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UCCESE INTERNATIONALE 
LE SPORTIVILOR ROMINI

• ECHIPA FEMININA DE ȘAH A CUCERIT MEDALIILE DE ARGINTIA CAMPIONATELE MONDIALE.
• ATLETELE ȘI ATLETll JUNIORI ÎNVINGĂTORI IN IUGOSLAVIA. ® LOCUL II IN CURSA MOTOCI- 
CLISTA DE 6 ZILE. • FOTBALIȘTII JUNIORI AU ÎNTRECUT REPREZENTATIVA POLONIEI. • VICTO
RIILE ECHIPELOR DE TINERET 
LENTA PERFORMANTA A LUI C.

ASUPRA REPREZENTATIVELOR 
GRECESCU IN

DE VOLEI ALE UNGARIEI. • EXCE- 
CROSUL DE LA PRAGA.

IdIîus Pieptea, Tadeusz Skrzep și losif Sirbu 
primii campioni internaționali de tir 
Un excelent record: 561 la pistol liber

SAHISTELE NOASTRE 
VICECAMPIOANE MONDIALE
Sîmbătă a avut loc în orășelul Em

men (Olanda) închiderea festivă a 
campionatului mondial feminin de 

pe echipe. In ultima prrtidă pe 
Jmc o aveau de susținut reprezentan
tele noastre, Maria Pogorievici a 
reușit să obțină o nonă victorie, cîș- 
tigînd întrerupta în fața șahistei iu
goslave Timofeeva. Partida se între- 
rupsesc într-un 
cu un pion în 
viei. Jucătoarea 
precizie finalul.

final de piese ușoare, 
plus pentru Pogorie- 
noastră a condus cu 
reușind să transfor-

(Continuare în pag. 2)

Tinerii atleți învingători în cele 
două întîlniri de la Novisad

NOVISAD, 
băieți, 55—51 la 
atleți romîni și _ 

jUgOS]avja-Pomînia (junioare).

100 m. : 1. Maksai (R)

FETE:

22 (prin telefon). \ ictorie pe toată linia! 166—92 la 
fete, iată rezultatele finale ale 
iugoslavi, rezultate favorabile

intilniritor dintre tinerii 
echipelor Romînfei.

Ziua I :
12,7 sec.; 2. Rauholt (1) 12.8 sec. 
înălțime: 1. Jug (I) 1,50 tn.: 2. Gere 
(1) 1,45 m.; 3. Voroneanu (R) 1,45 m.: ‘ 
400 tn.: 1. Kliment (R) 1:01,4:
2. Flaișer (R) 1:02.1; suliță: Sker- .
janc (1) 39,05 tn.; 2. Bogdanovicî (1) 
37,22 m.; ștafeta 4x100 m.: 1. Ro- 
mînia 50,0

sec. Scor: 
Ziua a

(R) 26,3 sec.; 
sec.; 80 m. g.

(Continuare în pag. 2)

lugoslavia-Romînia 26-25.
Il-a. 200 m: 1. Maksa:

2. Drotlef (RJ 26,5 
1. Rauholt (I) 12,1

Ediția a IV-a a campionatelor in
ternaționale de tir ale R.P. Romine a 
fost inaugurată ieri la poligonul Tu-: 
nari. Protagoniștii reprezintă opt țări 
ale Europei și Asiei. Am aplaudat 
pentru prima oară la startul tradi
ționalelor noastre întreceri internațio
nale pe reprezentanții Chinei Popu
lare, care au concurat 
gători din Italia, R.P. 
ța, R.P.F. Iugoslavia, 
R.P. Polonă și R.P. 
prima zi, pe tabloul 
campionatelor figurează lulius Pieptea, 
Tadeusz Skrzep și losif Sirbu.

CEAȚA LA PROPRIU Șl LA 
FIGURAT

Nu este în intznția noastră să fa
cem un calambur, dar situația ne-a 
oferit intr-adevăr două aspecte care 
s-au pretat la această speculație ga
zetărească. In dimineața zilei de ieri, 
Bucureștiul era învăluit intr-un strat 
gros de ceață. Și așa după cum ne-au 
informat meteorologii, centrul valului 
de ceață se afla (ghinion!) chiar de
asupra poligonului Tunari, ihnitînd 
aproape total vizibilitatea. In același 
timp, pe standurile de tragere, exista 
și o ceață la figurat: misterul care 
domnea asupra posibilităților trăgăto
rilor chinezi în concurs. Dar pe mă
sură ce ceața reală se ridica deasupra 
poligonului Tunari, se făcea lumină și 
în privința valorii oaspeților din Asia. 
In poligonul de calibru redus, Cian 
Hun conducea autoritar după primele 
două serii ale pistolului liber, iar in 
poligonul de calibru mare, Liu Ge-ciu 
se lupta de la egal cu excelentul ribs- 
tru trăgător losif Sîrbu și cu polo
nezul Tadeusz Skrzep, care puțin mai 
tirziu devenea primul campion inter
național la armă liberă.
IULIUS PIEPTEA Șl-A RESPEC

TAT PROMISIUNEA!
Am apreciat întotdeauna pe oa

menii care nu se hazardează în pro-

alături de tră- 
Ungară, Fran- 
R.P. Bulgaria, 
Romină. După 
de onoare al

Printre primii care .l-au felicitat pa
noul recordmen republican al probeț 
de pistol precizie, lulius Pieptea, eț 
fost și fiica sa.

(Foto: GH. DUMITRU) 
misiuni și i-am admirat pe aceia car* 
și-au respectat cuvîntuî dat. Dar măi
estrul sportului lulius Pieptea și-a ît*t 
trecut promisiunea, așa că lui i sec 
cuvin lauri în plus. Vă amintiți că l*t 
campionatele republicane din av^ust^. 
atunci cind Alexandru Klaus a de+ 
pășit recordul lui Pieptea, acesta din: 
urmă și-a felicita» învingătorul, darr 
i a promis o grabnică revanșă ctt 
ocazia campionatelor- internaționale.-. 
Ieri, lylius Pieptea a depășit barieraț 
celor o60 puncte la pistol liber, a înv 
trecut recordul lui Klaus cu trei puner 
te și în plus — neplanificat în pro+ 
misiune, dar dorit de el și de noi -*■ 
a cucerit și titlul de campion inter
național.

(Continuare în pag. 2)

sec. 2. Iugoslavia 50,3 Noi verificări se impun după jocul de... verificare de ieri
M0T0CICL1ȘTH ROMINI pe focul

final al „Cursei de 6
II in

zile”
clasamentul

ȘP1NDLERUV MLYN, 22 (prin te
lefon de la trimisul nostru). — Ulti
ma etapă, a 6-a, a marii competiții 
motocicliste „Cursa de 6 zile” a con
firmat succesul reprezentanților noș 
tri. Comportîndu-se excelent moto- 
cicliștii romîni din echipa A au reu- 
|it să-și mențină locul II în clasa
mentul general al „Cupei de argint”

Clasamentul final al „Cursei de 6 
zile" arată astfel : 1. R. Cehoslovacă 
A 205 p.; 2. R. P. ROMINA A 538 
p.; 3. R. Cehoslovacă B 614 p.; 4. 
U.R.S.S. A 650 p.; 5. R. P. Polonă

. 6. R.
Finlanda 
9. Olanda

Germană A 842
Suedia

F.
880 p.; 8.
A 991 p. (reamintim

A 816 p.; 
P-; 7. "• 
893 p.; 9. C
că Olanda a ocupat anul trecut pri
mul loc în această dificilă competi
ție): 10- Olanda B 1030 p.; II. Ita
lia B 1101 p.; 12 R. F. Germană B 
1124 p.: IX U.R.S.S. B 1292 p.; 14. 
R. P. Polonă B 1305 p.; 15. R1 P. 
Bulgaria B 1455 p.; 16. Elveția 1827 
p.; 17. R. P. ROMINA B 1879 p.; 18. 
Austria; 19. Italia; 20. R.P. Bulgaria A.

EMIL IENCEC

Voleibaliștii din nou victorioși

Selecționata divizionară A — Szeged
La juniori:

Rominta—Polonia 4-1
Am fi avut toate motivele să-î- 

tragem de urechi — cum se spune? 
— pe juniorii noștri, dacă ar fi ra
tat acest meci, așa cum a părut or- 
clipă, atunci cind înaintașul polo
nez Galeczka, în urma unei acțiuni 
frumoase pe aripa dreaptă, a înscris, 
golul egalizator. Era minutul 52.

Reuniunea internațională de volei 
de ieri s-a soldat cu victoria repre
zentativelor noastre de tineret, care, 
confirmînd așteptările, au dispus de 
echipele Ungariei: cu 3—0 (15—7, 
15—9, 15—10, în partida feminină și 
cu 3—2 (15—10, 6—15, 11—15, 15— 
11, 15—9) în cea masculină.

Bărbuță (R.P.R.) în luptă cu blocajul pe care i-l 
opun jucătorii maghiari lanosu și Krafik.

(Foto: C. FAUR)

Favorabile echipelor Romîniei în 
ceea ce privește rezultatul și bucu- 
rindu-ne astfel ca orice noua victorie 
a culorilor noastre naționale, întâlni
rile n-au confirmat însă pronosticurile 
decit din acest punct de vedere. In 
rest ,două meciuri de valoare scă
zută și, ceea ce

care

e mai trist, mai cu 
seamă din 
na jocului 
practicat de 
pele noastre.

Formația femini
nă, întărită cu e- 
lemente din pri
ma reprezentativă 
a țării, a întîlnit 
o echipă cu mult 
inferioară ei. Ii 
imputăm că nu a 
hiat jocul în serios 
și că a i 
astfel la 
adversarelor, 
care, tratindu-le cu 
nesolicitată îngă
duință, nu le-a a- 
jutat de fel.

Băieții? Au în
fruntat și ei un 
adversar ce le este 
inferior în gene
re, dar nu cu mult 
șj care în orice 
caz le-a servit o 
ripostă de exem
plară dîrzenie. 
Cu toate acestea, 
echilibrarea situa
ției și dilîcultatea 
cu care a învins 
reprezentativa R. 
P. Romîne s-au

prici
și ab 

echi-

coborît 
nivelul 

pe

(Continuare
în P®# 2)

Ene I sare în stilul său 
a blocat mingea.
STADION: „23 August” 
SPECTATORI: peste 30.600 
SELECȚIONATA DIVIZIO

NARA: Voinescu-Zavoda II, A- 
Neacșu-Călinoiu, Bone, 
Constantin (Dinulescu), 

Ozon, V. Anghel.
Hodi-Benak,

căror, teristic peste portarul maghiar Hodi,
Foto: L. TIBOR) 

s-usținut ultimele jocuri 
La ora când scriem a- 
nu știm m ce măsură

polzaei,
Ene II, 
Ene I,

SZEGED:
toro, Vass (Tanacs)-Barat, 
lar-Poâyvas, 
Hajvos, GiMicz, Nyari (Peto).

Au marcat: Ozon (min. 5 și 
88), Ene I (min. 45) respectiv 
Gillicz (mm. 67).

Arbitru: D. SchuWer. bun.

PoT- 
Zal- 

Nemes (Rabai),

naționale au 
de verificare, 
ceste rinduri 
l-a edificat pe Tirnanici partida cu 
Ț.D.N.A. Ceea ce putem însă ' 
afirmăm este că întrunirea de

(Continuare în pag. 3)

să 
la

golul egalizator. Era
Ce se intîmplase pînă atunci?
Juniorii noștri au început 

cu brio, au deschis 
(în min. 5, prin Mateianu), 
impresia că vor reedita dacă 
scorul din faimosul meci de _
ani, terminat cu 8—0. cel puțin jo-r- 
cul organizat Și pliin de fanteziei» 
creatoare din acea partidă. Dar impre-t- 
sia aceasta n-a rezistat decât vreo zece: 
minute, timp în care, într-adevăr^. 
înaintarea noastră a funcționat ca? 
un ceasornic, producând panică în 
rîndurhe apărătorilor polonezi.

Apoi, „furtuna" 
zentativa noastră, 
ca și ci nd ar fi

imediat
meciuT 
scorulT 
lăsîndF 
nu șiî 

a:um 2t

a trecut. Repre». 
încântată de ea», 
marcat 10 goluri?

(Continuare in pag. 3)

LA FINALELE DE BOX
NU S-AU ÎNREGISTRAT SURPRIZE.

Șapte zile au mai rămas pînă la 
meciul cu Iu; * ’ 
București și

igoslavia. Ieri — la 
Belgrad — cele două

C. GRECESCU 
a cîștigat crosul internațional

Cu
Ce-

de la Praga
PRAGA, 22 (prin telefon), 

prilejul sărbătoririi „Zilei Presei 
hoslovace", în Parcul de cultură și
odihnă „Julius Fucik" din capitala 
Cehoslovaciei s-a desfășurat un 
cros la care, alături de atleții ceho
slovaci, au mai participat atleți din 
Romînia, Polonia, R.D. Germană și 
Austria. Traseul a măsurat 6 km.

Pe primul loc s-a clasat atletul 
romîn C. Grecescu, 
această distanță 
locurile următoare s-au clasat: 
Hcnicke (R.D.G.) 
schke (R.D.G.) 18:06,6; 4. Stanko-
vfci (Dukla) 18:14,8... 10. Pop
(Rom.).

care a acoperit 
în 18:04,6. Pe 

2. 
18:06,2; 3. Mitz-

Reflectoarele cinematografiei, scăl- 
dînd în lumină ringul cu corzile sale 
purpurii, „blitz-urile” foto-reporteri- 
lor, săgetînd incandescent la fiecare 
fază mai dinamică și cei peste 15.000 
de spectatori, cifră care ar fi putut 
stîrni gelozia organizatorilor de la 
„Palais des Sports” sau „Madison 
Square Garden", au asigurat finale
lor republicane de box un cadru cum 
nu ne-a fost dat să întîlnim decît în 
zilele „europenelor". Păcat însă că 
spectacolul sportiv n-a lost și el la 
înălțime. Am putea spune chiar că 
reuniunea decisivă a fost mai slabă 
decit cele două gale precedente. O 
explicație există: pe de o parte, tra
cul (vizibil și la pugiliștii mai vechi) 
a tăiat din elanul combatanților, iar 
pe de alta dorința de a obține cu 
orice preț marea victorie a dus la 
transformarea multor meciuri în bă
tălii dure, în schimburi violente și 
fără noimă de lovituri, în dueluri 
rudimentare, abundînd în obstrucții. 
Au existat totuși două meciuri care 
au satisfăcut integral și într-o mă
sură ne-au despăgubit pentru decep-

țiile încercate în celelalte partide^. 
Este vorba de întîlnirile Dobrescuv 
Puiu Nicolae și Schiopu-Gheorghiu*.

Prîmul meci al finalelor ne-a des-n 
chis din plin „apetitul” pentru utu 
spectacol pugilistic de zile marii' 
Mircea Dobrescu (C.C.A.), în totalăi 
contradicție cu cele afirmate de el cui 
cîteva săptămini mai înainte, s-a do-r 
vedit într-o formă excelentă, cîștîii 
gind în stil de mare campion, perfor-j? 
manță cu atît mai meritorie cu cîtî 
tinărul său adversar din finală. Puiuț 
\icolae (Dinamo Orașul Stalin), s-ai 
comportat mai presus de orice laudăX 
In prima repriză, Dobrescu atacă vi->- 
jelios cu serii de croșeuri la corpi’ 
Vicecampionul european și olimpic: 
primește, la rîndul său, cîteva cro-<- 
șeuri upercutate, dar termină reprizai 
cu un avantaj ferm. In roundul doi,, 
Dobrescu nu scade intensitatea atacu
rilor, dar Puiu — în plină revenire —t- 
ripostează de la egal la egal. Cui 
toate eforturile dinamovistului, el nul

(Continuare in pag. 2),



Iulius Pieptea, Tadeusz Skrzep și Iosiî Sîrbu 
primii campioni internaționali de tir

FAVOfflW ÎNVINGĂTORI IN
Etapa ne ieri a campionatului

ETAPA K IERI IA RUGBI

(Urmare din pag. 1)

(INR. 22 ȘI 23 SE „DUELEAZĂ'

Sorții au „hotărît" ca Pieptea și 
tCian Hun să concureze unul lîngă 
laltul, pe locurile de tragere nr. 22 și 
23, despărțiți printr-un simplu para- 
•van. Aici s-au strîns aproape toți spec
tatorii. Mai întîi pentru a admira mă-; 
iiestria trăgătorului chinez care a în- 
iceput impresionant cu o serie de 96 p. 
urmată de una de 93 p. și apoi, pen
tru a urmări răspunsul prompt al 
^reprezentantului nostru Iulius Piep- 
•ftea. Pîhă spre sfîrșit, „duelul" dintre 
^numerele 22 și 23 (așa sîntjxunoscuți 
^trăgătorii și, mai ales, țintelef lor pe 
toată durata întrecerii) a fost deose
bit de pasionant^ ținîndu-ne pe toți 
îîntr-o intensă emoție. Dacă printr-o 
isuită de trei ținte excelente (95, 96, 
Î94), Iulius Pieptea a reușit să-și de-

pășească adversarul scăpînd în învin
gător (așa cum obișnuiesc să spună 
cicliștii}, în continuare, mai cu sea
mă pe ultima țintă, a rămas în aten
ția tuturor duelul Pieptea — recordul 
țării. Decis să învingă toate „obsta
colele", Pieptea — asistat și condus 
de maestrul emerit al sportului Ște
fan Petrescu — a tras pînă la consu
marea întregului timp regulamentar 
și cu un finiș neobișnuit (ultima se
rie: 94)', a întrecut recordul, și-a res
pectat promisiunea. Cian Hun a fost 
primul care l-a felicitat. S-a recunos
cut întrecut de un învingător valoros.

Skrzep a avut un start puternic de
venind campion internațional și la 
40 focuri culcat (393 p.) și la 40 
focuri în genunchi (376 p.}. Dar de 
la un loc de tragere tot cu nr. 22 ca 
și acela al lui Pieptea, a venit un 
răspuns prompt în finiș. Iosif Sîrbu 
— pentru că el era posesorul stan
dului nr. 22 — a cîștigat categoric 
proba în picioare, instalîndu-se astfel 
primul și în clasamentul pe trei po
ziții.

Reprezentanții noștri au dominat în 
general tragerea în picioare unde au 
ocupat primele patru locuri, iar Lau- 
rian Cristescu a cucerit, în plus, un 
valoros loc trei la totalul pozițiilor.

Etapa ne ieri a campionatului de 
rugbi a programat jocuri la prima 
vedere neechilibrate, în care victoriile 
favoriților apăreau sigure. Dacă re
zultatele cu care s-au soldat parti
dele : Dinamo-Progresul F. B. 9—3 
(3—3); C.C.A.-Știinfa Inst.
23—0 (0—0) nu au
aceste prezumții, în schimb 
s-au deplasat ieri p *—

REZULTATELE DE Oi, »
Pistol liber: 1. Iulius Pieptea 

[(R.P.R.) 561 p. — campion interna
țional; 2. Cian Hun (R. P- Chineză)} 
.553 p.; 3. Titus Manicatide (R.P.R.) 
.542 p.; 4. R. Dutkiewicz (R.P. Po
lonă) 539 p.; 5. Giorgio Ercolani 
î(Italia)' 537 p.; 6. Iii© Nițu (R.P.R.) 
.536 p.; Armă liberă calibru mare, po- 
.'ziția culcat: 1. Tadeusz Skrzep (R.P. 
(Polonă); 393 p. — campion interna
țional; 2. Liu Ge-ciu (R.P. Chineză) 
388 p.; 3. Iosif Sîrbu (R.P.R.)) 388 p.; 
■4. Peter Sandor (R.P.R.) 386 p.; 5. 
Ștefan Masztak (R.P. Polonă) 386 p.; 
■fi. C. Antonescu (R.P.R.) 384 p.; 
.genunchi: 1. Tadeusz Skrzep (R.P.
Polonă) 376 p, -campion interna
țional; 2. Laurian; Cristescu (R.P.R.) 
•375 p.; 3. losif Ștrbu (R.P:R.) 375 p.; 
-4. Stefan Masztak (R.P. Polonă} 
374 p.; 5. Tadeusz Pawlata (R.P. Po
lonă) 372 p.; 6. G. Antonescu (R.P.R.) 
2Î7I p.; picioare: 1. Iosif Sîrbu 357 

— campion internațional; 2. H. 
aHerșcovici 354 p.; 3. C. Antonescu 
352 p.; 4. L. Cristescu 352 p.; 5. Ta- 
>deusz Skrzep 350 p.; 6. Stefan Masz- 
itak 350 p.; 3x40: 1. losif Sîrbu l;f20 
g>. — campion internațional; 2. Ta- 
tdeusz Skrzep 1119 p.; 3. Laurian
’ICiristescu II11 p.; 4. Ștefan Maszitak 
11110 p ; 5. C. Antonescu 1108 p.; 6. 
P. Sandor 1105 p.; Talere aruncate 
din șanț (manșa I-a): 1. Tadeusz
Petelczyc (R.P. Polonă) 96 t.; 2. I. 
Vary (R.P. Ungară) 95 t.; 3. Gh. 

JEnache (R.P.R.) 94 t.; 4. I. Dumi- 
ttrescu (R.P.R.) 94 t.; 5. E. Szotnyos 
■(R.P. Ungară) 93 t.

...Șl PROGRAMUL DE AZI
Ora 9: pistol calărru mare; cerb 

/alergător 50 focuri simple; armă li- 
iberă calibru redus, meci englez (se- 
înioare); ora 10: talere aruncate din 
sșanț, manșa a Ii-a; ora 12,40: meci 
(englez juniori.

Bomn Marcel (Franța), 
Giorgio Ercolani (Italia), Cian Hun 
(R^ P, Chineză), Velicicov (Bulga- 
rfaj‘și losif Sîrbu (R.P.R ).

văzuți de NEAGU

O altă sur-priză plăcută ne-a fost, 
oferită de doctorul Titus Manicatide 
— acest permanent exemplu de con
știinciozitate profesională și de dra
goste pentru sport —, Clasat pe locul 
III cu o performanță bună: 542 p. 
Italianul Giorgio Ercolani, pornit in 
probă ca unul dintre favoriți, a în
ceput și a încheiat cu cîte o serie 
sub posibilitățile sale.

R4>. ROMÎNA—R.P. POLONA 2-2

Sîntem pe ștandurile de tragere Ia 
armă liberă calibru mare, dar nu este 
vorba de o întrecere inter-țări, ci 
numai de o echitabilă împărțire a 
titlurilor de campioni internaționali 
între doi trăgători din aceste două 
țări: Tadeusz Skrzep și Iosif Slrbu. 
Ca și trăgătorul de pistol Cian Hun,

Heidi Hotsching, Margareta Wittgenstein 
;$iD. Caminschi au realizat iun recorduri la natație

îl

Juniorii noștri se pregătesc intens în 
vederea întîlnirii internaționale pe 

icare o vor susține între 4 și 6 octom- 
'brie la București, în compania îno- 
'tătorilor din R. D. Germană. In 
i'drul pregătirilor, sîmbătă și ieri 
istrandul D. Gherman a avut loc 
(’concurs de verificare, soldat

. «cîteva rezultate satisfăcătoare, prin- 
jtre care și trei noi recorduri repu-. 

Tblicane. Astfel, Dumitru Caminschi a 
Mmeliorat recordul probei de 200 ni. 
/spate seniori, parcurgînd distanța în 
ftimpul dc 2:32,2. Vechiul record (2:

ca
la 
un 
cu

35,5) aparținea înotătorului R. Botz. 
Junioara Heidi Roisching a corectat 
sîmbătă și recordul probei de 200 m. 
liber senioare. Ea a înotat distanța 
în 2:41,2, întrecînd — cu 3,6 sec. ve
chiul record care aparținea înotătoa
rei Maria Both. In sfîrșit, Margareta 
Wittgenstein și-a înscrie numele pe 
tabela de recorduri în dreptul probei 
400 ni. mixt individual, cu timpul dc 
6:35,9. Vechiul record: 6:44,9 aparți
nea înotătoarei Ecaterina Orosz din 
anul 1954.

Șahistele noastre 
vicecampioane mondiale

(Urmare din pag. 1)

RENATO ILIESCU 
HRISTACHE NAUM

Tinerii atleți
(Urmare din pag. 1)

sec.; 2. Artz (R) 12,3 sec.; lungime: 
L Knall (R) 5.19 m.; 2. Skerjanc (I) 
5,19 m.; 3. Rauholt (I) 5,05 m.;
greutate: 1. Gurău (R) 11,30 m.; 2. 
Stoica (R) 11,22 m.; 3. Skerjanc (I) 
10,60 m.: disc: 1. Beltci' (I) 34,81 
m.; 2. Cataramă (R) 34,11 m.; scor 
final: Romînia-Iugoslavia (junioare) 
55-51.

BĂIEȚI. lugoslavia-Romînia (ti 
neret).

Ziua I; 110 m.g,; Ursac (R) 15,5 
î^ec.; 2. Jurcă (R) 16,3 sec.; greutate: 
L Stoian (R) 14,57 m.; 2. Tomasovici 
(I) 14,20 m.; 3. Perneki (R) 14,16 
m.« 100 m. s 1. Topici (I) 10,9 
2. Gergelv (R) 11,3 sec.; 3.
bai (R) 11,5 sec.; 400 m.: 1. 
kely (R) 
51,0 sec.;
3:55.8: 2.

’ț. Licker 
<{) 6.76
4. Samufigi (R) 6,62 m.;
1. B^rovici (I) 1.80 m.;
cu (R) 1,75 m.; disc: 1. Stefan Per- 
tieki (R) 45,14 m. nou record dc ju 
niori 
44,15

victorie minimul ei avantaj, 
meciul Romînia —■ Iugoslavia 
sfîrșit cu victoria de 2—0 a 
noastre. Este de notat că a 
treia victorie Consecutivă la

(me în 
iAstfel, 
ța luat 
("echipei 
îfost a
acest scor categoric, cu care repre
zentativa noastră a încheiat turneul 
'final. Acumulând un total de 10'/2 punc- 
îțe, echipa Romîniei egalează pe cea 
.a Uniunii Sovietice în fruntea clasa- 
ahentului. După cum am anunțat, însă, 
(regulamentul prevedea că în caz de 
egalități de puncte se clasează în 
ifrunte echipa cu măi multe meciuri 
■câștigate și astfel șahistele sovietice 
obțin titlul de campioane mondiale.

In cadrul festivității de premie
re, echipierele reprezentativei U.R.S.S., 
Olga Rubțova și Kira Zvorîkina, au 
primit medalii de aur, iar jucătoarele 
poastre, Maria Pogorievici ți Marga

reta Teodorescu, vicecampioane mon
diale, au fost distinse cu medalii de 
argint. Medaliile de bronz au revenit 
echipei R. D. Germane.

Iată acum clasamentul final al 
campionatului mondial feminin de șah 
pe echipe pe 1957:

1—2. U.R.S.S., R. P. Romînă 10'/2 
p.; 3. R. D. Germană 10 p.'j 4. R.P. 
Ungară 8l/2 p./ 5. R. P. Bulgaria 8 
p.; 6. R. P. F. Iugoslavia 7^/2 pr 
7. Anglia 7 p.) 8. R. F. 
p.l 9. Olanda 4 p.

ir
La invitația Federației 

șah, jucătoarele noastre 
la campionatul mondial, au contractat 
un meci de revanșă cu reprezentativa O- 
landei, la două mese, tur și retur. 
Meciul începe la 24 septembrie în lo
calitatea Utrecht. După cum se știe, 
în cadrul turneului final al campio
natului mondial, Romînia a întrecut 
Olanda cu scorul de 2—0.

Germanii 6

olandeze de 
participante

Mine 
infirmat 

____ r______ ... ______ cei care 
s-au deplasat ieri pe terenurile _ de 
rugbi din București au fost plăcut 
surprinși de viguroasa ripostă a pre
supușilor învinși, în real progres 
(mai ales Știința).

Echipa studenților a reușit să țină 
în „șah" redutabila formație a mi
litarilor mai bine de 55 minute. In 
acest interval, Știința a practicat un 
joc plăcut, ofensiv, și s-a apărat ex
celent (menținînd un rezultat egal: 
0—0). Pentru această parte din 
joc întreaga echipă merită un căl-

învingători
4. Gybri (R) 41,64 m.; ștafeta 
4x100 tn.: 1. Iugoslavia 43,9 sec. E- 
chipa Romîniei a fost descalificată. 
Scor: Romînia-Iugoslavia L'
47-46.

Ziua a II-a. 400 m. g.:
(R) 55.7 sec.: 2. Jurcă (R)
800 m.: 1. Narak (1) 1:53.8 
de juniori al Iugoslaviei — 
' ' (R) 1:53.9; —

(tineret)

1. Ursac
56,8 sec.;
— record 
; 2. Sze-

200 m.: 1. Dobayke.lv , ,,
(R) 22,4 sec.; 2. Szekely (R) 22,8 
sec,;
(R)

1.500 m. obst.: 1. Vasile Florea 
4:19.0

durus „oravo" I Apoi, ruona și con
diția fizică și-au spus cuvîntul și 
C.C.A. dezlănțuită, controlînd jocul, 
a marcat, în serie, cinci încercări, 
dintre care patru transformate. Și 
Dinamo a obținut o victorie foarte 
muncită în partida de ieri dimi
neață. Puțin a lipsit ca formația cam
pioană să termine la egalitate cu 
un adversar decis să-și vîndă scump 
pielea. Afirmăm aceasta avînd în ve
dere că cele trei încercări ale învin
gătorilor (Ghiuzelea, Dumitrescu șt 
Barbu), s-au datorat de fapt unor 
elementare greșeli ale apărării ad
verse. In general, Dinamo a prestat 
un joc confuz, vădindu-se lipsa de le
gătură dintre compartimente. Din 
cauza defectuoasei interceptări a 
paselor, multe atacuri ale dinamoî 
viștilor au fost 
care au jucat la 
Ghiuzelea, Barbu 
Progresul F. B. 
bun și compact 
cuvinte despre 
bun și competent; Krantz, 
dezavantajat ambele echipe

„cafuiafe". Singurii 
valoarea lor au fost 
și Zlâtoianu. De la 
am relevat jocul 

al înaintării. Cîteva 
arbitraje: Oncescu s 

inegal, a

Voleibaliștii 
dm nou victorioși 

(Urmare din pag. I) 
datorat în mai mică măsură com
portării bune a echipei maghiare, 
cit jocului plin de scăderi al volei
baliștilor romîni. Aceștia, vinovați 
după părerea noastră îndeosebi de o 
exagerată doză inițială de încredere 
în forțele proprii, bîntuiți apoi de 
nervozitate, vreme de aproape trei 
seturi, au păcătuit atît în atac cît și 
în apărare. ■

Jocului decis al voleibaliștilor un- 
guri.remarcabilelor lor servicii, puterni
ce și plasate, atacului rapid, foarte va
riat și blocajului lor promt, echipa 
noastră i-a răspuns aproape pînă în 
setul ultim cu preluări de o enervantă 
nesiguranță, pase extrem de defectu
oase, deci și cu un atac stîngaci, gre
oi, lipsit de fantezie și de vigoare și, 
în plus, cu un blocaj mai totdeauna 
în întîrziere.

In cele cinci seturi ale muncitei 
victorii de ieri, dar mai mult în fi
nalul partidei, s-au remarcat doar 
Timirgazin, Wolf și Gani. Din echipa 
R.P. Ungare: Ianossy, Varga și 
Kovacs.

Reprezentanții noștri, deși pînă la 
urmă învingători pe merit — mulțu
mită revenirii din ultimele două se
turi, — au rămas totuși datori cu 
mult publicului. Iar jucătoarele de 
asemenea. împreună, au de aceea o- 
bligația să le dăruiască, spectatorilor 
în întîlnirea revanșă de marți nu 
numai victorii, ci, înainte de orice, 
o comportare pe măsura valorii lorț 
reale.

CONSTANTIN FAUR

nou record de juniori 
al R.P.R. —; 2. Span (I) 4:23.4; 3. 
M. Pirvu (R) 4:25.8; ciocan: 1. So- 
kiei (I) 52,35 m.; 2. Djokici 
47,62 m.; triplu:
m.i 2. Ciochină
l. Kak (I) 56,59
55,99 m.; prăjină:
m. ; 2. Constantin
Răuțoiu (R) 3,60 
Barabaș (R) 8:48.4;
8:56.6; 3. Balotescu (R) 9:04.6; șta
feta 4x400 m.: 1. Romînia (Sandu, 
Corșatea, Szekely, Ursac) 3:23.4; 2. 
Iugoslavia 3:24.5.

Scor final: Romînia-Iugoslavia (ti
neret) 106—92.

. * i (i)
l. Stein (R) 14,56 
(R) 14,30; suliță:
m. ; 2. Naghi (R)
I. Lesek (I) 4,25
(R) 3,80 m.) 3.

ni.; 3.000 m.1 1.
2. Nikici (I)

sec.:
Do

Sze-
(l>
(R)

Gergelv (R) 11,3 sec.;
(R) 1L5 sec.; 400 m.:

2. Akevici
1. Barabaș 

lungime: 
Savovici 
6,75 in.; 
înălțime: 
Marines-

sec.;
50,6 sec.;
1.500 m.

Narak (I) 3:57.6; 
(R) 6,90 m.; 2.

m.; 3. Lesek (I)

u.

al R.P.R.; 2. Tomasovici (I) 
m.; 3. Diminici (I) 42,26 m.;

c Dumitrescu (C.C.A.) victorios in ultima probă 
campionatelor republicane de cic^n pe pistăa.

In ultima reuniune a campionatelor 
republicane, care cuprindea proba de 
semifond, victoria a revenit maestru
lui sportului Constantin Dumitrescu 
(C.C.A.). Acesta a început să se 

„vadă" în cursă numai după dispu
tarea celui de al șaselea sprint. Pînă 
atunci nu acumulase nici un punct! 
La al șaptelea a ocupat locul 3. dar 
apoi a „zburat" din pluton, cucerind 
patru sprinturi la rînd și luînd — de
tașat — conducerea. Dumitrescu, la 
adăpostul punctelor cîștigate, slăbește 
apoi alura și pe primul plan al cursei 
apar pentru cîtva timp Af. Voinescu 
(Dinamo), C. Istrate (FI. roșie) și 
P. Nuță (Energia), „detronați" la 
rîndul lor de frații /. și C. Baciu 
(C.C.A.). Dar odată cu apropierea fi-

naiului cursei, Dumitrescu iese din 
nou la suprafață, cîștigă cinci sprin
turi consecutive și cu aceasta victoria 
finală.

Se poate spune că cicliștii de la 
C.C.A., în frunte cu C. Dumitrescu, 
au controlat întreaga cursă, atît 
prin numărul lor (10 participanți din 
23) cît și datorită bunei lor pregă
tiri. Fără îndoială aci sînt și meri
tele antrenorului lor, Iulian Gociman.

Clasamentul final: 1. CONSTANTIN 
DUMITRESCU (C.C.A.) 59 p.;
2. I. Constantinescu (C.C.A.) 40 p.;
3. I. Baciu (C.C.A.) 34 p.; 4. C. Is- 
trate (FI. roșie Abator) 26 p.; 5. I. 
lortiță (C.C.A.) 25 p.; 6. M. Voinescu 
(Dinamo): 24 p.

(m. t.)

Finalele campionatelor de box
(Urmare din pag. 1) 

poate recupera din handicap. începe 
ultimul round. Dobrescu atacă fur
tunos și (după ce primește în prea
labil un avertisment pentru box pe
riculos cu capul înainte) îl face 
„groggy" pe Puiu, în urma unui pu
ternic croșeu la maxilar. Dinamovis- 
tul se redresează în mod uimitor și 
dermină în forță, dar victoria clară a 
lui Dobrescu nu mai poate fi pusă în 
pericol...

Finala categoriei cocoș a debutat 
într-unRRiip neașteptat. Chiar din 
primele schimburi de pumni, Constan
tin Gheorghiu (Dinamo București) 
este surprins descoperit de un croșeu 
de stînga al lui Victor Schiopu 
(C.C.A.) și cade la podea, fiind nu
mărat. Fără a se resimți, reia lupta 
cu multă vigoare și Schiopu trebuie 
să. suporte cîteva „serii" precise și 
destul de puternice. Decis să refacă 
terenul pierdut, Gheorghiu pornește 
„tare" în repriza următoare și primul 
minut îi aparține evident. Schiopu 
contrează de mai multe ori cu directe. 
Avantaj Gheorghiu. In ultima repriză 
Victor Schiopu e mai insistent și mai 
rapid în acțiuni și smulge finalmente 
avantajul necesar unei victorii de jus
tețe la puncte.

Vențel Stoianovici (Energia Reșița) 
și losif Mihalic (FI. roșie Cluj), doi 
tineri boxeri de talent, au susținut 
finala categoriei pană. Boxînd în li
nie. variat și rct»v, Mihalic plaseeză 
în primă repriză multe directe în plin,

poate

i>M|iuuk1 avantaj. Din repriza a doua, 
Stoianovici, avantajat de alonjă și in
discutabil mai puternic decît firavul 
său adversar, începe să-și impună su
perioritatea. La sfîrșit, reșițeanul a- 
vea — după părerea noastră — micul 
avantaj necesar victoriei, dar juriul 
l-a preferat pe Mihalic.

La cat. semiușoară, M.Trancă (Din. 
București) și Dănllă Done (Energia 
București) au făcut un meci slab, con
fuz. Pentru un plus de claritate („o 
licărire de lumină în întuneric"), vic
toria la puncte i-a fost acordată lui 
Dănilă Done.

Constantin Dumitrescu (Dinamo 
București) a întîlnit în Constantin 
Gherasim (Voința București) un ad
versar mai greu decît se aștepta. 
Gherasim a luptat de la egal, pla- 
sînd numeroase directe, recepționate 
în plin de Dumitrescu, cu toată mă
iestria sa în materie de eschive. Me
ciul a fost extrem de echilibrat și 
s-a terminat cu o victorie „la un 
scurt cap“ a dinamovistului.

Finala la „semfmijlocie" — dispu
tată între Mihai Stoian (Știința Bucu
rești) și Hie Drag ne a (Dinamo Bucu
rești) — s-a rezumat la încercările 
repetate și nereușite ale lui Dragnea 
de a intra în lupta de aproape și la 
ripostele decise ale lui Stoian, care 
a cucerit astfel o facilă victorie.

Lipsite de interes, finalele cate
goriilor mijlocie-ușoară și mijlocie. In 
prima, Vasile Tiță (C.C.A.) l-a în
vins destul de greu la puncte pe Con
stantin lordache (Dinamo București),

M. Ddbrescu
iar în cea de a doua. Dumitru Gheor
ghiu (Dinamo București), căruia ii 
remarcăm totuși finișul destul de bun, 
a dispus la puncte de Petre Deca (Di
namo Craiova).

Sigur pe sine, campionul european 
Gheorghe Negrea' (C.C.A.) l-a învins 
prin K-O. în mai puțin de un minut 
pe Ion Ferentz (Energia București). 
La categoria grea, Dumitru Ciobotaru 
(Dinamo București) s-a dovedit din 
nou superior lui Vasile Mariuțan (Di
namo Orașul Stalin), cîștigînd la 
puncte, după un meci care a însem
nat iarăși o „cursă de urmărire". Pă
cat de calitățile fizice deosebite cu 
care este dotat acest tînăr „greu" din 
Orașul Stalin...

★
Deciziile au fost juste, cu excepția 

aceleia din meciul Stoianovici-Mihalic. 
Notăm succesul pugiliștilor de la 
C.C.A. care au izbutit să cucerească 
patru din cele zece t’thiri de cam
pioni puse în joc

MAR1U8 uODLANU



La juniori
(Urmare din pag.

unul singur, n-a mal insistat 
fazele de poartă, a slăbit. în ge- 

eral, ritmul, pierzînd încetul cu înce- 
1 inițiativa. Și de unde pînă atunci 

aspeții acționaseră destul de timid,
ăzînd că echipa noastră nu mai 
une în joc aceeași energie, ei trec 

atac. Se joacă totuși moale de 
robele părți, ca în acele meciuri 

deschidere", care nu au alt rol 
ît să umple timpul și să astîtm-

•e „tribunele" în așteptarea me- 
lui „cel mare". Echipa noastră 
și în special înaintarea — joacă 

ă nerv, ca o consecință, în pri- 
1 rînd, a faptului că Raab și Ma-

ianu se su.pra-evakiează între cei. 
Iți juniori și nu acționează cu 
uficientă convingere, iar atunci 

o fac, se rezumă la acțiuni pe 
t propriu.

In asemenea 
it eg al a rea de 

. A fost ca 
trezit echipa 

dă. Ea a reluat lupta cu hotărîre 
diferența de valoare s-a făcut din 
în ce mai simțită pe teren. In 

muți»! 60, la sfîrșiitul unei spec- 
culoase curse pe extremă a lui 
ennie — cel mai bun înaintaș ro- 

■n —, Mateianu interceptează cen- 
area și înscrie al doilea gol. Dfn 
st moment, echipa poloneză nu 
i atacă decît sporadic. Unul din 
te atacuri — cel din min. 70 — 

st>e totuși periculos și ne dă emo- 
i. Mingea „șterge" ’—” ’-----
ansversală și iese în 
ăm apoi cu autoritate. In minutul

, Rennie pătrunde în careu și nu 
ai poate fi oprit, pe ultimii me- 

în fața porții, detcît prin fault, 
is atît de portar, cit și de fun- 

1 Krzyzanowski. înainte ca ar- 
itrul să fluiere „11 metri", min- 

ricoșată din cei trei jucători 
ți la pământ, intră în poartă, 
șase minute înainte de sfîrșit.

condițiunî, a surve- 
care am vorbit mai 
un duș rece, care 
noastră din amor-

însă bana 
aut. Domi-

sem-
In

n-a

ictionata divizionară A— 
Szeged 3-1 (2-0)

(Urmare din pag. 1)

rești n-a elucidat toate
le de întrebare. Motivele? 
imul rînd partenera de joc 

tituit un adversar prea pericu- 
pentru jucătorii noștri. Echipa 

ghiară a jucat curat, sportiv, 
ar s-a complăcut prea mult în pos- 
ra de „sparing partener". N-ar 
stricat să vedem ieri pe stadi- 

,23 August" una dintre echipele 
urnite din Ungaria, Uniunea So- 
tică (țări în care campionatul 
fost întrerupt din pricina întîkli- 
r reprezentativelor) sau Bulga- 

a (care a și aprobat — așa cum 
neam mai sus, — echipei ei cam

ioane să joace în compania națio- 
lei iugoslave).
Chiar și așa. selecționata n-a dat 
tală satisfacție. In special în re- 

riza secundă cînd a avut perioade 
r și simplu anoste. Și, cum men- 
na.m la început, punctele nevral- 

Ice ale formației nu s-au., tămă- 
it complet. Dacă apărarea a co- 

espuns în ansamblu, în schimb este 
ă de discutat formula înaintării în 

e Constantin — lipsit de inspi- 
ția și ușurința obișnuită în exe- 
ii — a făcut o partidă slabă, iar 

•nghel pare nelalocul lui pe extre- 
stîngă (și pentru asta face tot- 
na mișcări în plus spre a-și 

trivi balonul pe piciorul drept),
i s-a părut că intrarea lui Dinu.

a dat mai 
Bone, mai 

și-a revenit 
ă. Neacșu poate, 
ă,

multă viață ata- 
slab în repriza 

în repriza secun- 
după opinia noas- 
postului de fun- 

ales că este și
să facă față 

aș dreapta, mai 
de meserie". Față de însăși factura 

lui aprecierile nu pot fi defini- 
ive, mai ales acum cu 7 zile înain- 

partidei, cînd prea multe schim- 
ări n-ar ajuta în orice caz orno- 
nității. Antrenorilor noșfri le ră- 

lîne obligația de a verifica numai 
sturile în care titularii de pînă 

Cum s-au comportat constant slab, 
i asta în special pentru atac.
Ca perioade de joc echipa 
ezentat mulțumitor în repriza în- 

îia, cînd — cum bine spunea zia- 
istul iugoslav Cmistantinovici — 

„spart" de multe ori dispozitivul 
efensiv al oaspeților printr-o per- 

nentă mișcare. Linia de atac a 
.ratat dispoziție de joc și inspîra- 
ie. dar foarte adevărat este că și 

s-a străduit cum nu 1-a.m 
ăzut de multă vreme în această 
arte a meciului (probabil că pen- 

duminica viitoare ne rezervă 
joc întreg 1) realizînd munca 

mui inter cu dublă specialitate: 
ea tor și realizator.

' '95" ' ' ' -X

s-a

Romînia — Polonia 4-1

Duel aerian intre loansuc și Sar na, cîștigat de jucătorul polonez. 
„Asistenfi*: Mateianu și Marks. .

Raab execută 
la 20 metri, 
trulea gol.

După cum 
noștri au fost pasivi o mare parte 
dm joc. In a doua parte a meciu
lui, ei au jucat însă frumos, orga
nizat, în forță și au stâpînit com
plet situația. Ne-au plăcut în mod 
deosebit: Rennie, Motroc, Mureșan 
și cei doi mijlocași, Petru Emil și 
Petca, însă numai In jocul de apă
rare, destructiv.

Așa cum ne 
polonez Gorski, 
în progres. Ei 
balonul și au

o lovitură liberă de 
care ne aduce al pa-

am arătat, juniorii

spusese antrenorul 
juniorii oaspeți sînt 
au controlat bine 
dovedit, în general,

(Foto: L. TIBOR)
o pregătire tehnică bună. Nu stat 
însă deciși în fața porții. Dm no
durile lor am reținut pe: Galeczka, 
Marciniak și Nieroba.

Arbitrul maghiar Ede Pafdi a 
condus cu competență formațiile:

ROMINIA: SzilagyBărouiescu,
Motroc. Mureșan-Petru Emil, (Neac- 
șu), Petca-Ivansuc (Baliot). Raab, 
Mateianu, Dumitrescu (Rakcsi), 
Rennie.

POLONIA: Lesniak-Krzyzanowski, 
Nieroba, Szymczyk (-Lachodniak),- 
Marks, Sama-Galeczka. Kasprzyk, 
Marciniak. Lerch. Matvszczak.

JACK BERARIU 
MIRCEA TUDORAN

tn categoria B

Fruntașele ambelor serii
ȘTIINȚA C4.UJ —

CLUJ 3—0
LOCOMOTIVA
(2-0)

două echipe lo
de

înscris de I, Covaci ki min. 63. P. 
Tom eseu -cores©.

CATEGORIA C
SERIA I

Știința Galați-Energia Bacău 2—0 (0—0) 
Energia Birlad-Fl. roșie Boto
șani 3—3 (2—0)
Locomotiva Pașcani-Progresul 
Dorohoi 4—0 (2—0)
Locomotiva Iași-Locomotiva Tg.
Ocna 3—0 (2—0)
FI. roșie Buhuși-Progresul Ră
dăuți 1—1 (1—0)

ETAPA VUTOARE. — Dinamo Brăila- 
Tecuci, Energia Bacău-Fl. roșie Buhuși, 
Progresul iDorohoi-Progresui Rădăuți, 
Locomotiva Pașcanl-Știința Galați, E- 
nergja Bîrlad-Energia Moineștl, Știința 
I.M.F. Iași-Locomotiva Iași, Locomotiva 
Tg. Ocna-Fl. roșie Botoșani.

SERIA a U-a

Energia ConsDanțtf-Energia 
Leordeni amînat
Locomotiva Gaiați-Energia Ga
lați o—« (0—2)
Dinamo Pitești-Energia Bucu
rești 0—1 (0—9)
Energia Tîrgoviște-Energia Vic
toria — 3—0 (1—9)
Energia 131-Fl. roșie Bucu- ■ 
rești 2—1 (1—1)
Fi. roșie Grurghi-Energia 4 dm- 
pina 3—2 (2—1)
Energia Sinaia-Energia Med
gidia 4—0 (4—0)

ETAPA VUTOARE. — Energia Leor- 
deni-Eaergla S3L, Dinamo Pitești-Ener
gia Galați, Energia Medgidia-Energia 
Tîrgoviște, Energia Consăanța-Energia 4 
Cimpina. Energia Sinaia-Fi. roșie Giur
giu, Energia Buourești-Fl. roșie Bucu
rești, Locomotiva Galați-Energia Victo
ria.

seria a Iii-a

Energia Craiova-FI. roșie 7 Nov.
Arad !_i
Energia 108-Progresul Brad o—o
Locomotiva Tr. Severin - Fi.
roșie Rm. Vîicea 2—1 (2—1)
Energia 3 Reșițî-Progresul Co
rabia 4—3 (0—0)
En. Constr. Arad-Locomotiva
Craiova o—i (0—1)
Știința Craiova-Energia Tg. Jiu 2—1 (1—1)

ETAPA VIITOARE. — Progresul Cora- 
bia-Energia Constr. Arad, Locomotiva 
Tr. Severin-Energia Craiova, Progresul 
Brad-Energia Tg. Jiu, FI. roșie 7 Nov. 
Arad-Energia 103. Energia Oțelul Roșu- 
Fl. roșie Rm. Vîicea, Locomotiva Cra
iova-Energia 14, Energia 3 Reșița-Loco- 
mofiva Tr. Severin.

SERIA a IV-a

Progresul Turda-Progresul Bis
trița 3—1 (2—1)
Voința Tg. Mureș-Recolta Si- 
ghet 4—7 (3—0)
Energia 7-ProgresuI Satu Mare 5—1 (2—1) 
FI. roșie Cluj-Dinamo Baia
Mare 3—0 (0—0)
Recolta Salonta-Recolta Topli-
ța 2—0 (1—0)
FI. roșie Oradea-FI. roșie SI.
Gheorghe 3—1 (1-4)

ETAPA VIITOARE. — FI. roșie 9f.
Gheorghe-Progresul Turda, Rec'-Va Sl- 
ghet-Recolta Cărei, Progresul Ristrtța- 
Progresul Satu Mare, Energia O-adea- 
Recolta Salonta, Recolta Toplița-Fl. ro
șie Oradea, Dinamo Bata Mare-Energia 
7, Voința Tg. Mureș-Fl. roșie Cluj.

Echipa de fotbal Șahtior Stalino 
a sosit in Capitală

r după amiază a sosit în selecționata divizionară B. In afară
® ~ 'enind cu un avion de acesței partide, echipa sovietică va 

la Moscova — echipa sovietica de . . . • . ™ r • r *•
fotbal Șahtior Stalino, care va în- mai Juca J01 Ia Petro?ani cu formația 
tîlni miine după-amiază, pe stadionul locală Energia.
Republicii, începi nd de la ora 15,45, Șahtior Stalino se află în prezent 

___ - pe locul IX în clasamentul primei 
categorii.

Meciul dintre cele 
cale nu a corespuns dfn punct 
vedere tehnic. Studenții au dominat 
«lai mult reușind să cîștige 
scor prin punctele marcate de 
dovan (min. 5 și 70) și Sucîu 
3). Feroviarii au prezentat o
mație cu numeroase rezerve. V. Ca- 
coveanu-ccresp.

RECOLTA REGHIN — ENERGIA 
BATA MARE 1—1 (1—0)

la 
Mol- 

(min. 
for-

ENERGIA
GIA REȘIȚA 3—1

HUNEDOARA—ENER- 
(1-0)

în care 
de multă

Au marcat Veszi (min. 35) pen
tru Recolta și Ionescu min. 76 
pentru Energia. Deziderat Farcaș- 
coresu.

ENERGIA
TIVA

A înscris

ARAD —i LOCOMO-
ARAD 1—0 (0—0)

Râstin (min. 67).

Partidă spectaculoasă 
gazdele au dat dovadă 
voință pentru a se menține printr-o 
nouă victorie în plutonul fruntaș al 
seriei I-a. Huzum (min. 38, 50 și 
51) a înscris cele trei puncte ale lo
calnicilor. Singurul gol al reșițe- 
nitor a fost marcat de Mateon 
min. 47. Marin Neacșu-coresp.

ENERGIA 
ENERGIA

în

UZ. TR. OR. STALIN—
CÎMPIA TURZII 0—1 

(0-0)

factură slabă. Ambele e-

CLASAMENT

1. Știința Cluj
2. -3 Energia Hunedoara
2-3. Energia C. Turzil 

Timișoara 
Baia Mare 
Arad 
Reșița

4. Locom.
5 Energia
5. Energia
7. Energia
8. Energ. Uz. Tr. Or. Stalin
9. Energia Luper.i

19. Energia Mediaș
11. Locomotiva Arad
12. Progresul Sibiu
13. Recolta Reghin
14 Locomotiva Cluj

12: 2 8
13: 4 8 
6: 2 •

19: 7 7 
11:19 «
5719 6

11: t 5

S 4 9 1
5 4 « 1
5 4 9 1
5 3 11
5 2 2 1
5 3 9 2
5 2 12
5 2 9 3 9: 8 4
5 12 2 19:12 4
5 2-9 3
5 2 9 3
5 113
5 9 2 3
5 0 14

5: 9 4
4: 9 4 

19:11 3
3:11 2
4:19 1

Uz. Tr. Or. 
Recolta Reghin, Locomotiva 

Locomotiva Arad, Ener- 
Energta Hunedoara, Lo-

Etapa viitoare : Energia 
Stalin — — •" -----
Timișoara 
gia Arad __ . _
comotiva Cluj — Energia Cîmpia Tur
zil, Energia Reșița — Știința 
Energia Bata Maie — Progresul Si
biu, Energia Lupeni — Energia 
diaș.

Reșița Cluj,

Me-

Meci de 
chipe au jucat fără convingere, fără 
o orientare tactică. De aceea un re
zultat nul ar fi ilustrat în cea mai 
bună măsură situația de pe 
Oaspeții au cîștigat datorită 
tului înscris de Nedelcu în 
63. Gh. Mizgăreanu-coresp.

Seria a H-a

învingătoare
Segal (Buc.). Rkbard Unfai, coresp. 
regional.

ENERGIA 1 MAI PLOEȘTI — 
DINAMO BIRLAD t—2 (0—1)

La capătul unui joc mediocru, 
dinamc-viștii din Bîrlad au obținut 
o victorie la limită. Au marcat: 
Partal pentru gazde, Oprea și Pan- 
tici pentru oaspeți. A arbitraj bine 
Vladimir Fieru (Buc). Ion lordache- 
eoresp.

DINAMO 8 — ENERGIA FĂLTI
CENI 4—0 (3—0)

Gazdele au avut aproape tot 
timpul meciul Ia discreție. Au în
scris: Sitaru, Belea (2) și Voica.

ENERGIA CIMPINA — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 4—T (3—1)

3000 de spectatori au fost marto
rii unui joc de factură tehnică mo
destă. Realizatorii golurilor: Vălă- 
ceanu, Bibires (2) și Ionescu rl 
pentru Energia Cimpina, Cruțiu 
pentru Știința Buc. Excelent a arbi
trat Simion Popa (Mediaș). Ștefan 
Vîrjoghe, coresp.

Bilete pentru meciul de mîioe sO 
găsesc de vînzare, începînd de azi 
după-amiază, la casele de bilete de 
la stadioanele Dinamo și Republicii, 
agențiile C.C.A. și Pronosport (Calea 
Victoriei 9) și casa specială din str. 
Ion Vidu.

Știința Timișoara — Spartak S ibotiți 
4-4 (3-3)

TIMIȘOARA 22 (prin telefon). — 
Peste 15.000 de spectatori avi ur-1 
mărit un meci de luptă, cu nume-; 
roase goluri, însă de un nivel teii-' 
nic mai slab. Rezultatul de egalitatț 
reflectă just situația de pe tereti. 
Punctele au fost înscrise de Boroș 
(min. 2 din 11 m., min. 15 si 67), 
Ciosescu (min. 37) pentru Știința și 
Kilianovic (min. 1 și 40). Ciovie 
(min. 14 și 64) pentru Spartak. Ar
bitrul Kepich a condus satisfăcător 
următoarele formații : Știința Timișoa
ra : Enăchescu-Farmati, Dușan, Tilic 
(Apter) -Tănase, Cojereanti Gîrleanu, 
Lereter (Zaharia, Boros), Ciosescu 
(Filip), Mazăre, Boroș (Midariu).

Spartak Subotița: Glonfic-Taticica, 
Peici, Giotic-Ienovai (Maradi), Let-: 
cov-Ostoic, Maradi, Ogneanov, KiliaJ 
novic (Koleter), Ciovie (Rtibar)j 
S-au remarcat Tănase, Gîrleanu și 
Boroș de la gazde și Peici, Ognea-I 
nov și Ciovie.

teren. 
punc- 

min.

LOCOMOTIVA CONSTANȚA 
DINAMO BACAU 2-0 (2—0)

Meciul PROGRESUL C.P.C.S. — 
PROGRESUL FOCȘANI a fost a- 
minat

A. Gros și P. Arcart
corespondenți

ENERGIA LUPENI — PROGRE
SUL SIBIU 3—3 (2—2)

Joc interesant datorită în special 
abundenței de goluri. Localnicii au 
ratat victoria deoarece Asan nu a 
concretizat un 11 m. 
In general, apărarea 
făcut față cu succes 
ofensivă declanșată 
Au înscris Dragoman 
Geamănu (min. 30)
sul și Uniguiroiu (mim. 
zăcu (min. 
pentru Energia. I. Ciortea-coresp.

Meci viu disputat și de o bună 
factură, tehnică. După aspectul jo
cului. localnicii au meritat victoria, 
a vi nd permanent 
peții, în schimb, 
așteptări și abia 
cuini au reușit
acțiuni. Au înscris Moroianu 
Ispas (din 11 m.J. Foarte bun ar
bitrajul prestat de Șt. Constanti- 
nescu (Buc.). P. Enache, coresp- 
regional

inițiativa. Oas- 
s-au prezentat sub 
către sfirșitul jo- 
să închege unele 

Și

în min. 67. 
sibienilor a 
momentelor de 
de adversari, 
(min. 19, 64). 

pentru Progre- 
25), Mur-

44) și Szoke (min 65):

ENERGIA MEDIAȘ — LOCOMO
TIVA TIMIȘOARA 0—I (0—0)

Oaspeții au juoat în general 
tehnic și au ținut să speculeze gre
șelile de apărare ale

xx^tod la limită în urma golului

mai

medieșenilfcr.

,;s

CLASAMENT

1. Energia Cimpina 5 4 0 1 14: 7 8
2. Dinamo Bîrlad 5 3 2 0 13: 7 8
3. Știința iași 5 2 3 0 13: 9 7
4. Locomotiva Constanța 5 2 2 1 11: S 6
5. Dinamo 6 5 2 12 15: 8 5
6. Dinamo Bacău 5 2 12 13: 8 5
7. Energia Moreni 5 2 12 10: 9 5
8-9. Locomotiva G N. 5 13 1 5: 5 5
8-4. Progresul C.P.C.S. 4 2 11 7: 7 5

10. Energia Fălticeni 5 12 2 4: 8 4
11. Progresul Focșani 4 112 4:14 3
12. Er.ergia 1 Mai 5 113 4:15 3
13. Progresul Suceava 5 0 2 3 4: 7 2
14. Știința București 5 10 4 5:12 2

Etapa viitoare : Dinamo Bacău — 
Progresul C P.C.S. ; Locomotiva G. N. 
— știința Iași ; Știința București — 
Energia 1 Mai Ploești; Progresul 
Focșani — Energia Fălticeni; Dinamo 
Bîrlad — Progresul Suceava; Energia 
Cimpina — Locomotiva Constanța; 
Energia Moroni — Dinamo 6 Bucu
rești.

@^onospost

PROGRESUL SUCEAVA — LOCO-
0—0MOTIVA GARA DE NORD

ȘTIINȚA IAȘI — ENERGIA 
RENI 4—1 (2—1)

MO-

Așa arată un buletin Pronosport cu 
12 rezultate exacte la concursul nr. 38 
(etapa din 22 septembrie 1957) :

I R.P. Ungară — U.R.S.S. 2
II U.R.S.S. (B) — R.P. Ungară (B) X
III R.P. Rom. — R.P. Pol. (jun.) 1 
rv Energia Mediaș — Locom. Tim. 2
V Locom. C-ța — Dinamo Bacău 1
VI Er.erg. Uz. tr. Or. Stalin — Ener

gia Cîmpia Turzil 2 
VH Energ. Lupeni — Progr. Sibiu X 
VIII Locom. Cluj — Știința Cluj 2 
ix Progr. Suceava — Locom. G.N. X
X Recolta Reghin — Energ. B. Mare X
XI Energ. 1 Mai Ploești — Dinamo

Bîrlad 2
XII Energ. Arad. — Locom. Arad 1 

La acest concurs au fost depuse a-
proximativ 790.C00 variante.

Localnicii au cîștigat pe merit, do- 
minîndu-și net adversarul, 
scris 
(in | 
tru ! 
fost 
m).

Foarte bun arbitrajul lui Monică

Au în- 
> Vasilescu, Bedivan, Mihăescu 
proprie poartă) și Cărumtu pen- 
Știința. Punctul oaspeților a 
marcat de Cam»i?nu (din 11

Barajul echipelor masculine de baschet
In ultima zi a întrecerilor de bas

chet disputate pe terenul Știința din 
Capitală, în cadrul turneului de ba
raj pentru categoria A, s-au înregis
trat următoarele rezultate tehnice: 
Progresul M.I.C. — Energia Năvo
dari 64—47 (23—23), Știința IMF.

Cluj — Voința Iași 65—50 ( 28—1L)j 
Clasamentul final este următorul: I.- 
Progresul M.I.C. București (3 vic
torii), 2. Știința I.M.F. Cluj (2 v.), 
3. Voința lași (1 v.), 4. Energia Nă-1



Ana Coman: 14,57 m. 
la aruncarea greutății

La Sofia î DE PESTE 
HOTARE

In cadrul unui concurs atletic des
fășurat ieri la Orașul Stalin, maes- 
trâ sportului Ana CoTnan a stabilit 
un nou record republican la arunca
rea greutății, cu 14,57 m. (Vechiul 

■ record îi
Balcanice 
notat că 
Coman a

aparținea de la Jocurile 
și era de 14,55 m.). De 

în a șaptea aruncare Ana 
obținut 14,60 m.

Ana

ATLETISM

OLGA ORBAN

PARIS, 22 (prin telefon).
Nicicînd 

individuale 
cunoscut o 
— sau mai 
concurente 
Aproape dublu față 
participantelor de anul trecut de la 
Melbourne. Cu un asemenea număr 
de concurente, foarte apropiate ca 
valoare, nu mai apar ca surprinză
toare eliminările în primele tururi ale 
unor favorite. De exemplu, Șitikova 
(U.R.S.S.) a părăsit întrecerea din 
primul tur, Eberth (Austria), Negler 
(Franța), Rejto, Juhasz (campioana 
R.P.U.), Zanelli (Italia), Ommerborn 
(R.F.G.), etc. au fost eliminate în 
„optimi-1, iar Predaroli (campioana 
Italiei), Gleen Haig (Anglia) ș.a. au 
căzut îh sferturi de finală. Romînia 
are 'însă două reprezentante între pri
mele 12 trăgătoare ale lumii, adică 
în semifinalele campionatului care 
vor avea loc luni, urmate imediat de 
finala în opt concurente. Este vorba 
de Olga Orban și Eugenia Tărăn- 
goiu calificate fără emoții după ce au 
învins pe Zanelli, Ommerborn, Bai
ley, Predaroli, Jitikova, Veronnet 
(Orbai) și pe Camber, Eberth, Lo 
rien, Kovacș, Gnoer (Tărăngoiu). In 
semifinale. Orban și Țărăngoiu fi
gurează alături de Kovacs (R.P.U.), 
Scheen (Anglia), Cesari, Collombetti. 
Camber (Italia), Rastvorova, Zabeli
na (U.R.S.S.); Schmidt, Strooh 
(R,F.G.) și Muller-Preiss (Austria). 
Ecaterina Orb a fost eliminată în 
sferturi de finală în seria din care 
s-au calificat Collombetti, Zabelina 
și Stroch. Cecilia Neagu, Maria Vicol 

din

campionatele 
de floretă
asemenea 
precis, au 

la startul

mondiale 
femei nu au 

animație. Sînt 
fost — 83 de 
acestei probe, 

de numărul

și Elina Samșudeanu au ieșit 
concurs în optimile de finală.

Sîmbătă seara a luat sfîrșit cam
pionatul pe echipe la spadă. Titlul a 
revenit formației Italiei, urmată de 
R. P. Ungară, Anglia și Luxemburg.

In prima zb a turneului de volei: Bulgaria—U.R.S.S. 3^1, 
Cehoslovacia — Romînia 3-0

SOFIA, 22 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Azi dimineață 
în sala Teatrului Național din So
fia a avut loc deschiderea solemnă 
a celei de a 53-a sesiune a Comite
tului Internațional Olimpic. Solem
nitatea s-a desfășurat în prezența 
tuturor membrilor C.I.O. și a ih>- 
meroase personalități din viața 
sportivă', culturală și politică a Bul
gariei.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de generalul Vladimir Stoicef. 
președintele Comitetului național 
olimpic al R.P. Bulgaria, după care 
dl. Avery Brundage, președintele 
C.I.O., a ținut un amplu discurs. Dl. 
Brundage a insistat asupra locului 
important pe care-1 ocupă actual
mente Jocurile Olimpice în patrimo
niul cultural al umanității. Apoi, 
d-sa a făcut o trecere în revistă a 
principalelor puncte care vor fi tra
tate în lucrările sesiunii.

In continuare, a luat cuvîntul tov. 
Ghiorghi Damianov, președintele 
Prezidiului Adunării a R.P. Bul
garia, care a urat succes partici- 
pa-nfilor la sesiunea C.I.O., 
rind deschise lucrările.

Mîine dimineața (n.r. luni) 
loc prima ședință de lucru a

*
Pe stadionul „Vasil Levski” 

început duminică întrecerile din ca
drul turneului de volei în cinstea 
sesiunii C.I.O.

In prezența a 10.000 de specta
tori, în primul meci, reprezentativa 
R.P. Bulgaria a î.ntîlnit pe cea a 
U.R.S.S. Gazdele, manifestind o s»i-

au 
cu 

8, 6). 
spe

cial în jocul la fileu, speculînd lip
surile în apărare ale învinșilor. Cei 
mai buni oameni ai învingătorilor 
au fost Boris Ghiuderov, Teodor 
Simov și Dimitri Zahariev, iar de 
la învinși au plăcut Nil Fasai'ov și 
Gaikovoi

AJ doilea med al turneului s-a 
desfășurat în nocturnă și a opus 
echipele R. Cehoslovace și R.P. Ro- 
mîne. Voleibaliștii noștri au furni
zat o partidă slabă, pierzînd la scor 
categoric: 0—3 (10, 11, 3). Numai 
primul set s-a desfășurat la un ni
vel mulțumitor. Româiii au condus 
cu 6—1 și 10—6, după care însă 
slăbesc alura, permițînd cehoslovaci-

perioritate aproape permanentă, 
reușit să-și adjudece victoria 
scorul de 3—1 (7, 1, — I 
Bulgarii au fost superiori în

kt să facă 9 puncte la rînd. Șî în 
al doilea set, jucătorii noștri 
condus cu 7—5, dar nu mențin 
celași ritm, astfel că adversarii reu
șesc să-și impună superioritatea, 
care a devenit zdrobitoare în setul 
ultim. Echipa noastră n-a luptat su

au
a-

ficient, a avirt serioase deficiențe 
în atac și, în general, a 
impresie proastă. Au jucat 

n gornînă: Roman, 
Rusescu, Ponova, 
R. Cehoslovacă : 
Goliam, Paldus,

lă sat o 
formați- 

Mușat, 
Nicol au, 
Tessar, 

Simonek. 
Broz, Schwartzkopf.

ora cînd telefonez, este în

ile: R.P.
Păunoiu, 
Chezan.
Laznicka,
Purnoh,

La ora cînd telefonez, este în 
curs de desfășurare partida dintre 
Franța și Italia. Francezii au cîș- 
tigat primul set cu 15—7 și conduc 
în a-1 doilea cu 10—7.

RADU URZICEANU

deda

are 
C.I.O.

au

Iugoslavia a dispus cu 3-0 
de T. D. N. A.

BELGRAD 22 (prin radio). Echipa de 
fotbal a Iugoslaviei care va juca du
minică la București în cadrul campio
natului mondial cu reprezentativa R.P. 
Romîne a susținut azi un meci de ve
rificare în compania echipei TDNA cam
pioana Bulgariei. Formația iugoslavă a 
practicat un joc bun.și a obținut o vic
torie categorică: 3—0 (2—0). Cel mai buh 
jucător de 
vioi care a 
trei goluri.

Iugoslavia
mație: Beara-Bdin, 
Krstici II, Boskov-Rajkov, Milutinovici, 
Mii ti ci, Mujici, Pasici. In cursul meciu
lui s-au făcut unele modificări: Mitici 
a trecut mijlocaș dreapta, Krstici II ex
tremă stîngă, Zebec centru înaintaș iar 
Pasici, stoper.

pe teren a fost Milutino- 
marcat de altfel toate cele

a utilizat următoarea fpr-
Zebec, Trnkovld-

LA HANDBAL

Concursul internațional de tenis de masă 
de la Budapesta

cîștige. Koczian a învins cu 3—1 
(8, —20, 18, 17).

La simplu bărbați, Toma Reiter a 
cîștigat la Beniak cu 3—0 (10, 13, 14) 
și apoi in sferturi la Csender cu 3—1 
(—15, 19, 16, 15). Alte rezultatei 
Gyetvai-Bubony 3—2, Sido-Markovic 
II 3—1, Berczik-Peterffi 3—0.

In semifinalele desfășurate dumini
că seara, Angelica Rozeanu a învins 
pe Eva Koczian cu 3—2 (21, 15, —ÎS,
— 17, 11), iar Mosoczi a dispus de 
Ella Zeller tot cu 3—2 (18, 19,-16,
— 16, 19). La băieți Befczik l-a eli
minat pe Toma Reiter cu 3—1 (21 — 
10, 22 — 23, 17 — 8, 21 — 12), în

romînă, Marfa- timp ce Gyetvai l-a întrecut pe Sido 
Golopența, a trecut primul tur, învin- 
gînd pe Koltai cu 3—0 (ft, 16, 16).
In sferturi de finală ea a întîlrfît pe 
cunoscuta jucătoare Eva Koczian la 
care a pierdut, la mare luptă, un meci 
.pe care putea tot atît de bine să-l

BUDAPESTA 22 (prin telefon de 
la trimisul ziarului Uj Sport). — In 
fața unui public numeros și foarte 
sportiv, au început sîmbătă seara la 
Sportcsarnok întrecerile concursului 
internațional de tenis de masă. In 
primele lor meciuri Angelica Rozea
nu și Ella Zeller au dispus cu ușu
rință de adversarele lor. Astfel, An
gelica Rozeanu a 
cu 3—0 (7, 7, 14) 
pe Ilona Kerekeș cu 
17), iar Ella Zeller 
(14, 8, 9) șî cu 
(17, .16, 15) în
Farkaș.

A treia jucătoare

învins pe Morvai 
și apoi în sferturi 
3_1 (r—12, 17, 17, 
a eliminat cu 3—0 
același scor 3—0 
sferturi pe Gizi

tot cu 3—1.
Finalele disputate la o oră foarte 

tîrzie, s-au soldat cu următoarele re
zultate: Mosoczi — Angelica Rozea- 
nu 3—0 (14, 14, 18), Berczik — 
Gyetvai 3—2.

E. J

Halterofilii sovietici au dominat 
campionatele europene

KATOWICE 22 (prin telefon). — 
Duminică seara, au luat sfîrșit cam- 
nionatele europene de haltere.

Dăm mai jos rezultatele tehnice în
registrate în cursul zilei de sîmbătă 
și dtfminică:

O notă bună pentru etapa de ieri
Din pricina jocurilor internaționale 

cu reprezentativele R.P. Ungare prin
cipalele competiții interne ale handba
lului (campionatul masculin și cel fe
minin de categoria A) se întrerup pînă 
la 13 octombrie.

Meciurile de ieri au fost deosebit de 
spectaculoase. Echipele au jucat mult 
mai bine ca pînă acum, furnizînd în 
gener: 1 spectacole dinamice La Orașul 
Stalin Făgăraș, Cisnădie și în alte lo
calități publicul a putut urmări meciuri 
viu < isputate, în care de multe ori vic
toria a fost decisă în ultimele minute. 
In campionatul masculin s-au dispu
tat dct’ă jocuri importante pentru con
figurația clasamentului. La Orașul Sta
lin formația Dinamo din locaiitate a 
întrecut Energia Timișoara, iar la 
Reșița C.C.A. a învins echipa metalur- 
giș’tiior din localitate.

Și acum să dăm cuvîntul corespon
denților noștri. Masculin categoria A. 
Dinamo Orașul Statin—Energia Timi
șoara 14—12 (6—6). Timișorenii au 
surprins de cîteva ori apărarea gazde
lor prin șuturi de la distanță. Au în
scris : Stănescu (8), Pahan (2), Mar
tini II (2). Schmitz, Donca pentru Di
namo și Michel (4), Reitz (3), Sipoș 
(2), iacob, Tasch, Ehrenreich pentru 
Energia. Energia Reșița—C.C.A. 10— 
12 (3—7). O formă excepțională a 
manifestat portarul formației C.C.A., 
Vasile Sidea. Golurile au fost marcate 
de Jochman (3), Ferenschutz (2), La- 
abling (2), Szabo, Falschessel — E- 
nergia și de Btilgaru (8) . Caliman 
(2), Te’mann, Sauer — C.C.A. Fla
mura roșie Cisnă lie—Energia Ploești 
12—10 (7—6). Știința Timișoara — 
Știința lași 12—8 (6—5). Energia Fă
găraș—Recolta Jimbo’ia 14—13 (5—5).

Știinta I.C.F.—Voința Sibiu J2—17 
(8-10).

Feminin, categoria A. Progresul O- 
raștil Stalin—Progresul St roșu Bucu
rești 6—11. (4—7). Flamura roșie Si
biu—Flamura roșie Mediaș 8—1 
(5—0). Știința Timișoara — Flamura 
roșie Sighișoara 2—0 (1—0). Știința 
I.C.F. — Energia Codlea 1—5 (1—3), 
Progresul M.I.C, — Energia Reșița 
8—0 (5—0). Progresul Tg. Mureș — 
Energia Ploeșii 9—2 (5—1).

La Budapesta :

In campionatul masculin de catego
ria B s-au înregistrat următoarele re
zultate : Dinamo București—Progresul 
Bacău 6—5 (4—2) ; C.S.A. Constanța 
— Recolta Variaș 13—5 (7—4) ; Pro
gresul Arad — Dinamo Tg. Mureș 11 — 
12 (8—6) ; Știința Galați—Energia Si
biu 11—11 (7—6); Energia l.C.M. 
Reșița—Voința Sighișoara 7—6 (3— 
3) 1 Progresul Odorhei — Locomotiva 
G.N. București 7—9 (4—5).

La categoria semimijlocie, primul 
loc și titlul de campion european a 
revenit halterofilului sovietic lagly- 
Ogly, cu o performanță de 400 kg. 
(115+1254-160).

Categoria mijlocie a reunit la start 
6 concurenți. Pe primul loc s-a clasat 
Rudman (U.R.S.S.) cu o performanță 
de 422,5 kg. 127,5+125+170). La- 
zăr Baroga (Rom.) s-a clasat pe lo
cul V cu 375 kg. (115+115+145).

La categoria semigrea primul loc 
a revenit halterofilului polonez Bia- 
las, întrucît concurentul sovietic Iu- 
karov a ratat încercările la proba a- 
runcat și a fost eliminat din concurs.

Rezultatele tehnice: Bialas (P) 420 
kg. (135+120+175). Cat. grea: 1. 
Novikov (U.R.S.S.) 480 kg. (170+ 
135+175). ...4. Cazan (Rom.) 417,5 
kg. (140+122, 5+155).

Pe echipe, locul întîi a revenit Uni
unii Sovietice cu 30 p. urmată de Po
lonia 15 p., Cehoslovacia 5 p. etc.

« RECENT un lot 
de atleți polonezi a 
participat la un mare 

concurs internațional 
capitala Belgiei.

Cu acest prilej atleții polonezi 
repurtat frumoase " '
noscutul campion ___ „__ ______ .
primul loc în proba de aruncare 
suliței, cu o performanță de 76,02 m, 
iar recordmanul polonez Foik a rea
lizat în seriile probei de 100 m plat 
timpul de 10”5/10. Proba de 1.500 m 
plat a fost cîștigată de maghiarul 
Roszavoelgyi cu 3’47”3/10, urma|t la o, 
secundă de Lewandowski CR.P. Po
lonă).

desfășurat

succese. Astfel, 
Sidlo s-a clasat

îh

au 
cu
pe

• In prima zi a întîlnirli atletice 
dintre reprezentativele R.F. Germane și 
R. Cehoslovace, care a avut loc lai 
Berlin, s-au înregistrat cîteva rezul
tate excelente. La 100 m. atleții vest- 
germanl au ocupat primele locurk 
Germar a alergat 10,3, iar Hary 10,5. 
Proba de 400 m. a revenit lui Haas 
(R.F.G.) cu 46,9 urmat de Poreske cu 
47,1. Excelent s-a comportat atletul 
cehoslovac Stanislav Jungwirth, care 
a parcurs 1500 m. în 3 41,5. Pe locul 
2 s-a clasat vest-germanui Brenner cu 
3:45,4. La 5000 m. primele două locuri 
au fost ocupate de atleții cehoslovaci 
Jurek și Grăff, care au obținut ace
lași timp 14:08,4. La 110 m. garduri, | 
Steines (R.F.G.) a obținut 14,4 sec. Ui>| 
rezultat foarte bun a fost obținut în| 
proba de 4x190 m. în care reprezen-] 
tativa R.F. Germane a obținut 40,4 
sec. La înălțime Lanski (R. Ceh.) a' 
sărit 2,00 m., la lungime Molsbergeri 
(R.F.G.) 7,49 m., ia greutate Skobla
(R. Ceh.) 17.88 m., fiind urmat de
Lingnau (R.F.G.) 17,45 m. (record).
Victoria a revenit echipei R.F Ger
mane cu 114-90

• La Budapesta, atletul 
făcînd o cursă, de unul 
1500 m. a alergat 3:44.8.

• Sîmbătă și duminicăi_ r-.:z ’
tism dintre echipele mascu.ini 
Franței, Finlandei și Norvegiei. Atle
ții francezi au suferit un usturător^ 
eșec, pierzînd întîlnirea cu Finlai^B 
la scorul de 126-86 ! și cea cu NorM 
gia la scorul de lll'/i-Sî'/»- Iată acuW 
cîteva rezultate mai importante înre
gistrate în cadrul acestui meci : lun-l 
gime : Valkama (Fin.) 7,69 ‘
Brakchi_(Fr.) 7,68 m. (la 2, cm 
cordul 
(Fin.) 
(Fim) 
14,5 ;
Danielsen
(Fr.) 75,0% Hh , pidjiua .
(Fin.) 4,20 m. ; greutate : Thomas (Fr.)J 
16,07 m. ; triplu salt : Battista (Fr.) 
15,70 m. ; 200 m. î Btines (Norv.) 21,6. 
Paralel cu această întîlnire a avut 
loc și meciul dintre echipele femini-1 
ne ale Italiei și Franței. Atletele ita
liene au cîștigat cu 56-50, realizînd 
în ziua a 2-a următoarele victorii: 
înălțime : Giardi 1,58 m. ; 200 m. :
Leone 24,6 sec. ; disc : Paternoster 44,59 
m. Franțuzoaicele au cîștigat probai 
de 800 m. plat prin Deforts cu tim
pul de 2:16,3.

Rozsavolgy 
singur, pe

_ a
la Paris meciul triunghiular 

dintre echipele

Franței); 400 m.
46,8 sec. ; 1500

3:44,0 ; 110 m. g. 
4x100 ni. Franța 

(Norv.) 80,71
75,34 m. ; prăjină

salt :

i

în penultimul minut de joc, 
Strelțov a marcat golul victoriei

i (i-i)
sul Strelțov și acesta înscrie golul 
victoriei.

Arbitrul francez Lequesne a con
dus cu scăpări, care n-au influențai 
însă rezultatul.

U.R.S.S.: Beliaev-Ogonkov, Kesa
riev, Kuznețov-Voinov, Netto (Mas- 
lonkin)-Tatușin, Isaev, Simonian 
(Ivanov), Strelțov, Ilin.

UNGARIA : Grosits-Matrai,
Sarosi-Bozsik, Berendi-Sandor, 
chos, Hidegkuti, Bundeszak, 
(Tichi).

U. R- S. S. (A) - UNGARIA (A) 2-1

SAH

avut loc I 
d€ atle-i 

ale

plat:
m. :

Dohen 
41,2 
m..

m.; 
de re- 

He îs ten 
Salonen 
-- (Fr.) 

suldță î 
Macquet 
Sutinen|

i 
IN PENULTIMA 
a turneului inter- 

șah de lai
rundă 
național de ,

Sarajevo, maestrul «min Victor Clo- 
Cîltea jucînd cu negrele, a remizat cu 
iugoslavul Udzvarlic.

Ciocîltea continuă să se mențină pe] 
locul doi, cu 
puncte cîte a 
mentului. Puc

G'A puncte, fată de 
realizat liderul clasM 
(Iugoslavia).

£ PE STAD1ONOT.1 
„Vasil Levski" dim 
Sofia, în fața a 30<!00| 

spectatori, s-a disputat sîmbătă JnțBj 
nirea internațională de fotbal dintfM 
reprezentativa secundă a R.P. BUlgft-l 
ria și echipa sovietică Aripile Soyiș-d 
telor Kuiblșev. Meciul, care constituia] 
ultima verificare a echipei bulgarei 
înaintea întîlnirli pe care o va sug] 
ține la 25 septembrie la Londra eu] 
echipa secundă a Angliei, s-a jn*i 
cheiat cu un rezultat de egalitate : 3-3.1

a Sîmbătă seara a avut loc la VienM 
meciul de fotbal dintre echipa 
tică Dinamo Tbilisi și reprezentatival 
secundă l Austriei. Fotbaliștii ausj 
tried au obținut victoria cu scorul o«| 
1-0.
• IN ETAPA a Vl-a a campionatul 

lui francez s-au înregistrat urmatoaj 
rele rezultate : Toulouse — Reims 
1-0 Bezlers — Lens 1-1. Lyon
Racing Paris 2-0, St. Etienne — SOj 
chaux 2-2, Lille — Monaco 1-1, Nsn 
mes - Angers 5-1, Valenciennes -j 
Metz 2-2, Sedan — Marseille 2-1, Nlcq 
— Ales 6-1 ! (Este a doua victoria 
consecutivă la scor obținută de fosta 
campioană a Franței). In urma ace»j 
tor rezultate în clasament conduri 
Ler.s cu 10 p., Lyon cu 9 p-, Reims,] 
St. Etienne 8 p., Monaco,

FOTBAL

BUDAPESTA, 22 (prin telefon de 
la trimisul ziarului Uj sport). — 
100.000 spectatori au urmărit astăzi, 
cu „sufletul la gură“ una dintre cele 
mai pasionante partide de fotbal din 
ultimul timp. Intîlnirea dintre pri
mele reprezentative ale Ungariei ți 
U.R.S.S. a țintit tot timpul încordată 
atenția publicului din tribunele Sta
dionului Popular ți desigur și a su
telor de mii de pasionați af fotba
lului din toate țările care au trăit 
în fața aparatelor de radio și de 
leviziune, clipele emoționante ale 
cestui meci dramatic. **»

In primele minute, inițiativa au 
vut-o gazdele, dar, pe neașteptate, 
contra-atac al echipei sovietice 
sește pe picior greșit apărarea t 
ghiară și Tatușin înscrie imparabil 
(min. 7). Fotbaliștii maghiari atacă 
apoi puternic și reușesc să egaleze

te-
a-

i a- 
, un 
gă- 
ma-

prin Hidegkuti, care marchează spec
taculos cu capul în min. 26. Echipa 
sovietică are momente de dificultate, 
mai ales că, din min.' 13, cel mai 
bun jucător al ei, mijlocașul Netto, 
cade, se accidentează și este înlocuit 
cu Maslonkin.

Echipa gazdă are inițiativa și în 
prima parte a reprizei a doua. In 
min. 50, Machos, complet liber, trage 
alături. Cinci minute mai tîrziu 
Bundszak trage în bară. La un nou 
atac, stoperul sovietic Kesariev sal
vează de pe linia porții. Perioada de 
dominare maghiară se sfîrșește fără 
rezultat, 
bare a jocului, 
baliștii 
luptă din toate 
minut înainte de sfîrșit ea nu 
reușește să-l oprească

Asistam

sovietici,

la o totală schim- 
Atacă puternic fot- 
apărarea maghiară 

puterile, dar tu un 
mai 

pe impetuo-

4

Sipos, 
Ma- 

Lenkei

JUDITH EICHNER

■ LA MOSCOVA, reprezentativele 
secunde ale celor două țări au ter 
minat la egalitate: 1—1 (1—1).

e LA DYOSGYOR, echipa de tine 
ret a R. P. Ungare a învins cu 
3—1 (1—1) formația de tineret a 
U.R.S.S.

Ales, So- 
chaux, Racing și Nice 7 p. etc.

• TERI s-a desfășurat în italia cei 
de a ni-a etapă a primei divizlî 
Iată rezultatele înregistrate : Roma 
Padova 3-1, Internazionale — Lazio 5-2 
Juventus — Genova 3-2, Lanerossl ța 
Atalanta 2-0, Napoli — Torino 3^ 
Sampdorip — Verona 1-1, Udinese 
Spal 5-0, Fiorentina — Bologna 3-4 
Alessandria — Milano 0-0. In clasai 
ment conduce Juventus cu 6 p., us 
mată de Napoli cu 5 puncte.

Ieri la Stockholm în meci ami 
Suedia a întrecut 

la fotbal.
La Oslo, Norvegia

terminat

cal,
5-1

au

TENIS
echipele

Finlanda

la egalitate
și Danemai 
. 2-2

• LA VARȘOVIA 
a început sîmbătă îrJ 
tîlnirea de tenis dini 

reprezentative ale R.P]tre
Polone și Suediei. După prima zi re
zultatul este de 1-1. Piatek l-a învins 
pe Rosberg cu 1-6, 6-4, 6-3, iai
Schmidt a dispus de Licls cu 6-1, 6-4


