykiardopol a obținut 30/284 p.

fn proba de armă liberă calibru 
redus 3X40 s-a tras doar poziția 
culcat Deoarece întrecerile au avut 
loc după amiază, pînă la închiderea 
ediției n-am putut obține de la co
misia da 
După semnalizări și observațiile 
sistentuluî.
tulvi Iosif Sîrbu a obținut 398 p., 
performanță 
primul loc.

calcul rezultatele exacte, 
a- 

maestrul emerit al soor-

cu care poate ocupa

întrecut echipa Poloniei

Despre pregătirile organizatorice pentru campionatele inter naționale
de atletism, cititorii noștri au fost incu noștiințați la timp. Cele mai' multe (hnfro rtl- -
bai: i t ___
cursuri de pe stadionul Republicii 2

In rîndurile ce urmează căutăm să 
răspundem acestei întrebări. Da la A- 
tena, un grup de atleți a luat drumul 
Parisului, unde Maria Diți și Iolanda 
Balaș au înregistrat frumoase succese, 
dar cea mai mare parte a aEeților 
noștri au irifrat direct în pregătirile 
pentru concursurile care încep sîm- 
bătâ.

Ieri dimineață, 
în cadrul zilei i____
loc și o serie de întreceri ______
Cel mai valoros rezultai a fost înre
gistrat in proba de 1.500 m. de către 
dinamovistul CONSTANTIN GRB- 
CESCU. După o cursă frumoasă. Gre- 
cescu a marcat rezultatul de 3:467 — 
NOU RECORD AL R. P. ROMINE. 
Vechiul record îi aparținea 
acest an — tot lui cu 3:48,0. Al doi
lea Dumitru Birdău, cu 3-.50JJ: 
treilea Tadeus Strzelbiscki 3:56,2.

Noi recorduri republicane au fost în
registrate în probele de ștafetă de 
8+4+2 + 100 m. la bărbați și 4-t- 
3-|-2+100 m. la femeL In prima pro
bă, echipa formată din Mihaly, Ena- 
che, Wiesenmayer și Prisiceanu a în
registrat rezultatul de 3:15f9. (Vechiul

de a doii i. probă de ștafetă, 
Georgeta Mogoș, Alexandra 
Ioana ’ '
cat rezultatul de 2:15,3 (vechiul re-i ■ 
cord era de 2:17,4 din 1956).

In cadrul unui concurs desfășurat 
sîmbătă, pe stadionul Tineretului din 
Capitală, VIRGIL MANOLESCU <x 
stabilit un nou record in proba de 
aruncarea discului cu 49,85 m. \le- 
chiul record aparținea din 195(5 .ui 
Mihail Raica 49,43 m.

din

al

în campionatele 
republicane de natație

Heidi Hotsching.- 
1:10.0 la 100 m. liber!
Progresul campioană republicană

FRUNTAȘII BOXULUI NOSTRU 
S-AU CALIFICAT IN FINALE

Gh. Fiat eliminat fără luptă
Carvanschi. A. Blank (care nu s-a 
întrebuințat in fața timoratului I. Cio- 
cirlan) și Dumitru Vasile.

REZULTATE TEHNICE: 
Puiu Nicolae (Dinamo Or. 
b.p. Vasile Vintilă (C.C.A); 
Iulian Mihai (Voința Buc.)

PLOEȘTI. 8 (prin telefon de a 
trimisul nostru*. — Căldura neobiș
nuit de 
loarea partidelor vtigaind în mare 
măsură puterile combatanților Sur
priza cea mai mare nu s-a produs 
însă în ring. d .. in afara lui. Intr- 
adevăr, la vizita medicală, premer
gătoare galei, medicul l a oprit să 
boteze pe Gh. Fiat, rănit la ochiul 
sting din meciul precedent, astfel că 
Stan Bogoi s-a calificat fără luptă 
pentru finalele de la București. Alte 
rezultate surprinzătoare au furnizat 
I. Ferentz și — fără voia tai — Gh. 
Berțig. Acesta din urmă, dominat co
pios in primele două reprize, a căzut 
la podea în ultimul round, acuzînd 
o lovitură cu capul la ficat. Arbitrul 
A. Andreopol l-a descalificat pe auto
rul abaterii. I. Petroff. decizie foarte 
controversată, intrucit se pare că a 
fost vorba intr-adevăr de o lovitură 
cu capul, pocnită dintr-o eschivă rota
tivă, dar care doar l-a „atins* pe 
Berțig. acesta căzi nd la podea din
tr-o lovitură de pumn, pornită si
multan. In formă bună s-au arătat 
Puiu Nicolae, Vențel Stoianovici, l- 
lie Drag nea și Iulian Mihai Merito
rie, comportarea lui V. Vintilă, VI.

O serie de performanțe remarcabil 
ie, printre care 9 noi recorduri repu-i 
biicane, au adus un reviriment între
cerilor ultimelor două zile din cadrul 
campionatelor republicane de naiaiie 
aie seniorilor de la ștrandul Danie 
Gherman din Capitală. Probele au 
lost in general echilibrate, campionii 
fiind cunoscuți abia pe ultimii metri.; 
Iată rezultatele tehnice înregistrate j 

a,
i

FEMININ: 100 m. spate — 1. Hen
riette Țincoca (C.C.A.) 1:20,5; 2. Nt- 
coleta Ștefănescu (Progr.) 1:21,7; X 
Margareta Witigenstein (Știința); 
1:22,7; 200 m. bras — 1. Gabriel^ 
Mangezius (Progresul) 3:05,9; 2.1
Anca Rosetti (C.C.A.) 3:12,7; 3. Biț

(Continuare in pag. 2)

SIMBATA

mare a iafluențat direct va-

(Continuare in pag. 2)

muscă: 
Stalin) 
cocoș: 

b.p. A.
i

Concursul internațional de călărie

„CUPA PRIETEN 1EI“ 
a revenit călăreților sovietici

Natura s-a arătat vitregă față de 
concurență înscriși in cea mai inte
resantă probă de obstacole dotată cu 
Cupa Prieteniei desfășurată sîmbătă 
după amiază în două manșe. Terenul 
desfundat și pe alocuri acoperit cu 
apă după ploaia din noaptea prece
dentă a îngreunat evoluția în bune 
condițiuni a multora dintre concurenți 
și a scăzut din spectaculozitatea aces
tei frumoase probe. Cu toate acestea 
am avut din nou prilejul să admirăm

Vice președintele Comisiei Centrale de Călărie, too. G-ral îl. AL. V'zl- 
SILIU premiază pe primii trei clasați in „Cupa Prieteniei"— la individual. 

Joto: DAN G1RLEȘTEANU

.1

măiestria cu care știu să conducă 
pe parcurs componenții echipei Uniu-. 
nii Sovietice, în special Tatiana Km ■ 
likovscaia pe calul Triurn și Boris 
Lilov pe Diagrama. Despre acești doi 
eminenți călăreți se poate spune că au 
fost cei mai buni concurenți în pro-, 
bele de categorie grea. Echipa Uniu-r 
nii Sovietice, formată din Beletki, An-r 
dreev, Li'ov și Kulikovscaia. a avut 
cei mai buni oameni în ultimii doi 
care au reușit 
șe fără nici 
Kuiikovscata, 
toriei de ieri, 
cel mai bine 
amîndoi pe precizie și mai puțin pe j 
viteză. Astfel, echipa U.R.S.S. a reu- i 
șit să termine proba cu cele mai pu-t | 
ține puncte penalizare (16) și să ctH ' 
cerească o frumoasă victorie. La inj 
dividual, talentata călăreață sovietică 
Kulikovscaia a reușit să-l întreacă pa 
colegul ei de echipă Lilov la timp, 
revenindu-i astfel primul loc în cla-t 
samentul probei.

Echipa romînă, compusă din Antohi 
pe Rubin, Timu pe Odobești Pinciil 
pe Mindir și Longo pe Sucitu nu 
s-a dovedit suficient de inspirat alcă
tuită deși, pînă la urmă, a ocupat liv 
cui doi pe echipe cu 34 pet, iar la' 
individual M. Timu a ieșit pe locul 3. 
Așa cum arată și rezultatul, cea mai 
biină comportare dintre concurenții ro- 
infnt a avut-o Mihai Timu cu Odobești

call

să termine ambele man- 
o penalizare. Lilov și 

autorii principali ai vic- 
au știut să se orienteze 
pe parcurs accentuîmt j

(Continuare in pag. 2)



ETAPA AGITATA IN CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL Fruntașii boxului nostru
Echipele gazdă au învins în cam

pionatul masculin categoria A... Me
ciuri vhi disputate, încheiate cu sco
ruri strînse în întrecerea echipelor 
feminine... ,Iată cele două princi
pale caracteristici ale j 
handbal disputate ieri, în cadrul ce
lei de a doua etape a campionatelor 
republicane.

Un fapt îmbucurător, predominant 
în majoritatea relatărilor telefonice 
făcute de corespondenții noștri, este 
acela că cea mai mare parte a în
tâlnirilor s-a disputat la un ridicat 
nivel tehnic și intr-o notă de spor
tivitate care ne face să credem că 
cele întâmplate în prima etapă a cam
pionatelor pot fi considerate cazuri 
izolate. In rest, este de semnalat că 
la băieți C.C.A., Dinamo Orașul 
Stalin și Energia Timișoara se anunță 
încă de pe acum, deși ne aflăm abia 
la începutul campionatului, drept cele 
mai serioase pretendente Ia primele 
locuri ale clasamentului.

lată rezultatele tehnice înregistrate 
ieri:

MASCULIN CATEGORIA A: 
C.C.A.—Știința lași 18—9 (8—2), au 
marcat: Bulgaru (6), Căliman (3), 
Sauer (3), Teknan (3), Wagner (2), 
Lingner pentru C.C.A. și Țipi» (6), 
Em Hurubeanu (3) pentru Știința; 
Voința SibiuȘtiința Timișoara 15—11

jocurilor de

(7-7), au marcat: Bretz (6). Got- 
ferdt (3), Kraus (4), Roth, Schuler 
pentru V-oința șr Bara (5), Lache (2), 
Meithert (2), Jude, Vlad pentru Ști
ința; Recolta Jimbolia—Știința îl.C.F. 
16—12 (8—5), au marcat: Kaiser 
(6), Kolbus (4), Jost (3), Koch (2), 
Valeri pentru Recolta și Nodes (6), 
Hnat (4), Ciolan (2) pentru Știința; 
Energia Ploești—Energia Făgăraș 
10—7 (6—6), au marcat: Trifu (3), 
Ionescu (4), Cetini, Velicu, Șelaru 
pentru Energia și Schneider (3), 
Tischler I (2), Tischler II, Chiujdea 
pentru Energia; Dinamo Orașul 
Stalin—Flamura roșie Cisnădie 18—7 
(11—5), au marcat: Stănescu (8). 
Donca (3), Pahan (2), Martini II 
(2), MaTtmi I, Heichel, Schmitz II 
pentru Dinamo și Menning (3). 
Mantsch (2), Bădeanu, Spann II 
pentru Flamura roșie; Energia Timi
șoara—Energia Reșița 12—11 (7—5), 
au marcat: Tacob (5), Michtâ (3), 
Sipos (2), Pușcaș, Tasch pentru _E- 
nergia Timișoara și Ferensehutz (5), 
Lindenbach (4), Petri, Falschesseî 
pentru Energia Reșița.

FEMININ, CATEGORIA A: Pro
gresul Steagul roșu București—Ști
ința I.C.F. 5—1 (4—®), au marcat: 
Jipa (2), Dumitrescu, Ticu, Popescu 
pentru Progresul și Jianu pentru Ști

Mai pufin eficace ca de obicei, lean 
Tipu (Știință Iași) a fost lotuși prin
cipalul realizator al echipei ieșene la- 
tă-l în fotografie trăgimi la poartă. 
Șuiul lui a fost însă tlocat de Sores- 
ca (C.C A )

(Foto: Gh. Dumitru)

s-au calificat în finale
(Urmare din pag. 1)

Olteanu (C.C.A.); pană: V. Stoiano- 
vici (Energia Reșița) b.p. I. Militant 
(Voința Buc.); semiușoară: S. Bogoi 
(Voința Buc.) b. nepr. Gh. Fiat 
(C.C.A.); ușoară: C. Gherasim (Vo
ința Buc.) b.p. VI. Carvanschi (Ener
gia Or. Stalin); semimijlocie: 1. Drag- 
nea (Dinamo Buc.) b.p. Dumitru Va- 
sile (Dinamo Or. Stalin); mijlocie- 
ușoară: Petre Constantin (Energia 
Buc.) b. dese. 111. D. Țurlui (C.C.A.); 
mijlocie: A. Blank (Progresul Buc.) 
b. ab. Ill 1. Ciocirlan (Voința Plo
ești); semigrea: I. Ferentz (Energia 
Buc.) b.p. O. Cioleea (Dinamo Or. 
Stalin); grea: Gh. Berțig (FI. roșie 
Arad) b. dese, Hl I. Petroff (Voința 
Buc.).

MARIOS GODEANU

„Cupa prieteniei• << a revenit
călăreților sovietici

(Urmare din pag. I)

care a terminai cele două manșe eu 
numai 4 p. penalizare. Echipa R.P.U. 
a ocupat locul 3 cu 48 3/4 pct.

In proba de durată desfășurată sim- 
bătă în nocturnă, eătărețnl reniîn OS
CAR RECER pe calul Buian a mai 
adăugat o victorie la cele obținute 
pînă acum de eonenrenții Gtrnkri, ocu- 
pind la egalitate de puncte șr timp 
cu polonezul Marian Batilrtbi locul 
Jntii și doi cu 48 p. timp: 2.00.8. Pc 
locul 3 ș-a clasat Gh. Ghiluran pe 
Sebeț cW 47 p.

pena- 
(R P. 
pena-

OCTAVIAN G4NGU

W. BYSZEWSKI (R.P.P.), 
rnvmgătsrrul... învingători

lor
Ziua de ieri, ne-a adus bucuria ob

ținerii unei noi victorii: laîerfatnl 
nostru călăreț de dresaj GH. TEO- 
DORESCU (pe câini Pafatfn) a ter
minat învingător în proba de dresaj 
olimpic (563 pct.), tirmat de Ivan Ka
lita (U.R.S.S.) pe calul Korbei, eu 
535 pct. și V. Mihatcea (R. P.R.) pe 
calul Mihnea, cu 494 pct. Primele trei 
focuri în proba de obstacole ’■•■zervată 
fetelor au revenit... unei singure con
curente: KERESZTES ERSEBET
TR P. Ungară) care a terminat par
cursurile fără greșeală cu can Kejefo, 
Tynkod și Bajazzo.

După o dispută pasionantă proba de 
închidere (obstacole — 1.30 m.) a luat 
«fîrșrt cu victoria polonezului MARIAN 
KOWALCZYK — pe calul Bagalpur 
Ț0 pct. penalizare, timp 52 see ). Pe 
focurile următoare: M.SZAKAL (R.P.

Ungară) pe cahrt Elore (0 pc4. 
lizare, timp 55,4,) și Gh. Langa 
Roniină) pe caftii Ropot (0 pct. 
lizare. tâmp 572).

Ultima „confruntare* — proba în- 
virtgâtoritor reunea la start pe călă
reții care obținuseră un premiu 
1—5 în întrecerile .-nferioarc „Pîrti.i“ 
a fost deschisă de reprezentantul nos- 
ini Iosif Molnar (pe Pîrlog) care 
este însă penalizat cu 12 pct. Aștep
tăm cu nerăbdare șl cu destulă emoție 
evoluția celorlalți călăreți romi ni dar 
Gh. Ântohi, cn Mindir, este penalizat 
ct» 7 puncte, Felix Țopescn, cu Covrig, 
eu 12 pct. Iată insă că tinărnf nos
tru reprezentant AL. LONGO, pe Sti- 
cifu. reușește un rezultat care-f situ
ează — fa jumătatea probei — pe 
tagul 11: 4 pel. perx. timp 1:37.9. Diu 
nou nt îndreptăm privirile și... speran
țele spre Gh. Anfohi, cir Rubin, «fer 
cătâ-rețqi nostru cade la banchetă șr 
ette , rtbvoit să renunțe, intre timp, in 

vfesaTTrșntul provizoriu conducea sovie
ticul Boris Lilov, cu Diagrama, care — 
singurul dinfre coneurenți — termi
nase proba făfă penalizări (timp 
■1:42 0). Va fi Litov Învingătorul... în
vingătorilor? Se părea că da însă po
lonezul W'. Bpszed>ski avea să devină— 
în mod cu totul surprinzător — ulti
mul învingător al acestor importante 
întreceri de călărie. După ce a „ciocă
nit* 5—6 bare, el termină (cu calul 
Argus) parcursul fără nici o penalizare, 
în cel mai bun timp (1:37,0). Pe locu
rile următoare: 2. Boris Lilov 
(U.R.S.S.) cu Diagrama Opct. 1:42,0; 
3. Hajdu Josze] (R.P.U.) cu Aranyos 
4 pct. 1:30.0.

jflț»; Flamura roșre Fiamn-
Ța roșie Sighișoara 3—2 (I— I), au 
'marcat: Zmz f2), Kraus ț-entru Fla
mura roșie .Mediaș și Ese W^uerth. 
Ktein pentru Flamura roșie Sighi
șoara: Energia Ptoejfr— Flamura ro
șie Sibiu 2—4 (1—2), au marcat : 
Boldiszar (2) pentru Energia și 
Dobre (2), Caaacu, Hoffman pentru 
Flamura roșie; Energia Cod le a—Ști
infa Timișoara 2—3 (0—0); Progre
sul Tg. Mureș—Progresul " ’ “ 
București 5—6 (2—2), au marcat:
Doslal, Oprea, Bigu, Szasz, Kame- 
nitzki pentru Progresul Tg. Mureș 
Și Szoko (3), Pădurearra. Nienlescu. 
Neurohr pentru Progresul București; 
Energia Reșița —Progresul Orașul 
Stalin 5—5 (3—2), au marcat: A- 
dam (4). Erernia pentru Energia 5» 
Scheip (3), Ruță, Gerlinde Reipu pen
tru Progresul.

Masculin, categoria B: Dinamo 
București—Știința Galați 13-5 (6-2); 
Energia I.CJ4. Reșița—Locomotiva 
G. N. București. !0—13 (3—7); Pro
gresul Odorhei—Dtianfo Tg. Mureș 
12— 9 (5—5); Progresul Ar»d-Ehergia 
Sibiu 11 —10 (6—3); Voința Sighișoa. 
ra-^ReeoMa Vartaș 9—1 (2—1);
C.S.A. Marina Constanța—Progresul 
Bacău 7-—13 (5—7).
... - ----------- ----- ------------- - - -----

M.I.C.

ORADEA. 8 (prin telefon de la tri
misul nostru) — Numeroși spectatori 
au asistat pe arena Voința la dis
putarea reuniunii finale a „zonei* din 
loca'itate Meciurile au fost în ge
nera! spectaculoase. Boxerii de la 
C.C.A și Dinamo București și-au tă
iat ..partea leuhrf”, ocupînd primul 
toc la majoritatea categoriilor. Re
marcabilă comportarea tînăruliri fon 
Rosetti în fața campionului Emil 

; Cișmaș, demonstrația lui C. Dumi
trescu și victoria oarecum neașteptată 
a lui Ion Pinfea a<npra metalurgistu
lui Simion Gh.

REZULTATE TEHNICE- muscă: 
M. Dobrescu (C.C.A.) b.p. St. Dumi- 
trache (Dinamo Buc); cocoș; ~ 
Gheorghiu (Dinamo Buc.) b. 
f Văduva (Voința C-ța);
E Cișmaș (C.C.A.) b.p. 1. Rosettf 
(Voința Buc.): semiușoară: 'M Tran- 
că (Dinamo Buc.) b. nepr. C. Po- 
poacă (Dinamo Or. Stalin); ușoară; 
C Dumitrescu (Dinamo Buc) b.p. 
Pavel Enache (Dinamo Or. Stalin); 
semimijlocie: Serbu Neacșu (C.C.A.) 
b ab I. St. Itoafă (Loc. C-ța); mij- 
lecie-ușoară: V. Tiță (C.C A.) b. ab. 
I St. Cojan (Loc. Ga'ați); mijlocie: 
1 Pinfea (Voința Buc.) b.p. Simion 
Gh. (Energia Buc.); semigrea: P.
Zaharia (Loc. Buc.) b.p. Gh. Rossler 
(Prog. Buc); grea: V. Mariuțan (Di
namo Or. Stalin) fără adversar.

C. 
nepr. 

pană:

S. MASSLER

ORAȘUL STALIN, 8 (prin telefon)
Ultima reuniune a „zonei” desfă-II2-.'

DAN GltLEȘTEANU

(Urmare din pag. 1) 

niko Nagy (Progresul) 3:13,3; 4x100 m. 
liber — 1. Știința (Ingrid Rothe, Vio
rica Dodan, Ingrid Waechter, Mar
gareta Wittgenstein) 4:58,4 (nou re
cord republican de colectiv): 2 Pro
gresul 5:16,9; 3. C.C.A. 5:22.7.

MASCULIN: 400 m. liber — I. N. 
Rujinski (Dinamo) 4:56,5; 2. E.
Voicu (Progresul) 4:57,0 (nou record 
republican de juniori cat. I-a si a 
Il-a); 3. Șt. IoneScu (C.C.A.) 5:01,f; 
MO m. ' j

namo) 
greșul) 
namo) 
2:48,9;
Kaminschi (Progresul) 1:09,3; 2. R. 
Botz (C.C.A.) 1:09,9; 3. M. Vasilin 
'(Știința) 1:12,7; 4. A. Măndoiti (Di
namo) 1:13,2.

DUMINICA
FEMININ: 100 m. liber — 1. Heidi 

Rotsching (FI. roșie) î:10,0 (nou re
cord republican de senioare și juni
oare); 2. Margareta Wittgenstein (Ști- 
înța) 1:11,2; 3. Henriette Tincoca 
(C.C.A.) 1:12,4; 100 m. delfin — Eli- 
sabetn Bratu (Progresul) 1:24,0; (nou 
record republican de senioare și ju- 
nfccre cat. I., vechiul record î:24,t, 
deținut de aceeași înotătoare); 2. San
da Platon (C.C.A.) 1:25,4: 3. Vero- 
ri’a Dodan (Știința 1 1:31,4; ștafeta
4 x lOț) mfxt — 1. Progresul (Nico- 
lcta Ștefănescu, Gabriela Mangezius,

bras — 1. Adrian Oantă (Di- 
2:44,2; 2. M. Mitrofan' (Pro- 
2:46,4; 3. “ ~

2:47,8; 4.
100 m.

Al. Popescu (Di- 
F. Heitz (C.C.A.) 
spate — 1. D.

Elisabeta Brafu, Elena Ghinea) 5:31,1; 
2. C.C.A. 5:38,6 (noti record republi
can de colectiv); 3. Știința 5:40,6 
(noii record republican dc colectiv ju
nioare).

MASCULIN: 100 m. delfin — L 
Al. Popescu (Dinamo) 1:05,8; 2. Șt. 
Kroner (Știința) 1:09,5 (nou record 
republican juniori cat. f.); 3. M. O- 
larti (Dinamo) 1:09,6; 1.500 m. liber 
— 1. Șt. Ionescu (C.C.A.) 20:06,1; 2. 
N. Rujinski (Dinamo) 20:06,4; 3. V. 
Budai (Voința) 20:41,5; ștafeta 4 x 
100 mixt — 1. Dinamo (Ă. Măndoiti, 
A. Oantă, Al. Popescu, A. Zahan) 
4:38,9: 2. C.C.A. 4:43,5: 3. Progresul 
4:47,6.

Sărituri de ia trambulină (mascu
lin): K. Wittenberger (C.C.A.) 129,80 
p.: 2. H. Wittenberger (Progresul)
123,71; 3. Gh. Banii (Energia) 120,30 
p. Feminin: 1. lbolya Kelemen (Ști
ința) 93,71; 2. Emilia Lupți (Știința) 
86,49; 3. Elke Schneider (Energia) 
82,96:

Sărituri de la plai formă (masculin ):
1. H. Wittenberger (Progresul) 131,92;
2. G. Banii (Energia) 130,96; 3. A. 
Breja (FI. roșie) 121,32. Feminin: I- 
bolya Kelemen (Știința) 55,18; 2. Elke 
Schneider (Eliergia) 50,65 : 3. Emilia 
Lupii (Știința) 49.46.
Clasament general pe asociații: (înot 

și sărituri): I. Progresul 133 p.;1 2. 
C.C.A. 123 p.; 3. Dinamo UI p.: 4 
Știința 102 p : 5 Voința 34 p.; 6. E- 
hrr*ia 27 p.; 7. FK roșie 23 p.; 8. Re
colta 4 p.

republican juniori cat. L); 
laru (Dinamo) 1:09,6: 1.50

cu 
f

m

șurate în localitate s-a situat la 
nivel superior galelor precedente, 
zultatele au fost, în general, Cel 
teptate, dar ceea ce a surprin 
fost maniera în care unii pug 
(Al. Bariciu, Eugen Moldovean 
1. Pavel) și-au apărat șansei 
fața favoriților. S-au impus în 
deosebit: Iosif Demeter, învin 
înainte de limită asupra lui D. 
laș, Iosif Mihalic, care a adopt 
tactică inteligentă în meciul 
Bogdan, și Gh. Negrea in 
foarte bună.

REZULTATE TEHNICE: 
L. Ambruș (Voința Buc) b.p. 
Bariciu (Orașul Stalin);coeoș 
Șchiopu (C.C.A.) b.p. E. Moldo 
(Energia Reșița); pană: I Mi 
(FI. roșie Cluj) b.p Șt. Bogdan 
nergia Buc); semiușoară: D
Done (Energia Buc.) b.p. I. O 
(Loc. C-ța); ușoară: I. Demeter 
roșie Buc.) b. K.O. Ill D. B 
(C.C.A.); semimijlocie: D.
(Energia Buc.) b. p. I. Pavel ( 
gia Ploești); mijlocie-ușoară: 
Balaș (T.D. Buc.) b. ab. III C. 
nescu (Loc. Buc); mijlocie: 
Deca (Dinamo Craiiova) b.p 
Nicolae (Voința Buc), semigrea.' 
Negrea (C.C.A.) b. ab. îl Bătrînu 
nașe (FI. roșie Buc.); 
botaru (Dinatro Buc.)

great D . 
iară adv

AL. DIN

telefon d 
Dintre rCz 
remarcăm

CRAIOVA, 8 (prin 
trimisul nostru). — 
tele de sîmbătă seara, 
toria lui V. Mahu asupra lui 
Eugen, cea a lui D. Gheorghiu
pra lui Nic. Alexandru și cea a 
C. Kiss asupra lui V. Bogoi. D 
că seara au avut loc fin ațele, 
cepția celei de la categoria semi 
cie (M.~ Stoian — Fr. Pazmani) 
urmează să aibă toc miine 
fără spectatori. Decizia din 
Marcoviceanu — E. Furesz 
șită.

REZULTATE TEHNICE:
Tema Ilie b.p. C. Gui; cocoș: N. A 
dreamt b.p. V. Mahu; pană: St. 
caru b.p. M. Farkaș: semiuțo 
Luca Romano b.p. N. Stoian; ușo; 
Ion Ailenii b.p. Tr. Jiga: semimijl 
(semifinală): M. Stoian b.p. C. K 
mijlocie-ușoară: C. lordache b:p. 
Negrea; mijlocie: D. Gheorghiu 
Alex. Ghiță II; semigrea: N. Băti 
b.p. Z. Ciocîrlar; grea: St. Mare 
ceanu b.p. E. Fnresz

L ȘE1NESCI

(n.r. a
D'H ciu 
este

mu:

Energia Hunedoara și Energia Cîmpina’
au

Scria f
LOCOmOTIVA CLUJ— ENERGIA

REȘrțA R-0
MeciftT a aparținut teritorial In în

tregime gazdelor care au avut nu mei 
puțin de patru „bare”. Energia Re
șița a jucat din min. 22 în zece Oa
meni, irt urma rănirii tui Vio’a.
ENERGIA ARAD—ȘTIINȚA CLUJ

1- » (0—0)
Joc frumos. Studenții au fost mai 

buni în cimip, dar an tras foarte rar 
Ia poartă. Localnicii au creat mai 
multe acțiuni pe atac dar numai în 
min. 60 Izdrăilă a reușit să marcheze 
golul victoriei.
ENERGIA HUNEDOARA—ENERGIA 

BAIA MARE 5—1 (3-1)
Bficacitatea înaintașilor echipei gaz

de și-a spus cuvînful. De altfel, prin- 
tr-un joc foarte activ ei au meritat 
,pe deplin cele cinci goluri înscrise 
de Panait (min. 37). Zapis (min. 
42, 44). Tetea (min. 49) și Smărăn- 
descu (min. 82). Singurul punct aJ 
băimărenilor a fost realizat de Rusu 
în min 20
RECOLTA REGHIN—LOCOMOTIVA 

TIMIȘOARA 1 — 1 (0—1)
Nivel slab de joc, datorită evo

luției mediocre a ambelor formații. 
Recolta a avut o puternică revenire 
doar în ultimele minute. Au înscris 
Coman (min. 40) și respectiv Catena 
(min. ’ 83).

ENERGIA LUPENI—ENERGIA 
CiMPlA TURZII 1—2 (1—2)

Oaspeții își datoresc victoria jocu
lui ferm al apărării care a făcut față 
cu succes momentelor de ofensivă ale 
jucătorilor Energiei Lupeni. Au mar
cat : Costea (min. 6) și respectiv 
Rackzi (min. 28) și Salar (min 38).

ENERGIA UZ. TR. ORAȘUL 
LOCOMOTIVA
2— 0 (1—0)

Fotbaliștii Energ:ei au Îosî supe-

preluat conducerea
rroîi în toate cempartwnentele. Go- 
fwiîe an fost realizate de Ursu (nx 
21) și Sefeș (mim 72Ț.
ENERGIA MEDIAȘ—PROGRESUL

SIBIU 2—1 (1—0)
Au măreai: Staufh (min. 27, 63) 

șj respectiv Dragoman (min. 87).

CLASAMENTUL

I. Energia Hunedoara
* Știința Cluj 

Ener. Uz. Tr. Or. St. 
Energii 
Ehergia 
Energia

7. Energia
t. Energia
9. Locomotiva Timișoara

M. Energia Lupeni
11. Locomotiva Arad 

Locomotiva Cluj 
Recolta Reghin 
Progresul Sibiu

8.
3.
4.
5. 
t,

12.
13.
14.

Cîmpia Turzii 
Baia Mare
Mediaș 

Arad 
Reșița

1:3 
1:6 
2:7

3 3»» 1«:1 S 
3 2 0 1 7:1 4 
3 2 01 8:5 4 
3 2 0 1 3:2 4 
3 2 0 1 7:6 4 
3 2 0 1 4:6 4 
3 2 O' 1 3:5 4 
1111 6:4 3 
3 111 5:4 3 
3 1 0 2 4:6 2 
3 1 0 2 2:7 2 
3 0 12 
3 0 12 
3 0 0 3

ETAPA VIITOARE

Energia Reșița — Recolta Reghin; 
nergia -- ------ - ~~
doara; 
Știința 
Stalin;
motiva .. __ ____
gia Mediaș; Energia Baia Mare — Ener
gia Lupeni

Seria a il-a
ENERGIA CÎMPiINA—PROGRESUL 

FOCȘANI 4—0 (2—0)
Localnicii, în excelentă formă, au 

obținut a treia victorie consecutivă. 
Au înscris: Bibere, Sima și Bontaș 
<2)-
LOCOMOTIVA G. N— LOCOMOTI

VA CONSTANȚA 2—1 (2—1)
La capătul unui joc de slabă fac

tură tehnică, feroviarii bucurcșteni 
an realizat prima lor victorie în cam
pionat. Au marcat: Leahevici și Maf- 
teuță pentru gazde. Ispas pentru 
oaspeți
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — PROGRE

SUL SUCEAVA 1—0 (1—0)
S’.i’ien ii bucureșteni au .obținut p:i 

greii victoria, practicînd în genera)

_ , r _______ E-
Cîi^pia Turzii — Energia Htme- 
ProgresuJ Sibiu — Energia Arad;
Cluj — Energia Uz. Tr. Orașul 
Locomotiva Timișoara — Loco- 
Cluj; Locomotiva Arad — Ener-

un joc confuz. A înscris Cruți». P 
Im lovirea adversarului, Bucrnce 
(Progr. Suceava) a fost elmvhvad 
pe teren.
ENERGIA 

SUL
Oaspeții 

victor ie 
Petca.
DINAMO BACAU-ȘTHNȚA W

3— 3 (0—1)
Joc de bună factură tehnică, îne 

iat cu un rezultat echitabil. Au M 
cat: Gram (2) și JojaTt pentru g 
de, Dascălu, Don și Căruntu pen 
oaspeți, fn min. 36, Gram a ratat 
li m.

DINAMO BÎRLAD— DINAMO
4- 1 (2-1)

Gazdele au obținut o victorie i 
ritată. Au înscris: Slumschi (2), 
prea și Ștefănescu (din 11 m.) p 
tril gazde și Sitari» pentru oaspeț

ENERGIA 1 MAI PLOEȘTî— 
ENERGIA MORENI 1—0 (0—C
A

FĂLTICENI—PROGI
C.P.C.S. 0-1 (0—1) 
au obținut o nespei 

prin p uneltei rnse»is

înscris Ana toi.
clasamjentuu

r
2.

Energia Cîmpina 
Dinamo Bacău

3 3 0 0 fc
32i»n:

3. Dinamo Bîrlad 3 12 0 O:
4. Știința Iași 3 12 0 8
5. Locomot. Constanța 3 111 ai
6-7-S. En. Fălticeni 3 111 3:
6-7-8. Locomot. G. N. 31Î1 W
6-7-8. Energia Moreni 3 111
9. Progresul C.PC6. 3 111

10. Dinamo 6 3 10 2 o:
11. Știința București 3 10 2 <:
12. Energia 1 Mal 3 10 2 2:
13. Progresul Suceava 3 0 12 21
14. Progresul Focșani 3 0 12 i:

ETAPA VȘITOARE:
Energia Moreni—Energia Cîmpnia; 

namo Bîrlad—Diinamo Bacău; Ene 
Fălticeni—Știința Iași; LOcomolivta t 
stanța—^Energia
C.P.C.S.—Știința BucL.Lețti;
Locomotiva G.N.; Progresul Foeșan 
Progresul Suceava.

1 M“î; Progr
D-inasne'



O ETAPĂ MAI CALMĂ ȘI REZULTATE NORMALE ÎN CATEGORIA A LA FOTBAL

Energia Petroșani 
singură în frunte!

CE A FOST

Dinamo Orașul Stalîn-C.C.A. 
București 1—2 (1—0)
Locomotiva București-Ener- 
g*a Tg. JWureș 2—0 (2—C)
Energia Pîeești-D'inaino Bucu
rești €—0
Progresul Bucur ești -Progresul 
Oradea 6—4> <2—0>
Fl. roșie Arad-Știința Timișoa
ra 3—3 <2—©)
En. Petroșaru-Energia Stea
gul Roșu 3—6 (3—0)

.„și CE ESTE

1. Energia Fetroșani
2. Știința Timișoara
3.
4.
5.
«.
7.

Ploeșil 
Cluj
St. Roțm

București

CC.A. București 
Progresul București 
Fl. roșie Arad 
Energi3

Dinamo
». Energia
9. Dinamo

10. Locomotiva Buc.
11 Energia Tg. Mtireș

12. Progresul Oradea

Etapa din 15 
minată.

tnergia
un

La ARAD : egalitate, deși Flamura roșie 
merita o victorie la limită...

5 4 9 1 MK 5 8
5 2 3 9 16:10 7
r 3 i i
5 3 0 2
5 2 2 1
5 2 12
5 2 12
5 2 12
5 12 2
5 2 0 3
5 10 4
5 4 14

10: 7 7
33:
14:
r

9 6
8 6
9 5
5 5

7:W 5
4: 4 4 

7:W 4 
7:1? 2
♦nt 1

reptembrie a fost a-

ARAD, 8 (prin telefon). — In ciu
da căldurii aproape caniculare, a- 
proximativ 18.000 de spectatori au 
ținut să asiste la jocul dintre Fl. 
roșie Arad și Știința Timișoara. 
Jocul a fost de un nivel tehnic destul 
de bun, iar evoluția scorului, pasio
nantă.

Cu toate că arădanii și-au mani
festat la începutul jocului superiori
tatea, au trebuit să treacă peste 20 
de minute prnă la marcarea primu
lui gol. Aceasta se produce în min. 
23. Scriozo îl lansează spectaculos 
pe Jurcă și acesta trage pe lingă 
portarul Științei: 1—0. Un minut mai 
tîrziu, Băcuț II întreprinde o acțiune 
personală, terminată cu șut pe poartă, 
mingea scapă din mâinile lui Mognț. și 
Mercea. atent, înscrie de la 5 m. Fn 
min. 52, Filip trage de ia 10 m., 
Demșoreanu iese din poartă și res
pinge, dar scapă balonul și Cio- 
sescu marchează în poarta 
(2—1). Șapte minute mai 
Serfozo execută o lovitură 1 
la 30 m. și Jurcă reia cu 
plasă (3—1). In min. 67 
trece de apărarea arâdana 
sec pe jos. Demșoreanu nu ]

t goală 
nrzin, 

liberă de 
capul în 
Gfrleanu 
și trage 

poate re
tine balonul și acesta ricoșează la 
Ciosescu, care înscrie (3—2). In min. 
81, Mițaru centrează și Dușan, care 
nu observase că Demșoreamr ieșise 
din poartă, marchează un autogol 
(3—3). De subliniat că, în min. 72,

a ob+inutî etrosani
succes clar în 30 ce
8 (prin telefon de la 

I. înainte de meci, ciți- 
i locale ne-au 
„ca ceasul'

PETROȘANI 
trimisul nostru): 
va suporteri ai echipei 
vorbit despre jocul „ca ceasul" al 
înaintării petreșănene în repriza se
cundă din întîliiirea cu Flamura ro
șie U T.A. După ce am urmărit par
tida cu Energia St. Roșu Orașul Sta
lin, sîrft convins de valabilitatea aces
tei afirmații. Echipa minerilor a cîș
tigat datorită înaintării, care a func
ționat aproape fără greșeală în pri
mele 45 minute. Acțiuni rapide pe tot 
tersnul de atac, pase prompte la omul 
cel mai liber, șuturi muite, puternice 
și precise. De 12 ori poarta adversa
rilor a fost supusă bombardamentului 
iar trei dintre șuturi Const anti neseu 
nu le-a putut reține (min. 12 Ner
tea, min. 28 Florea, min. 31 Ciurdâ- 
res'eu). Dar nu numai atacul are me
rite Ia această victorie eu 3—0 (3—O), 
obținută în 30 minute la un scor ca
tegoric, ci în egală măsură apărarea 
imediată ți linia de mijlocași, Cu alte 
cuvinte, aproape toată echipa, care în- 
tr-adevăr a practicat im Nd ba! dt a- 
seciațîe.

că, în min. 72,

minute !
cu învinșii ? Au

„cu-
Ce s-a întîmplat 

fost de nerecunoscut. Au jucat 
rat“ 10 minute în prima repriză, au 
dominat steril și confuz în repriza 
secundă. Apărarea a șchiopătat cu un 
Szigetti mijlocaș neinspirat, care l-a 
lăsat pe Florea să facă ce vrea și 
care a luftat copilărește la primul gol. 
Paul Popescu a venit mereu tîrziu la 
fază, Ciripoiu și David s-au bîlbîit, 
iar pe Proca îl putem considera ab
sent de pe teren. 1 lașoti și Fusulan 
sv combinat, au pătruns pe’lîngă Va- 
siu, dar s-au pierdut în driblinguri.

Arbitrul Ilie Drăghici a condus 
fără greșeală un meci care de altfel 
merită bune calificative în privința 
sportivității.

ENERGIA: Crîsnic — Tîrnoveanu, 
PANAJT, Vasiu—COSMOC, DELEA- 
NU — Gabor, Ghibea, C1URDARES- 
CU, FLOREA, Nertea.

ENERGIA ST. ROȘU: Constanti- 
hesttr — Bîrsan, MARINESCU, Per- 
cea — Szigetti, Popescu — HAȘOTT, 

Proca, Crripoiu. David1.FUSUI AN,

RENATO ILIESCU

Locomotiva București
P ** W | • •+ ^r^> omoTii

a cîștigat

Băcuț II a marcat un gol, aoordat 
la început de arbitru, dar anulat mai 
apoi, după consultarea arbitrului de 
tușe, pe motiv de ofsaid.

După aspectul jocului, în general, 
Fl. roșie merita o victorie la limită.

Arbitrul Șt. Ionescu (București), 
a condus formațiile:

FL. ROȘIE : Demșoreanu—Sziics, 
Dușan, Farmati—KAPAȘ, SERFOZO— 
JURCĂ, Mercea, Băcuț, Petschovschi, 
Tîrlea.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Moguț— 
Zbîrcea, BRÎNZEI, Florescu—TANA- 
SE, Miazăre—Gîrieanu, Lereter, CTO- 
SESCU, Filip, Mițaru.

Șt. Weinberger (corespondent!

înaintarea Progresului

Amatorii de fotbal și — mai
1 _________________

_ este 
vorbă ?—de goluri au luat un sucu
lent aperitiv ieri dimineață cînd Pro
gresul București a învins eu 6—0 
(2—0) pe Progresul Oradea. O vie- 
turie categorică, care ne scutește de 
comentarii asupra jocului, însă ne 
obligă să spunem cite va cuvinte des
pre echipe.

Bucureștenii s-au prezentat în e- 
videntă revenire. Desigur, nu uităm 
că au întîlnit un adversar care nu 
le-a pus prea mari problemei nici 
pentru atac ți nici pentru apărare. 
Trebuie totuși să subliniem buna con
lucrare a atacului — mai ales în re- 
pfiza secundă — și hotărîrea apără
rii care n-a lăsat nici o speranță' de-

Min. 1-0 pentru Dinamo Cluj 
Min. 90s 2*1 pentru C.C.A. !

CLUJ 8 (Prin telefon de Ia 
sul nostru_special). — 15000 dd sțe&? 
fatori au urmărit azi 6 partidă, Di
namo — C.C.A., care a avut tîB fi-: 
nai dramatic. Bticureșfenii aiî cîșfi-: 
gat cu 2—1 (0—1); dar după mtiMe 
emoții și înlr-un moment în care ni
meni nu se mai aștepta. Intr-adevăr, 
în min. 85 scorul era 1—0 pentru.- 
Dinamo (marcase Drăgoi în miri. 19) 
care juca și în 10 oameni (în nurt 
78 Țîrcovnicn a părăsit terenul acci
dentat). C.C.A., deși domina, nri reu
șea să obțină egalareă pe care, dpp3 
aspectul meciului, o merită. Iri nun. 
86 Zavoda I a egalat în fine și CCA. 
părea mulțumită cB acest rezultat Dar

București s-a 
la o poartă

țer" (întărită 
trttl atacant" _____
pe Miss II) și un atac care n-a reu
șit nici o fază periculoasă. Indiscu
tabil că accidentele obliga antrenorii 
să alinieze o formație „cirpită". Pro
gresul Oradea este echipa care trebuie 
să muncească cel mai mult în perioa
da de întrerupere. Altfel va fi foarte, 
foarte greu...

Goluriie au fost marcate de toți 
component» liniei de atac a bucureș- 
tenifor adică : Dinulescu (min. 9), )D- 
zen (din H m., min. 33), Mateiănu 
(min. 64) | Oaidă (min. 65), Sroă- 
răndescu (min. 79). Și pentru a nu jm-r- e_.„ -• w

antrenat

— totuși l ?—cd „een- 
lacob, care l-a dublai

face... dihonie între ei... Kiss II 
înscris în proprie poartă (min.

minutul 90, a adus marea surpriză: 
lâ nri corner, apărarea1 dinamovistă i a 
oferit nceTuîași Zavoda î un excelent 
culoar de’ șut și atacantul militar mi 
s-ajăsat invitat pre"a mult. Un „șpiț" 
șî mingea â poposit în plasă, pecet
luind soarta partidei.

Dinamo a dominat în prima repriză, 
3 juțat foarte bine, mai bine că la 
București ,cu pase scurte și rapide 
care aii derutat apărarea oaspeților. 
Atacul S ratat însă, cîteva situații lai 
vorâtile (Oprea — bară, Drăgoi, 
Szakaci I}. Dinamovîșlii au păcătuit 
prin Șuturi insuficiente Ia poartă și 
mai ales le-a lipsit decizia în faza fi
nală ă acțiunilor. In tot acest timp, 
C.C.A. a jucat foarte timid, mai mult 
in apărare, tinde s-a observa* că ju
cătorii acționează foarte prudent, ne- 
avind încredere în portarul debutant 
Boroș.

După 
schimbat 
șeala să 
apărare, 
linia halfilor. C.C.A firește că preia 
inițiativa, atacă și domină Halfii Je
nei și Bone sprijină mult atacul, care 
ratează ocazii numeroase, mai 
prin Alexandrescu, Tătarii și 
stantin. C.C.A. merită egălarea 
n-o obține decît după accidentarea lui 
Țîrcovnicu, tîrziu în min. 86 orin Za
voda 1, dași care în min. 90 < 
adus In mod neașteptat și victoria.

Față de desfășurarea meciului, un 
rezultat de egalitate era mai just. Ar
bitrul D. Schulder a avut de condus 
un meci ușor.

pauză, aspectul jocului s-a 
complet. Dinamo face gre- 
se retragă de la început în 

Radulescu și Mihai joacă pe

ales 
Coif dar

DINAMO: Cîmpeanu — MOAR- 
CAȘ, HULEA, SZAKACS II - ȚIR- 
COVNICU, Dragomir — Drăgoi, Ra
dulescu, Szakacs I, Mihai, Oprea.

C.C.A.: Boroș — ZAVODA II, A- 
polzan, E mitrescu — Jenei. BONE — 
V. Moldovan, Constantin, Alcxandres- 
cn, ZAVODA I, Tătaru.

RADU URZICEANU

In vervă deosebită și jucînd mai mult ca oricînd pentru echipă, Ozona 
orădenilor. 

Vorhanek 
RD/BU) 

trecut „cu

SuRoNmi Locomotivei București, 
de obicei atit de înflăcărați, au stal 
ieri destwi de liniștiți în tribunele 
de la Giulești. Nu le-am simțit pre
zența decit la gohirile înscrise de 
Ene și Copil, in minutele 2 și 18 
și la două-trei 

.Copil in 
nici nu 
care să 
plimbat 
nului și 
ceea ce 
sil de faze pasionante, de momente 
de încordare.

Bucureștenii n-au dominat. S-ar 
putea vorbi mai degrabă de un 
avantaj teritorial al oaspeților, mai 
ales în partea a doua a jocului. 
Înaintarea Locomotivei a fost însă 
mai decisă în acțiunile ei, ceea ce 
î-ia adus cele două goluri și alte 
ocazii bune de .marcare, 
perioada cînd în cinrp 
din Tîrgu-Mureș aveau

Oaspeții s-au mișcat 
bine pe teren, dar n-au 
finalizeze acțiunile, n-au 
țiile cele mai favorabile

incu»rsiu«ni a»ie fui 
repriza a doua. De altfel, 
prea au exis'at alte motive 
agite tribunele. Mingea s-a 
mai mult prin mijlocul tere- 
mai puțin prin fata porții, 

a făcut ca jocul să fie lip-.

chiar in 
fotbalișitii 

inițiativa, 
destul de 

știut să-și 
intuit situa- 

, _ — ----  ------------- de tras la
pcartă și au pierdut regulat mingea 
atunci cînd șutul părea inevitabil. 
Așa se face că Dungiu n-a trebuit 
șă je jntrebuânțeze câtuși de puțin, 
deși mi se poate spune că nu i-a 
văzut destul de des pe atacanții 
advetrși venind spre poarta sa.

De la Locomotiva ne-au plăcut: 
Macri — la care am apreciat de 
data aceasta și un joc corect —, 
Stancu, Ene II și Copil. Din rii^Cf- 
rile Energiei Tg Mureș hm retnar- 
tăt pe Vakarcs II, Ghierling Și Me- 
szards 1.

JoM»I a avut c desfășurare corec
tă. ceea ce a ușurat sarcina arbitrn- 
lim V. Măicănescu (București), care 
ajutat la tușă de <' Popescu și 
T. Astaloș (București) a condus

dintre următoarelebine nrtreceeca 
echipe •.

LOCOMOTIVA
Dungii — Dodeanti, Vărzan, Maori— 
Bodo, Sfancu — Copil, Paab, Ene 
II, Langa, Seredaî.

ENERGIA TG. MUREȘ: Stroe— 
Szekciy, Vakarcs II, Crișan — Kaj- 
lic, Ghierling — Șzass, Meszaros 
II, Tfirok, Bociardi, Meszafos I.

JACK BERARII!

BUCUREȘTI:

fost prea greu de ținat pentru apdra rea eu muite „găuri" 
fati-l pe Ozon (tșnirtd irezistibil prin tre Hiss (stingă) 
(dreapta). (pofo

bifei înainlări a oaspeților (5 șuturi 
ta poartă în tot cursul întflnirii î). 
Ozon și-a făcut o reintrare promî- 
țăfoare și... liniștitoare (pentru se
lecționeri) ; îi aplaudăm și spectacu
loasele acțiuni individuale, dar îl feli
citam în mod special pentru cele în 
care și-a servit partenerii „ea la 
carte".

Făcînd o glumă care ascunde însă 
mtrfte lucruri triste, avem de spus atît 
despre Progresul Oradea: „ne-au 
plăcut doar tricourile". Reprezentanții 
unuia 'dintre centrele de glorie ale fot
balului nostru au prezentat o forma 
ție foarte slabă, etr ® apărare ,4^!*

Arbitral P. Rapaport

a

T.

onospQit

A doua etapă a
SERIA T

Fl. roșie Buhușl-FÎ. roșie 
4—0 (1—0)

Energia Moinești-Energta St. 
citi 1—0 (1—0)

știința GaJați-Loeomotiva Tg. ' 
0—3 (neprezentare)

C.S.A. Tecuei-Piogresul Dorohoi 
(1-0)

Energia Birlsd-Progresul Rădăuți 
(1-1).

Locomotiva Pașcani-Știința IMF
3— 0 (neprezentare)

Locomotiva lași-Dinamo Brăila amînet 
ETAPA VIITOARE: Locomotiva Tg. 

Ocna-Locomotiva Pașcani, Dinamo Brăi- 
ia-Fl. roșie Buhuși, Energia Bacău-Eaer- 
gla Bîrlad, ProgTesul Dorohol-Locomo- 
tiva Iași, Fl. roșie Botoșani-Știtnța Ga
lați, Progresul RădăuțI-C.S.A. Tecuci, 
Știința IMF Iașl-Energia Mtoinești.

9ERIA. W
Locomotiva; Galați-Eriergia

1—3 (1—1)
Energia 

(!—0). '
lulnamo 

r>-0)
. Energia

4— 0 (0—0)
Energia 

(1-0)
Fl. roșie _ _ _

(neprezentare)
Energia Sinaia-Energia București 3—2 

(2—2)
ETAPA VUTOAKE; Energia Medgidia- 

Dlnamo Pitești, Energia Leordeni-Ener- 
gia Tîrgoviște, Energia Galați-EVergla 
131, Energia VIctoria.FI. roșie Glurgl», 
Fl roșie București-Energla Sinaia, Ener-

Botoșani

Roșu Ba-

Oena

2—0

Așa arată un buletin Pronosport ci*-12 
rezultate exacte la concursul 36 (Etapa 
di» S septembrie 1957).
I Energia Pioețti-Dînamo București
II Flamura roșie Arad-Știința Ti
ni ișoara
III Energia Petroșanl-Energia Orașul
Stau» -----------
IV Dinamo Cluj-C.C.A. București
V Locomotiva București-Ene iții a Tg.

Vf Recolta Reghtn-i.oeomottva Tlntl- 
șoaia

Energia Lupeni-Energia Cîmpta

«a-

a
bine" examenul urnii joc de categorie 
A. Formalii:

PROGRESUL BUCUREȘTI: Birta- 
șu — loniță, CAR1CAS. Dobrescti — 
ȘTIRBEI, MRiailtsctt—OAIDA. OZOI^ 
AfATEfANțJ, Stntrăndescu, DJNSJjE- 
scu.

PROGRESUL ORADEA: SUGAR— 
Nemțescu, KISS H, Vorharrek—FE- 
RENCZI, Krempa-nski—Bască, Nicu- 
lescu, Taeob, Dwnien, Bîujdea.

EFTIMIE IONESCU

Scor alb la Floești
, PLOEȘTl 8 (jgin telefon). P’oi<icnii 
a» privit or multă încredere întîl- 
nirea Energia — Dinamo București 
și au sperat că, in sfirșit, echipa 
R* va spulbera tradiția jocurilor cu

* ** ~ speranțele
12.000 de 

la stadion 
rezultatul 

este însă

x
1
2

1

3

1

1
x

VIII Dinamo Bîrlad-Dinamo 
București

IX Energia Mediaș-Progresul 
biu
X Dinamo Bacău-Știința lași
XJ> Energia Uz. tract. Orașul Staiin- 
Locomotiva Arad
XII Energ. Fălticeni-Frogr. c.P.C.S. 
București

ximativ 672.000 variante.

COMUNICAT
• Deoarece etapa din 15 septembrie 

1957 a Campionatului de fotbal categoria 
A a fost amînatâ, progr amul eonc rsuîul 
Pronosport nr. 37 (etapa din 15 sep
tembrie 1957) a fost modificat OTicef 
contestație bazată pe schimbarea dte 
program nu va fi luata în considerare, 

i schimbarea făcîndu-se înaintea începe
ri’ depunerii buletinelor. Iată acum

PROGRAMUL CORECT AL CON
CURSULUI nr. 37

(Etapa din 15 septembrie

R.P. Bulgaria-R.P. Ungaria 
Mondial)
U R.P.F. Iugoslavia-Austria (Cupa Dr, 
Gerb) i
IU. Locomotiva Timișoara-Locomotiva. 
Cluj (cât. B)
TV. Știința Cluj-Energia Uz. tract. Or. 
Stalin (eat. B)
V Progresul Sibiu-Energia Arad (cat. Bl 
Vi. Etaergia Baia Mare-Energia Luipeitt* 
(cat. B) r-Ț i
VII. Progresul Fo.'șan î-Progresul Su
ceava (cat. B)
VIII. Locomotivă Constanța-Energia 1 
Mai Ploești (cat. B)
IX Energia Cîmpia Tvirzii-Energia Hune
doara (eat. B)
X. Dinamo Bîîrlad-Dînamo Bacău (cat.

Energia Moren i-Energia Cîmptna
B)
En< :â Fălti jeni-Știihțq lași (eat.

MECIURT DE REZERVA 
Locomotiva ArM ^rgia

x

’ • • • 2
La acest concurs au fost depuse apro-

campionatului categoriei C
Bia 4 Cîmpina-Locomotiva Galați, Ener
gia București-Energia Constanța.

SERÎA III
Energia 1«-Progresul Brad 1—1 (•—lf 
Energia 108-Știința Craiova 1—0 (1—0) 
Locomotiva Craiova-ProgresuT Corabia 

2—2 (2—2)
Fl. roșie 1 Nov. Aratf-FI. roșie Itan. 

Viieea 3—2 (>1—1)
Locomotiva T. Severin-Ehergia Arad 

6-1 (3-0)
Energia Craiova-Energia Oțelul Roșu 

0—2 (0—2)
Energia 3 Reșițe-Energia Tg. Jiu 1—-1 

(1-0)
ETAPA VIITOARE: Fl. roșie Bm. Vll- 

cea-Energia 3 Reșița, Progresul Brad-E- 
nergia Craiova, Știința Craiova-Locomo- 
tiva Craiova, Progresul Caratxia-Loco- 
rnotiva T. Severin, Energia Oțelul Roșu- 
Energia 108, Energia Arad-Fl roșie 7 
Nov. Arad, Energia Tg. Jtu-Energia 14.

SERIA IV
Dinamo B. Mfere-Bnergta Oradea 1—2 

(0-J)
Progresul Turda-Energia 7 9—1 (3—1) 

Reedita TopBța-Reoolta Sighet 1—1 (1—0)
Progresul S. Mare - Recolta Salonta 

4—0 (4—0)
Voința Tg. Mureș-Reoolta 

(reprezentare)
Fl. roșie Oractea-Fl. roșie 

(2-0)
Progresul Bistrița-Fl. roșie 

ghe 1—1 (1—0).
ETAPA VIITOARE: Progresul 

trița-Fl. roșie oradea, Reootta I _ 
Recolta Salonta. R-rolta Carel-Recolta 

. Toplița, Fl. .roșie Fl. Gheorghe-Fl. roșie 
Cltej, Energia rțn ’-^-Energia 7, Bhiâmo 
B. Mare-progrfiH Turda, Progresul S. 
Mere-voința Tg. Mureș.

1—1

Iași

Leordeni 

Constanța-Energia Galați 1—1 

Pitești-Energia Victoria 2—0 

Tîrgoviște-FL roșie București 

131-Energia. 4 Cîm-pina 3—0 

Giurgiu-Energia Medgidia 0—3

Carei 3—0

Cluj 2—1

Sf. Gheor-

I Bis- 
Sighet-

Dinamo și va cîștiga. Dar 
n-au fc«f împlinite și eei 
spectatori au plecat de 
nemulțumiți nu numai de 
de 0—0 (rezultat care 
echitabil! ci și de factura modestă 
a jocului prestat de două echipe 
fruntașe.

In prima repriză dinamoviștii au 
avut două bune ocazii, în mfo. 16 
și 18. Au fost însă ratate și odată 
cu ele s-a terminat și perioada de 
dominare a oaspeților. Nici Energia, 
în perioada ei de dominare insistentă 
de la începutul reprizei 
făcut mai mult, ratînd 
și 68.

A arbi’rat mulțumitor 
mie — Or. Stalin.

ENERGIA : SFETCU — Pahonțu, 
MARINESCU, NEACȘU — FRO- 
NEĂ, Pereț — ZAHARIA, Tabar- 
eea, Dumitrescu, Bădufoscu, Gh. Ma
rin.

DINAMO: UTU — Popa, CALI- 
.NOIU, Fl Anghel — AL. VASIT F, 
Ntmweilfer — V«si‘e An,"1--' Nl- 
CUȘOR. ENE I, P I A~ ,r' curu.

iM. Bedr ‘ ■ r./
‘ ‘ coiespbncejiți

secunde n-a 
î-n miri 55

Aurel Ifti-

I.

X. : 
B) 
XI 
iCal 
XII.
B)

1957)

(Câmp.
l

A. Locomotiva Ar^-d -»rgia Mediaș 
(Cîrt. B)
B Energia Keșița-R^eoRa Reghin

VIctoria.FI


A 13 a ANIVERSARE A ELIBERĂRII BULGARIEI 1 JOCURILE UNIVERSITARE OE LA PARIS

t Se împlinesc 13 ani de cînd poporul bulgar, sub con- 
* ducerea partidului său comunist, s-a ridicat la răscoală

4
4
4
ț
4

(Urmare din pag. 1)

*
*

* 
V
% 
I 
I 
J

armată împotriva stăpînirii monarho-fasciste, scuturând 
jugul la care era supus de asupritorii săi. Cu ajutorul 
frățesc al armatei sovietice, care urmărea pas cu pas 
oștile hitleriste în derută, poporul bulgar și-a cucerit 
libertatea, deschizînd astfel zorii unei vieți noi și fericite.

A 13-a aniversare a eliberării Bulgariei găsește această 
țară în plină înflorire. In anii de orînduire socialistă au 
fost obținute numeroase izbînzi în toate domeniile de 
activitate. Statul de democrație populară a creat de a- 
semenea condiții favorabile dezvoltării culturii fizice și 
sportului în rindurile maselor de tineret. Astăzi, sportivii 
bulgari se pot mîndri cu nenumărate realizări, atît în

Tinere studente ale Institutului d e Cultură Fizică din Sofia defilează pe străzile capitalei bulgare.

domeniul organizatoric, ctt și in acela al performanțelor 
pe terenul de sport.

In cadrul colaborării multilaterale care unește poporul 
romîn cu cel bulgar in diferite domenii de activitate, 
tineretul nostru se intilnește cu reprezentanți ai țării 
vecine și prietene pe terenul de sport, in cadrul unor 
întîlniri internaționale din ce in ce mai dese. Acestea 
aduc o contribuție activă la întărirea prieteniei romîno- 
bulgare, la consolidarea legăturilor frățești între țările 
noastre.

Cu ocazia celei de a 13-a aniversări a eliberării Bul
gariei, dorim poporului frate bulgar noi succese pe drumul 
construirii socialismului, iar sportivilor bulgari noi pași 
înainte pe drumui ridicării măiestriei sportive.

minică seara s-au mai desfășurat în- 
tîlnirile: Bulgaria-Cehoslovacia 3—0 
(15, 8, 12) și U.R.S.S.-Franta 3—0 
(6, 10, 8).

Competiția de volei feminin s-a ter
minat cu victoria echipei poloneze, 
care în meciul decisiv a întrecut e- 
chipa R. P. Romînă cu 3—0 (6, 7, 
6). In clasamentul final, Polonia este 
urmată de Cehoslovacia și Romînia.

Foarte disputate au fost ultimele 
meciuri ale turneului final de baschet. 
Vineri seara s-au înregistrat rezul
tatele : Ungaria-Po'onia 60—44 și Ce- 
hoslovacia-Bulgaria 59—56. In ulti
mul lor meci studenții bulgari au 
reușit să învingă Polonia cu 64—58, 
asigurindu-și primul loc în clasamen
tul final. Pe locul 2 Ungaria, care 
a întrecut în ultimul meci Ceho
slovacia cu 47—43.

Să trecem acum pe stadionul Char- 
lety, care a trăit ultimele emoții ale 
probelor de atletism. Intr-adevăr, o 
serie întreagă de surprize și-au făcut 
loc printre rezultatele înregistrate. 
Astfel, la prăjină victoria a revenit 
polonezului Wazny cu 4.40 m., în 
fața americanului Welbourne cu 4.30. 
Al 3-iea: Lukman (Iugoslavia) 4.25 
m. In semifinalele cursei de 200 m. 
americanul Murchison (22,2) a fost 
învins de sovieticul Barteniev (21.6). 
lată rezultatele celorlalte finale, des
fășurate sîmbătă : 800 m. Lawrenz 
(Germania) 1:50,3: 2. Szegledi (Aus
tria) 1:50.6; 3. Boswell (Anglia) 
1:51.6. Ciocan: Samotvetov (U.R.S.S.) 
58,60 m , 2. Bezjak (Iug.)' 57,95, 3.

Siroțki (Pol.) 56,81 m. 490 m.g.: 
Ilin (U.R.S.S.) 53,3; 2. Serral (Bra
zilia) 53,6; 3. Ojushi (Japonia) 54,1. 
200 m. femei: Itkina 24.6. Greutate 
femei: 1.
2. Brown 
rezultatele 
110 m.g.: o x
Kaburov (Bulg.) 14,9; 3.
(Iug.) 14,9. 200 m.: 1.
(Germ.) 21,3; 2. Barteniev (U.R.S.S.) 
21,7; 3. Thiam (Fr.) 21,8. 1500 m.:
1. Szegledi (Austria) 3:50,5; 2. Pi-
pine (U.R.S.S.) 3:51. 5000 m.: 1.
Dunkley (Ang.) 14:31; 2. Mugosa 
(Iug.) 14:32,8. Lungime: 1. Witte 
(Germ.) 7,41 m.; 2. Ter-Ovanesian
(U.R.S.S.) 7,23. Suliță: 1. Tîbulen- 
ko (U.R.S.S.) 80,63; 2. Kopito (Pol.) 
77,79. Ștafeta 4x100: 1. Franța 41,4;
2. Germania 41,4; 3. U.R.S S. 41,5. 
Ștafeta 4x400: Germania 3:16,9. Disc 
femei: Begliakova (U.R.S.S.) 43,83; 
2. Hegedus (Ung.) 45,14.

In cadrul concursurilor de natație, 
înotătoarea sovietică Ulvi Voo a cu
cerit cel de al 2-lea titlu, cîștigîsid. 
400 m. liber în 5:32,6 La 290 m. 
bras bărbați, primul a terminat polo
nezul Lokotowski în 2:45,2. Ștafeta 
4x100 m. liber bărbați a revenit e- 
chipei Germaniei. Turneul de polo pe 
apă a fost cîștigat de Iugoslavia, 
care în meciul decisiv a întrecut Un
garia cu 6—5.

Pentru încheiere, iată rezultatele 
finalelor la tenis: simplu bărbați: 
Gulyas (Ung.) — Benda (Ceh.) 10— 
8. 6—3, 5—7, 12—10; simplu femei : 
Stahova (Ceh.) — Ramovino (It.) 
6—3, 5—7, 6—2.

Zîbina (U.R.S.S.) 15,75;
(S.U.A.) 14,49. Iată acum 

finalelor
1. Lo g,er

de duminică: 
(iug.) 14,6; 2. 

Petrusic 
Germ ar

^Campionatul republican fie tenis
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II CXMPIONI UNIONALI IN LO
TUL ATLETILOR SOVIETICI PEN

TRU BUCUREȘTI
• MOSCOVA 7 (Agerpres). — Secția 

wnionalâ de atletism a alcătuit lotul 
atleți.or sovietici care vor participa la 
cea de a 19-a ediție a campionatelor in- 
terna,.onale <le atletism ale R.P. nomi
ne. Din lot iac parte 19 sportivi dintre 
care 11 au cîștigat titlurile de campioni 
ai URSS la ultima ediție a campiona
telor unionale de atletism, ' ""7 
în urmă cu o săptămină la Moscova. 
Printre sportivii sovietici care vor veni 
la București se află campionii: Taisia 
Cencik (înălțime femei); Nina Kazmina 
(lungime femei); Anatoli Mihailov (119 m 
garduri); Iuri I.ituev (499 m. garduri); 
Mihail Nikolski («o m. plat); Petr Bo- 
dotnikov (19.OT9 m.); Vladimir Sitkin 
(înălțime); Igor Ter-Ovanesian (tongime); 
.Vladimir Loșilov (greutate); Semen Rjiș- 
cin (3.009 m. obstacole) și Mihail Krivo
nosov (ciocan).

.VASAS, FIORENTINA Șl REIMS 
ÎNVINSE in campionat

• IN ETAPA de ieri a campionatului 
nvagiiiar de fotbal s-au înregistrat urmă
toarele rezultate tehnice: Diosgyor — Va- 
«as 3-1, Ferencvâros — Dorog 6-2; Hon- 
v6d — M.T.K. 3-0; Szeged — Csepel 0-0, 
P£cs — Szornbatheiy 1-0, Salgotarjan — 
Komlo 2-1. In urma acestor rezultate In

desfășurate

clasament conduc Tatabânya șl Csepel 
cu cite 4 p.

• IN MECIURILE disputate sîmbătă 
s-au înregistrat următoarele rezultate 
tehnice: Birmingham City — Newcastle 
United 1-4, Blackpool — Arsena! l-«, 
Everton — Chelsea 3-9, Leicester City — 
Bolton Wanderers 2-3. Lutton Town — 
Wolwerhamplon Wanderers 3-1, Man
chester United — Leeds United SH. Not
tingham Forrest — Manchester City 2-1, 
Portsmouth — Sheffield United 3-2, Sun. 
derland — Aston Villa 1-1. Tottenham 
Hotspur — Bunntey 3-1. West Bromwich 
Albion — Preston North End 1-1. Pe pri
mul loc !n clasament se află Manches
ter United cu 1 p.

• GAZDELE și oaspeții șl-au împărțit 
feri în mod egal victoriile în campiona
tul iugoslav de fotbal. Iată aceste rezul
tate: Hajduc Split — Partizan Belgrad
1- 3, Spartak Subotlța — Zelezniciar 3-2. 
B.S.K. — Vojvodina M, Zagreb — Split
2- 1, Buducnost — Dinamo Zagreb 4-1, 
Velei Mostar — Vardter 1-».

• IN ETAPA de Ieri a campionatului 
Italian s-au înregistrat 5 meciuri egale, 
scorurile strinse caracterizînd de altfel 
locurile. Iată rezultatele: Alessandria — 
Florentina 1-3 ! (marea surpriză a eta
pei), Bologna — Udinese 3-2, Intensaxlo. 
nale —Torino »-», Juventus — Verona 3-2, 
Napoli — Genova 4-4, Padova — Lazio

INTILNIREA DE ATLETISM 
POLONI A-ANGLIA

J-l. Roma — Spăl 1-1. Sampdoria — Ala 
lenta 1-1. Lanerossj — SBLin l-l.

• IERI s-a desfășurat in campionatul 
francez de fotbal cea de a treia etapă- 
Marea surpriză a zilei a produs-o for
mația A- S. Moaaee. care a întrecut pe 
fosta campioană a Franței Reims, echipă 
care numără în rindurile ei cei mai 
mu Iți Internaționali. Iată rezultatele 
tehnice ale jocurilor desfășurate feri: 
Valenciennes — Nice 1-1: Angers — Ra
cing Clnb Paris 4-1; St. Etienne — Tou
louse 1-1; Ales — Nimes 1-1; Sedan — 
Lille l-l: Sochaux — Beziers 4-9: Mar- 
seiUe — Meta f-t; Monaco — Keims 3-2: 
Lrcn — Lens S-S. In urma acestor rezul- 
tate tn fruntea clasamentului ae află la 
ecalitate de puncte (S) echipele: Lyon. 
Valenciennes. Lens. urmate de Reims. 
Monaco, Ales. SL Et enne și Sedan cu 
4 puncte, etc.

ACTIVITATEA INTERNAȚIONALĂ 
LA NATAȚIE

• CU PRILEJUL unui concurs de înot
desfă$_rat la Tokio japonezul Tsuyoshî 
Yam^naka a stabilit un nou record mon
dial in proba de tw m liber, cu timpul 
d? ir Vechiul record era de 9'3«’-
7/lt și aparținea înotătorului american 
Ford Kono •
• RECENT s-au inchefet la Moscova

campionate*? unionale de natațbe la care 
au participat peste de înotători. In
cursul întrecerilor au fost stabilite nouă 
recorduri unionale, dintre care se remar
că: IM m liber: Vitali Serokia IM
m bms; Vladinir Minlațkia inr*9,T«; MC 
na liber: Baru NikiM V3fT/W (a treia 
performanță mondială a anului).

• • • • •

După cum evoluase jocul în primele 
trei seturi (6—3, 6—2 și 4—0 pen
tru Bâdin) se părea că partida era 
ca și terminată. Intr adăvăr, foarte 
sigur pe I ivituri și mai agresiv ca 
niciodată. Bădin jonglase pînă atun
ci cu adversarul său Cristea, foarte 
timid și exasperant în greșeli. Dar 
(:h! acest dar,.. ) de la 4—0 în al 
treilea set, Bădin a început să mai 
slăbească puțin ritmul, să nu se mai 
concentreze permanent, să intre în 
jocul moale al adversarului și încet, 
încet. Cristea a recuperat și culmea, 
a clștigat, chiar, setul cu 8—6. Brusc, 
situația s-a schimbat. Bădin face gre
șeli peste greșeli, in timp ce Cristea, 
regăsit, trimite cu precizie mingile, 
devine mai ofensiv și iese învingător 
și în al patrulea set cu 6—3. Lupta 
este echilibrată și de o dîrzenie neo
bișnuită ea fiind întreruptă la scorul 
de 1—I din cauza întunericului. Me
ciul va fi reluat azi dimineață la 
ora 8.

Foarte mobil, excelent luptător, cu 
regularitate în lovituri, Cobzuc, și-a 
pasat continuu adversarul, Zacopcea- 
nu. pe care l-a învins în pat-u seturi 
2—6; 6—3, 8—6, 6—4.

Ce! mai frumos și interesant din 
cele patru sferturi masculine a fost 
meciul Bardan — M. Viziru (2—ti,
6—3. 5—7, 6—3, 6—3). Victoria lui 
Bardan este meritată. El a avut mai 
mult inițiativa, reușind lovituri de a- 
tac spectaculoase și dovedind o orien
tare tactică destul de matură. M. Vi
ziru a avut și el momente de 
nare, dar a trimis numeroase 
moi și pe mijlocul terenului,

favorabile adversarului pentru atac și 
bine înțeles că Bardan nu a scăpat’ 
aceste ocazii.

Gh. Viziru a avut meciul la dis
creție în fața unui Năstase, destul de 
bun, totuși. Diferența de valoare și de 
experiență, ca și forma excelentă pe 
care a arătat-o campionul țării, i-au 
adus victoria cu 6—3, 6—2, 6—4.

Dintre meciurile feminine, o impre- 
opus 
Pri- 
6-3 
care 
toată

sie mai buna a lăsat cei care a 
Irinei Ponovă pe Livia Avram, 
ma a învins cu dificultate cu 
4—6, 6—4, într-o partidă în 
ambele jucătoare au atacat cu 
puterea din prima minge. Alte reztih 

Roșianu—Ec. Pusztai 6—3, 
Brenner—R. Andriescu 6—4, 
Namian—EL Roșiann 6—2.

tale :
6—4;
6—0;
6—2

Astăzi
întrecerile continuă tot pe terenurile 
centrului de antrenament nr. 2 și 
Știința Politehnica.

Ec. 
H. 
J.

de la ora 8 și de la ora t4.

I

Turneul de calificare 
la baschet masculin

domi- 
mingi 
mingi

VARȘOVIA 8 (prin telefon). Vi
neri și sîmbătă s-a desfășurat la 
Varșovia întîlnirea internațională de 
atletism dintre reprezentativele mas
culine și feminine ale Poloniei și An
gliei. La băieți, atleții polonezi au 
învins cu scorul de 111 —101, iar la 
fete victoria a revenit Angliei cu 
57—49. Iată rezultatele tehnice : 
Băieți: 100 m.: 1. Foik (P) 10,6; 2. 
Box (A) 10,8; 3. Dembowski (P)
110: 200 m.: 1. Segal (A) 21,6; 2. 
Swatowski (P) 21,6; 3. Shenton (AJ 
21.7; 400 tn.: 1. Swatowski (P) 47,0; 
2. Makomaiski (P) 47,7; 3. Salis
bury (A); 47,7; 800 tn.: I. Rawson
1:48,7; 2. Jonson (A) 1:48,9; 3. Ka- 
zimirskj (P) 1:49,5; 1500 m.: 1.
Ibbotson (A) 3:43,8; 2. Lewandowski 
(P) 3:45,0; 3. Gordon (A) 3:45,4; 
5000 m.: 1. Pirie (A) 14,00,8; 2.
Kriszkowiak (P) 14,02,2; 3. Zimny
,(P) 14.02,2. 10.000 m.: 1. Knight (A) 
29:06,4 (rezultat care întrece recordul 

‘Angliei, însă pentru fap‘ul că a fost 
stabilit în afara granițelor țării nu 
poate fi omologat); 2. Ozog (P) 
30:01,2; 3. Chromik (P) 30:01,2, 110 
m. g.: 1. Hildreeth (A) 14,6; 2. Ca- 
rington (A) 14,7; 3. Bugala (P)
14.9; 400 m. g.: 1. Farre! (A) 51,9; 
2 Metcalf (A) 52,3; 3. Janiak (P) 
53 1. 3000 m. obstacole : 1. Disley (A) 
8:57,2; 2. Fialkowskj (P) 9:05,6; 3. 
Shirley (A) 9:12,6. ciocan: 1. Ellis 
(A) 64,30 m. (rezultat care depă
șește recordul țării); 2. Rut (P) 62.05 
m. prăjină: 1. Krzesinski (P) 4,30

m.; 2. Ianiszewski (P) 4,20 tn.; 3 
Elliot (A) 4,10 m.: suliță: 1. Sdlo 
(P) 76,42 m.; 2. Walczak (P) 72,72 
ni.; 3. Smith (A) 71,71 tn. lungime:
1. Grabowski (P) 7,38 m. ; 2. Krp- 
pidlowski (Pj 7,34 m.; 3. Crutenden 
(A) 7,32 m. greutate: 1. Rowe (A) 
16,71 m. ; 2. Sosgornik (P) 16,33 m. J 
3. Kwiatkowski (P) 16,22 ni. Înăl
țime: 1. Lewandowski (P) 2,00 m. t
2. Skupny (P): 1,95 tn.; 3. Stablefort 
(A) 1,90 m. triplu salt: 1. Maicher- 
ezik (P) 15,71 m.; 2. Schmidt (P> 
15,14 m.; 3. Brittain (A) 14,74 ra 
4 X MO m.: 1. Polonia 40,9; 2. An
glia 40,9. 4 X tn.: 1. Anglia 
3:08,6; 2. Polonia 3:08,7 (record po
lonez); disc: 1 .Piatkowski (P) 54,67 
m. (record polonez) ; 2. Wachowski 
(P) 51,62 m.; 3. Lindsay (A) 50,70

Femei: 80 m. g.: 1.' Quinton (A) 
11,4; 2. Iwins (A) 11,5 ;■ 3. Tawel 
(P) 11,5; 100 m.: 1. Wyatt -(A) 12,0; 
2. Weston (A) 12,1 ; 3. Janiszewska 
(P) 12,2; 200 m.: 1. Paul (A) 24,4: 
2. Janiszewska (P) 24,8. 800 m.: 
1. Leather (A) 2:10,6; 2. Perkins 
(A) 2:11,1; 4 X M0 m.: 1. Anglia 
46,5; 2. Polonia 46,9; înălțime: 1. 
Bignal (Aji; 1,65 m.; 2. Hopkins (Aj
l, 65 m. greutate-. 1. Rusin (P) 14,50
m. ; 2. Klimaj (P) 14,16. suliță: 1. 
Figwer (P) 51,17; 2. Platt (A)’43,55. 
disc: 1. Dinowska (P) 46,61 m.; 2. 
Soboczinska (P) 46,13. lungime: 1. 
Kreszinska (P) 6,07 m.; 2. Hojnacka 
(P) 5,91 m.

Z. GLUSZEK

C.C.A. și Energia I.S.P. 
victorioase în campionatul de rugbi

I<n prima etapă a returului cam
pionatului categoriei A de rugbi, des
fășurată ieri, (etapă incompletă, deoa
rece echipelor Știința Institutul Mine 
din București și Energia Petroșani li 
s-a aprobat aminarea jocurilor) 
au intrat in întrecere doar două din 
pretendentele la titlul republican: 
ENERGIA I.S.P. și C.C.A. Fără a 
forța prea mult ele au realizat vic
torii la scoruri categorice în dauna 
Progresului F. B. și respectiv a Lo-

eomotivei P.T.T., ceea ce denotă buna 
lor pregătire în acest început de se
zon Mai semnalăm frumoasa victorie 
a tinerei dar valoroasei echipe Ener
gia Republica realizată asupra for
mației militare din Ploești.

Iată și rezult—teie tehnice ale jocu
rilor de ieri: C.C.A.-Locomotiva 
P.T.T. 23—0 (6—0); Energia I.S.P.- 
Progresul F. B. 28—0 (14—0); Ener
gia Republica-C.S.A. Ploești 9—0 
(6—01.

Constanța 8 (prin telefon). Rezul
tatele ultimelor două zile : Simbătă : 
FI. roșie Cluj — Energia Satu Mare 
87—52 ( 46—29) ; Energia Năvodari 
— Recolta Galați 91—34 (29—19), 
Prog. Inv. Buc. — C. S. Marina C-ța 
116—50 ( 50—17). Duminică: Energia 
Safu Mare — Recolta Galați 61—53 
(25—21); FI. r. Cluj — C. S. Marina 
C-ța 44—45 (23—10) — meci foarte 
disputat, cîștigat în ultimele secunde 
și care a influențat favorabil clasa
mentul Energiei Năvodari. Prog. înv. 
Buc. — Energia Năvodari 54—49 
(32—22).

Clasament final:
Buc.
8 p„ 
rina
6 p.,
lificat primele două (Energ. Năvo
dari 
față

1. Prog. I nv. 
10 p. 2. Energia Tr. 10 Năvodari 
3. FI. r. Cluj 8 p„ 4. C. S. Ma- 
C-ța 7 p., 5. Energia S. Mare 
6. Recolta Galați 6 p. S-au ca-

avînd un coș-averaj mai bun 
de FI. r. Cluj).

(P. Enache — coresp.)

Etapa din 15 septembrie a categoriei A 
fost amînatăde fotbal a

In ultimele etape ale campionatului 
.categoriei A de fotbal, unele meciuri 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
mare încordare și într-o notă de du
ritate excesivă, provocate de goana 
Unor echipe după victorii cu orice 
preț. Aceasta a dus Ia accidentări re
gretabile chiar printre jucătorii selec- 
ționabili.

Cum în momentul de față se desfă
șoară lucrările de selecționare și de 
pregătire a jucătorilor în vederea im-

portantului. meci cu Iugoslavia de la 
29 septembrie, contînd pentru campio
natul mondial, Direcția de Fotbal din 
C.C.F.S./C.M. și Comisia centrală de 
fotbal au hotărît, în interesul echipei 
reprezentative, arr.’narea etapei din 15 
septembrie a campionatului categoriei 
A.

Jocurile programate în această e- 
tapă se vor desfășura la o dată care 
va fi stabilită ulterior.

3 (prin telefon). — Că-
făcut

Si miiii b ai imiwiei 
a lași înrtiitai

BELGRAD, 8
pitanul federal Al. Timanici a 
remanieri și în Iotul reprezentativei B 
a Iugoslav .
juca în Austria și care, în general, 
va fi păstrat și pentru partida cu R<>- 
mînîa B de la 29 septembrie, în Iu
goslavia. In noua lui înfățișare, lotul 
se prezintă astfel:

Portari: Krivokucea și Irovici; fun
dași: Șikici, Nikolici, Șikovici; mijlocași 
Ljubenovici, 
înaintași: 
viei, <Pe- 
neanov, 
dovicl și Mladenovici.

Spaici, Șantek. Janentici; 
M'esaroș. Rtidinski, Prlince- 

iPetakoviei, Papeț, Josici, Og- 
Nîkolowski, O gn ea nov ici, Ra-


