
fi

a

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

fi e f * ăȘ:

:<

CULTURA FIZICĂ $1 SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRIORGAN AL COMITETULUI PENTRU
Șl AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

UL XIII Nr. 3089 ★ Luni 30 septembrie 1957 *Ar 4 pagini 25 bani
•X- r:* ’X

®âi

"1

>

3

e ieri, drumul spre Stockholm na mai trece prin București, ci pe la Belgrad.

Maria Pogorevici

>5:

i i

upă un joc specific de campionat în care prima repriză 
a aparfinuf oaspeților, iar a doua jucătorilor noștri

Bilanful triplei întilniri romîno-iugoslave: o victorie strălucită — 
Ia juniori, un meci nul la București și un eșec la Skoplje

umai o repriză, 
dar ce repriză!

fost — ca să zicLa început n-a 
a — nimic...
Două formații, cu nervii și mușchii 

niște coarde de archebuză,’ au 
ptat 45 de minute... Nu atît cu ad- 

sarul în tricouri de altă culoare, 
entru că, în acea primă jumătate 

xieci, fiecare echipă a trebuit să 
pte mai ales împotriva ei însăși, 
potriva emoției, împotriva neliniștii, 
otriva teribilei încordări din pro

nie rîndurt...
De ce n-am spune-o, — băieții noș- 
i au ieșit mai slab din această bă- 
lie a nervilor. Ce-i drept, nici iugo- 
avii n-au dobîndit nimic „concret" : 
upă aspectul primei părți ar fi fost 
tural să conducă la pauză cu cel 
țin un punct.
Și apoi... Ei, da, — asta a fost o 
priză! O repriză de 38 de minute 

fiindcă a debutat, de fapt, cu 
olul înscris de Mujici: bîlbîială în 
nia noastră de fund, reacție tardivă 
lui Voinescu, șut sec. necruțător, — 

eci 1—0 în minutul 52...
După care — a început medul, 
est neuitat meci de 38 de minute I 

e teren parcă au intrat (profițind 
obabil de stupoarea generală) două 
rmații cu totul diferite, decît cele 
re fuseseră pînă atunci.

ce-i privește pe „tricolori", se 
- spune că au avut un singur cm 

ă fluctuații evidente: Petschowski. 
h, acest .,Ciolo“, inepuizabil, entu- 
asmant malador al balonului refund! 
um a tras el cu dinții, în clipele cele 
ai grele, întreaga echipă! Cum și-au 
venit, ca prin farmec, și Apolzan 

atît de timid pînă atunci — și 
one, pe care parcă nici nu-l văzu- 

■— și Călinoiu — deși lovit la 
nichi și acuzînd dureri serioase — 

l Anghel, și toți ceilalți!
Apărarea adversă — tenace dar 
netrabilă —- a prins să se clatine, 
eara a avut cîteva ezitări „suspecte". 
i iată, după 10 minute de tensiune, 

o fază încîlcită — egalăm !
Arbitrul, însă — e de altă părere... 

ra mai mult de cît extrem de greu 
l anulezi un astfel de punct — dar 
I. Grill ne-a dovedit că nimic nu-i 
rea greu, nimic imposibil...
Ceea ce a venit apoi se chiamă, 

u un singur cuvînt — avalanșe! Nu 
e putea —■ dar, categoric — nu se 
utea să reziști zecilor, poate sulelor 
e atacuri, hărțuieli, incursiuni care 
■au petrecut într-un sfert de oră în 
areul porții lui Bear a! Nu se putea 

categoric nu se putea
pară, miraculos, splendid, acel „cap‘ 
ecisiv al lui Ene I, care

cu 12 minute înainte de fluierul 
inal — egalarea!
Era, de fapt, golul victoriei... Era, 

oaie (99 la sută), pașaportul pentru 
tockholm...
Dl. Grill, din păcate, a fost de altă 

ărere...
Dar, — să trecem!
Ceea ce a fost — a fost. Important 

ste ce va fi...
Băieți — ce spuneți ?

Nici nu era de așteptat într-un joc 
oficial și cu miza foarte mare ca a- 
cela de ieri, să asistăm fa demonstra
ții de măiestrie fotbalistică. A 25-a 
întîlnire dintre reprezentativele Romî- 
niei și Iugoslaviei a purtat de la în
ceput și pîr.ă la sfîrșit amprenta unui 
adevărat joc de campionat, cu carac
ter aproape decisiv, pentru calificarea 
în turneul final al Cupei Mondiale. 
Echipele au trăit prea mult înainte a- 
cest meci și în special formația noa
stră, pentru ca să invingă emoția o 
dată cu intrarea pe teren și începerea 
„os;i:itățilcr“. Și jocul a început în 
această notă de nervozitate și contrac 
tare ceea ce a dăunat, în general, pe 
întreg parcursul partidei nivelului teh
nic. In schimb, ambele echipe au lup
tat cu egală însuflețire, pînă la epui
zare. pentru a obține victoria, scă- 
pînd astfel mai devreme de emoțiile 
calificării. Tocmai această dorință a 
făcut ca pe alocuri, partida să ia o 
notă de duritate, mai ales spre sfîr- 
șitul jocului cînd apărătorii iugoslavi 
au căutat să stăvilească cu orice preț 
atacurile presante ale echipei noastre.

Rezultatul însă, n-a mai putut fi 
modificat și a rămas așa cum îl sta
bilise Ene 1 în min. 78, adică 1—1. 
Deci, un rezultat așa cum și-l doreau 
iugoslavii, conți nd că acasă au janse 
să cîștige celelalte două meciuri, cu 
Grecia și Romînia (ambele^în retur). 
Dar, acest meci nul care a făcut ca 
drumul spre Stockholm să nu mai 
treacă pain București, ci pe la Bel
grad și a amînat pentru data de 17 
noiembrie definitiva clarificare a si
tuației din grupa a Vll-a (bine înțe
les, dacă pînă atunci echipa Greciei 
nu va încurca cumva toate socotelile), 
acest meci nul lasă echioei noastre 
pentru jocul de la Belgrad două șan
se : victoria sau meciul nul o califi
că în turneul final, și numai una pen- 
tu iugoslavi: victoria, absolut nece
sară pentru calificare

Revenind la jocul de ieri, trebuie să 
subliniem că echipa noastră nu a sa
tisfăcut decît în ultimele 35 de mi
nute. In prima repriză în specijl a

fost de nerecunoscut Majoritatea ju
cătorilor au jucat extrem de cnspați, 
gr .ui ți parca de emoție, nereușind ue- 
cît rareori să lege jocul. Mai ales li
nia de atac care a pierdut cu multă

La întilnirea * de fotbal dintre 
echipele R. P. Romine și R. P. F. 
Iugoslavia au asistat tovarășii: 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim 
secretar al C.C. al P.MR, pefre 
Borilă. membru in Biroul Politic 
al C.C. al P.M.R., vice președin
te al Consiliului de Miniștri^ A- 
lexandru Drăghici, membru în Bi
roul Politic al C.C. al P.M.R., 
ministru al Afacerilor Interne, Ni
colae Ceaușescu, membru îs Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R., secretar

C.C. al P.M.R., Dumitru Colin, 
supleant în Biroul Politic 
al P.M.R., Leonte Răutu, 
supleant în Biroul Politic 
al P.M.R., Grigore Preo-

al C.C. 
membru 
al C.C. 
membru 
al C.C. . , __ ,o>_.............
teasa, secretar al C.C. al P.M.R., 
Anton Moisescu, vice președinte al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Ion Cozma, Ion Mineu, A- 
urel Vijoli, Gheorghe Diaconescu, 
Petre Costache, miniștri. Avram 
Bunaciu, secretar al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale. Anton-

Sfatului Popu-Vlădoiu, președintele 
!ar al Capitalei.

ușurință balonul. Tot 
linia de fund în care 
mereu la post.

greul l-a dus 
Apolzan a fost 

mereu Ia post. In asemenea condi- 
țiuni. superioritatea iugoslavilor în 
prima parte a meciului a fost mai e- 
videntă. Oaspeții și-au ieșit mai re
pede din emoție șj contractare și, 
grație unei tehnici individuale supe
rioare, au desfășurat un joc legat, în 
care rolul de coordonatori l-au avut 
Zebeț în apărare și Mitici 
Jocul retras al lui Mitici,

în atac, 
completat

să nu

ne-a adus

DAN DEȘLIU

(stingă) 
tivului fotografic.

și Margareta Teodorescu zîmbesc fericite obiec\ 
la cîte'ja

aeroportulSîmbătă ora 16,35, la
Băneasa a fost punct de întîlnire pen
tru numeroși iubitori de șah din Ca
pitală. Nici nu i de mirare, fiindcă 
era așteptat să sosească avionul care 
aducea de la Amsterdam pe șahistele 
noastre, MARIA POGOREVICI și 
MARGARETA TEODORESCU, care 
ne-su reprezentat cu mare succes la 
recentul campionat mondial pe echipe, 
unde — după cum se știe — s-au 
clasat pe locul 1—2, la egalitate cu 
reprezentativa U.R.S.S., campioană 
mondială. La coborîrea din avion, 
cele două jucătoare de șah au fost 
primite cu ropote de aplauze, fiind 
obiectul unei călduroase manifestații 
de simpatie.

— Sini deosebit de fericită — ne-a 
declarat Maria Pogorevici, campioana 
de șah a R.P.R. — că împreună ctf

clipe după coborîrea din avion.
(Foto Gh. Dumitru)

colega mea de echipă am reușit s<T 
aducem patriei acest prim succes inr 
ternațional al șahului nostru feminin.-.

Antrenorul L Halic, care a însoțit! 
echipa noastră, a declarat:

— Jucătoarele noastre au realizat 
o performanță excepțională, la care 
— trebuie să recunosc — nu ne aș
teptam, dar care prin felul în care ai 
fost realizată nu lasă nici un dubiu 
că este pe deplin meritată. Am avut' 
cea mai grea serie în calificări, ceeai 
ce este dovedit prin faptul că dintrer 
echipele pe care le-am lăsat în urmă,. 
Cehoslovacia și Franța au cl ști gat 
fiecare cele două turnee de consolare,, 
pentru locurile următoare. In turneuF 
final, șahistele noastre au jucat din- 
ce în ce mai bine, depășind timidita
tea firească a debutului. A lipsit pu~r 
țin ca ele să se claseze singure per 
primul loc I

Un non record la greutate femei: 
14,77 m. în nltima zi a campionatelor 

naționale
CLUJ 29 (prin telefon de la tri

misul nostru). In proba de 100 m. 
bănbați, ale cărei rezulta-te nu le-am 
putut transmite la timp, clasamen
tul se prezintă astfed: 1. I. Măg
daș (St.) 103 sec.; 2. Kadar (Din.) 
10,9 sec.; 3. Prisiceanu (En.) 10.9
sec.; 4. M. Pop (St.) 11,0 sec.; 5. 
Enache (C.C.A.) 11,1 sec; 6. Stoe- 
nescu (Din.) 11,1 sec.

Dintre rezultatele isltanelor două 
zile cel mai buri este nou! record al 
ANEI COMAN la aruncarea greu
tății: 14,77 m. (cu 20 cm. peste ve
chiul record). Iată acum rezultatele 
probelor de sunbătă și duminică :

ZIUA A DOUA. Ciocan: 1. N. 
R.âșcănescu (C.C.A.) 60,85 m.; 2. C. 
Dumitru (Loc.) 57 07 m.; 3. C. Spi
ridon (Din.) 55.99 m.; 4. A. Zig-
mund (St.) 54.02 m.; 5. D. Grafen-
stein (En.) 52,93 m.; 6. C. Drăgu-
fescu (En.) 51,34 m. Triplu : I. V.
Zăvădescu (C.C.A.) 14,62 m.; 2. M. 
Stern (Din.) 14,44 m.; 3. Șt. Stoia-n 
(Șt.) 14 37 m.; 4. Ș. Ciochină (Din.) 
14,18 m.; Poenaru (Rec.)

13,64 m.; 6. O. Viscopoleanu (Loc.$ 
13,58 m.; suliță bărbați: 1. A. De
meter (Din.) 73,16 m.; 2. Al. Biziin 
(Șt.) 66,78 m.; 3. D. Zamfir (Din.> 
66,55 m.; 4. I. Iordan (Loc.) 62,23-
m.; 5. I. Stanciu (St.) 60,95 m.; 6M 
P. Demeter (St.) 59,28 m.; 800 m_ 
bărbați: Tr. Sudrigean (Știința >
1:52.9; 2. Z. Vamos (Din.) 1:53.0; 3- 
Șt. Mihaly (Din.) 1:54.6; 4. I. Sze+ 
ke,ly (St.) 1:54.8; 5. Gh. Biro
(Loc.) 1:55.9; 6. AI. Dumitracho*
(Din.) L56.6; 200 m. bărbați: 1. fa. 
Wiesenmayer (Din.) 21,8 sec.; 2. 1» 
Măgdaș (St.) 22,0 
(St.) 22,1 sec.;
(C.C.A.) 22,3 sec.;

(continuare în

sec.;
4.

5.

3. 
Gr.

Ș<-
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M. Pop»
Enacha 
Doba£
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a 2-a) ijfeȘi

(continuare in pag. a

Ene 1 a marcat! El privește — căzut la pămînt —• balonul care, este de acum în plasă.

de concurenți au luat plecareai69 
ieri în prima etapă a celei de a XIL-ai 
ediții a tradiționalei competiția 
„CURSA VICTORIE!". (București— 
Găești—București, \30 km.). Anul a-*  
ce sta, desfășurarea întrecerii prezintăl 
un interes deosebit prin prezența îtR 
competiție a reprezentativei S.K. Ee-f 
gia din Varșovia.'

Caracteristica primei etape a fostt 
rapiditatea. După cîfiva kilometri des, 
studiu, Grigore Nicolae și P. Nuțăl 
întreprind prima acțiune mai serioar- 
să. Sint prinși însă în curînd. Im 
comuna Lunguieții, Șelaru, I. Stoica,'. 
Petre Gane, Grigore Nicolae și Pil 
Nuță izbutesc să se desprindă, luîndt ■ 
un avans de 300 m. Sînt însă prinși 
de pluton în apropiere de Găești.

La înapoiere, dinamoviștii Moiceanus 
și Sebe atacă hotărît și fug din plat 
ton, avînd alături de ei pe Văsîi, CL 
Tudose și polonezul Wojcik. Dupăl 
hotărîrea cu care „fugarii" acționează! 
în cadrul unei moriștl bine organim 
zate, evadarea aceasta se pare că qs 
„prins". Și într-adevăr, la 30 de km*  
de București ei au un avans de' un 
minut. In acest timp, grosuL plutonug
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NOI LIDERI IN CATEGORIA B: »
1

Sterîa I
■ENERGIA ARAD — ENERGIA 

k HUNEDOARA 0-0
IjiUn joc viu disputat terminat cu un 
JuSt rezultat de egalitate. In prima 
irepriză au dominat oaspeții, iar în 
cea secundă localnicii. S-au remar- 
tat; Coiciu, Niculescu, Sîrbu (Hune- 
Boara), Juhasz,Tamas, Ierger (Arad). 
, St. Weinberger-coresponăent 

ENERGIA LUPENI — ENERGIA 
MEDIAȘ 3-0 (2-0)

Prima repriză aparține în întregime 
gazdelor. In min. 3, Asan înscrie de 
kayroape. Cel de al doilea punct este 
înscris în min. 37 de către Unguroiu. 
iln cea de a doua parte aspectul fo
tului se schimbă medieșenii sînt cei 
care atacă, dar contraatacurile echi
pei gazdă 
anul punct 
înainte de 
(Unguroiu. 

f 

itfare-și

Energia Hunedoara și 
tre care unul perfect valabil. Rezul
tatul nedreptățește echipa oaspeților 
care a jucat mult mai bine.

C. Gruia-corespondent 
LOCOMOTIVA TIMIȘOARA — 

LOCOMOTIVA ARAD 2—0 (0—0) 
Victoria feroviarilor din Timișoara 

este ,pe deplin meritată. Au înscris 
Feniaț ’ 
82).

(min. 71)' și Tigăniuc (min.

sînt mai periculoase. Ulti- 
este înscris cu un minut 
sfîrșitul partidei tot de

I. Ciorfea-corespondent
TNERGIA REȘIȚA — ȘTIINȚA 

CLUJ 2—1 (0—1)
Prima repriză aparține studenților 

concretizează dominarea în 
min. 20 prin Suciu. La reluare, reși- 
Țenii se dovedesc mai tehnici și mai 
periculoși și înscriu de două ori prin 
Glămeanu (min. 64) și Nicolin (min. 
76). De remarcat că gazdele au ratat 
o lovitură de la 11 m. prin Nicolin 
în min. 80.

1 I. Doârescu-corespondent
LOCOMOTIVA CLUJ — ENERGIA 

C1MPJA TURZII 1—1 (1—1)
O partidă de bună factură tehnică 

în cîmp dar fără finalitate în acțiuni. 
Scorul este deschis de către echipa 
oaspe în min. 12 prin Safari Pentru 
clujeni a egalat Crecan (min. 39).

lancu Tiberiw-coresportdent 
Energia baia mare — progre

sul SIBIU 2—1 (0—0)
ÎSAu marcat ț Szilagi (min. 46 și 48) 
țfentru învingători și Văcaru (min. 
,8â) pentru învinși.

V. Biro-coresponident 
ENERGIA* UZ. TR. OR. STALIN — 
j. '-RECOLTA REGHIN 1—1 (0—0) 
' O partidă de slabă factură tehnică 
ța cărei desfășurare a fost influențată 
ide arbitrajul Iui Panait Popescu (care 
la înlocuit pe arbitrul de centru). A- 
Resta a anulat Recoltei 3 goluri, din-

Locomotiva Constanța
tru Locomotiva, Ionescu II și Bălă- 
ceanu pentru Energia.

Barbu Păltineanu 
corespondent 

PROGRESUL FOCȘANI—ENERGIA 
FĂLTICENI 2—0 (2—0)

Localnicii au obținut o victorie me
ritată, la capătul unui joc cu nume
roase faze de bună calitate. Oaspeții, 
deși au avut numeroase ocazii le-au 
ratat datorită nervozității. Au înscris 
Cioboată și Stoenescu.

H. Cohn și Gh. Corlățeanu 
corespondenți

ȘTIINTA BUCUREȘTI-ENERGIA
1 MĂI PLOEȘTI 2—2 (1—1)

Meciul a fost în general mediocru, 
fapt care se datoreșfe 
chipe. Punctele au fost 
Tăuceanu și 
ța, Toniță l

surprindere de la 16 m. Ultimul 
punct este înscris de Tocan care reia 
de la 2 m. o pasă primită de la 
Capoianu.

Cursei Victoriei”
(Urmare din pag. 1)

începe să se 
grup de 5 — 
dovedește cel mai activ — reușește 
să-și păstreze pînă la urmă un avans 
de cîteva zeci de secunde. La șprintul 
final, Moiceanu plasează obișnuitul 
său demaraj lung și cîștigâ prima 
etapă. •

Clasamentul etapei : 1. G. Moiceanu 
(Dinamo I) 
40,700 km.;
3. Șt. Sebe 
(Legia) ; 5.
același timp. Cu timpul de 3h 10:34 
a sosit grosul plutonului al cărui 

sprint a fost cîștigat de 
(Din. II) urmat de A.
I), 1. Braharu (Voința 
echipe, conduce Dinamo
Dinamo II, C.C.A. I, Voința I, Legia, 
toate cu 9h 30:54. Astăzi se aleargă 
etapa a doua pe șoseaua Giurgiului. 
Plecarea la ora 14 de la C.C.A. (Ca
lea Victoriei). Sosirea către ora ÎS 
în fața muzeului militar (Cal. Șerban 
Vodă).

agite. Totuși, micul 
care C. Tudose se

luiPaul Andrei 
corespondent 

LOCOMOTIVA GARA DE NORD— 
ȘTIINȚA IAȘI 3-0 (2-0)

Jocul a fost anost. Au înscris Maf- 
teuță, Milea și Călin.

Meciul dintre Dinamo
Progresul C.P.C.S. a fost

în

P. VeZfan-corespondent 
CLASAMENTUL
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ETAPA' VIITOARE:
Energia C. Turzii—Locomotiva Ti

mișoara; Locomotiva Arad—Energia 
Baia Mare; Știința Cluj—Energia Me
diaș; Recolta Reghin—Energia Arad; 
Progresul Sibiu—Locomotiva Cluj; E- 
nergia Hunedoara—Energia Lupeni ; 
Energia Reșița—Energia Uz. Tr. Or. 
Stalin.

Seria a ll-a
DINAMO BÎRLAD-PROGRESUL 

SUCEAVA 1—2 (0—2)
Gaidele au suferit prima înfrînge- 

re în acest campionat. Meciul a fost 
de slabă factură tehnică, presărat cu 
numeroase durități. Punctele au fost 
înscrise de Pantici pentru Dinamo, 
Haimovici și Tarlețchi pentru Progre
sul. Jucătorii Silvestru (Dinamo) și 
Tarlețchi (Progresu!) au fost eliminați 
pentru atitudine nesportivă.

B. Solomon 
corespondent

ENERGIA CIMP1NA-LOCOMOTIV/X 
CONSTANȚA 2—3 (1—3)

Joc de bună factură tehnică, în care 
oaspeții s-au dovedit mai bine inspi
rați în acțiunile pe poartă. Au în
scris : Ispas (2) și Avasilichioaie pen-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
& 
tk 

10.
11.
12.
13.
14.

Hunedoara 
C. Târzii
Timișoara

En. 
En. 
Loc.
Știința Cluj 
En. Baia Mare 
Energ. Reșița 
Energ. Arad 
Energ. Lttpeni 
En. Uz. Tr. Or. St 
Energ.
Locom. 
Progr.
Recolta 
Locom.

.Mediaș 
Arad 

Sibiu 
Reghin 
Cluj

ambelor e- 
realizate de 

pentru Știin- 
Energia. 
Cucu

Semenescu
(2) pentru 

Dan 
corespondent

MORENI-DINAMO 6 
3—0 (2—0)

Echipa locală a confirmat odată 
în plus faptul că pe- teren propriu 
este greu de învins. întree nd de- da
ta aceasta echipa Dinamo 6. Meciul 
a plăcut celor 4.000 de spectatori pre- 
zenji. avînd numeroase faze de bună 
calitate. Scorul a fost deschis «le 
Capoianu (min. 3) care transformă 
o lovitură de la 11 m.; același jucă
tor mărește avantajul echipei sale, 
în min. 21, printr-un gol înscris prin

ENERGIA

CLASAMENTUL
2
0
2
3
1
3
1

2
2
2
2
1

Constanța 
Cimpina 

Birlad 
G. N.

1. Locom.
2. Energ.
3. Dinamo
4. Locom.
5. Energ. Moreni
6. Știința lași
7. Dinamo Bacău
8. Dinamo 6 Buc.
9. Progr. C.P.C.S.

10. Progr. Focșani
11. Progr. Suceava 

Energ. Fălticeni 
En. 1 Mai Ploești 
Știința București

12.
13.
14.

6
6
6
6
6
6
5
6
4
5
6
6
6
6

14: 8 
16:10 
14: 9
8: 5 

13: 9 
13:12 
13: 8 
15:11
7: 7
6:14
6: 8
4:10
6:17
7:14

8
8
8
7
7
7
5
5
5
5
4
4
4
3

3h 09:46; Media orară :
2. C. Tudose (C.C.A. I); 
(Din. II) ; 4. IF. Wojcik 
Gh. Văsîi (Voința 1) toți

N. Vasilescu 
Șelarii (Din.
I) etc. Pe 

1 urmată de

1
2
1
1
2
1
2 
3 
1 
1 
3
3
3
4

ETAPA VIITOARE:
Locomotiva Gara de Nord-Progresul 

C.P.C.S.; Dinamo 6-Știința Bucu
rești; Energia Fălticeni-Energia 1 
Mai; Știința Ia și-Progresul Focșani; 
Locomotiva Constanța-Dinamo Birlad; 
Progresul Suceava-Energia Cimpina; 
Dinamo Bacău-Energia Moreni.

C A T E <3 O R I
SERIA I:

Brăila-Tecuci 1—0 
roșie

(0-0). 
Buhuși

Ră-

Dinamo
Energia Bacău-Fl.

0—0. ’
Progresul Dorohoi-Progresul 

dăuți 0—1, (0—1).
Energia Birlad-Energia Moinești 

1—3 (0—3).
Știinta l.M.F. lasi-Locomotiva lași 

1—4 (0—3).
Locomotiva Tg. Ocna-Fl. roșie Bo

toșani 4—1 (1 — 1).
ETAPA VIITOARE: Știința Galați- 

Locomotiva Iași: Știința l.M.F. Iași- 
Energia Birlad; Fi. roșie Buhtiși-Lo-

Un nou record la greutate temei: 14,77 m. în ultima zi 
a campionatelor naționale de atletism

(Urmare din pag. 1)

(Rec.) 22,9 sec; 6. A. Molnar (Rec.) 
““ 1 sec.; înălțime: 1. I. Knalier

2. I. Soter
3. C. Stănescu 
N. Mărășescu

5. G. Marinescu 
6. A. Dincă (Loc.)

23.1 sec.; înălțime:
(C.C.A.) 193 m.;
(C.C.A.) 1.90 m.;
«(Loc.) 1,84 m.; 4
(C.C.A.) 1,84 m. 
(Prog.) 1,74 m.;
1,74 m.; 400 mg.: 1. I Savel (Din.)
53.2 sec.; 2. Gh. Stânei (Loc.) 54,2
sec.; 3. N. Ursac (Din.) 55.1 sec.: 4. 
,V. Pop (Șt.) 56,3 sec.; 5.E. Con- 
Stantinescu (C.C.A.) 57,5 sec.; 6. Gh. 
iSimionescu 
obstacole: 
9:05.0; 2.
9:10.0; 3. I.
3. Bădici (Din.)
ȚDin.) 9:41^; ștafeta 4X100 m. băr
bați: 1. Dinamo (Stein, Kadar, Stoc- 
fiescu, Wiesenmayer) 41,9 sec.; 2. 
Știința (Pop, Măgdaș. Lupșa, Arde- 
Heanu) 42,3 sec.; 3. Energia 43,1 sec.; 
800 m. femei: 1. Mari li s Cuțui
XȘtiinta) B:Î3.4; 2. Nina T 
j&St.) 2:13.7; 3. Elisabeta
j(Din.) 2:15.4; 4. Georgeta 
|(En.,) 2.18.6; 5. Olga Zammer 
■2:19.4; 6. Maria Miclea (St.) 
fiOO m. femei: 1. Ioana Luță
25.4 sec.; 2. Peana Blăgescu (C.C.A.) 
26,0 sec.; 3. Sofia Băltăgescu (En.)
26.2 sec.; 4. Aneliese Drotlef (Progr.)
26.5 sec.; 5. Ana CzuJli (FI. r.)
27.3 sec.; lungime femei: 1. Maria
iParidele (Din.) 5,61 m.; 2. Leon-
Itina Neța (St.) 5,44 m.; 3. Sanda 
iGrosu (En.) 5,40 m.; 4. Ăna Șerfixm 
i(St.) 5,39 m.; 5. Inge Knobloch 
i(E«n.) 5,33 m.; 6. Victoria Șeitan

(En.)
1. C.

T.
Hîră

57,7 sec. 3.000 m.
A ioanei (C.C.A.) 

Strzelbiski (Din.) 
(C.C.A ) 9:25.6; 4 
9:25.6; 5. V. Pop

Pasciuc
Bttda 

Mogoș 
r (Rec.) 

2:21.3; 
(Loc.)

I CAMPIONATELE INTERNATIO
NALE DE ATLETISM

FOTO REPORTAJE 
IN

Revista ilustrată de sport

Nr. ÎS
urmăriți desfășurarea originalului 

concurs
CINE ȘTIE SPORT, CIȘT1GA!

(Voința) 5,25 m.; ștafeta 4X100 ni. toaneta Drag mjrescți 
f.: 1. Locomotiva (GySngySssi, Ben- 
diu. G. Luță, I. Luță) 48 6 sec.; 2.
Energia 50,1 sec.; 3. Progresul 51.9
sec»

ZIUA 
șosea: 
38:31.4; 
39:01.6; 
40:31.2; 
41:31.4; 
42:10.8; 
42:53.0;
lescu (Din.) 
(En.) 46,01 
45,12 m.; 4. 
43,53 tn.; 5.
m.;

A C

e. i.

camotiva Pașcani; Progresul Dorohoi- 
Energia Moinești; FI. roșie Botoșani- 
Tecuci; Dinamo Brăila-Energia Bacău; 
Progresul Rădăuți-Locomotiva 
Ocna

Tg.

Locomotiva Craiova-Energia 14 
6-1 (1-1).

Energia 3 Resita-Știinta Craiova 
3—5 (0—3).

ETAPA VIITOARE: Progresul
Brad-Energia Oțelul Roșu; FI. roșie 
Rm. Vîlcea-Progresul Corabia; Ener
gia Craiova-Știința Craiova; Energia 
Tg. Jiu-Locomotiva Craiova; Encrgăi 
Arad-Energia 3 Reșița; Energia I™ 
FI. roșie Arad; Energia 108-Locomo- 
tiva Tr. Severin.

SERIA a IV-a:
FI. roșie Sf. Gheorghc-I’rogresul 

Turda 4—0 (1—0).
Recolta Sighet-Recolta Cărei 2—1 

(0—1).
Progresul Bistrita-Progresul

Mare 1—0 (0—0).'
Energia Oradea-Recolta 

2—0 (1—0).
Retolta Toplita-Fl. roșie 

l_0 (0—0).
Dinamo Baia Mare-Energia 

(1-1).
Voința Tg. Mureș-Fl. roșie Cluj 

5-0 (1-0).
ETAPA VIITOARE: Recolta Topii- 

ța-Voința Tg. Mureș; Progresul Satu 
ĂAare-Dinamo Baia Mare; FI. roșie 
Sf. Gheorghe-Energia 7; Recolta Sa- 
lonta-Recolta Cărei; Fi. roșie Oradea- 
Energia Oradea; Recolta Sighet-Pro- 
gresiil Turda; FI. roșie Clnj-Progre- 
sul Bistrița.

SERIA a Il-a:
Dinamo Pitești-Energia Galați 0—0.
Energia ............ -

viște 0—2
Energia 

pina 3—0
Energia 

rești 4— 1
Locomotiva Gaîafi-Energia Vicloria 

2—1 (0—0).
ETAPA VIITOARE: Energia 4 

Cîmpina-Energia Medgidia; Energia 
Galați-Energia Sinaia; Energia Tțr- 
goviște-Energia 131; FI. roșie Bucu- 
reșfi-Dinamo Pitești; Energia 
toria-Energia Constanța; T 
București-Energia Leordeni; FI, 
Giurgiu-Locomotiva Galați.

SERIA a III-a:
Progresul Corabia-Energia 

1-0 (1—0).
Locomotiva Tr. Severin-Energia 

iova 2—1 (0—0).
Progresul Brad-Energia

5-1 (3-1).
FI. roșie Arad-Energia 

(0-2).
Energia Otelul Rosu-FI. 

Vilcea 4—0 (3—0).

Medgidia-Energia Tîrgo- 
(0-1).
Constanta-Energia 4 Cîm- 
(3-0). ’
București-Fl. roșie Bticu- 
(2-1).

Vic- 
Energia 
", roșie

Safu

Salonta

Oradea

7 4—2(Din.) 122 
Iolanda Ba- 
2. Eva Ma- 
Rodica Voro- 

4. Gertrude 
. Karin Giin-

sec.; înălțime femei: 1. 
laș (C.C.A.) 1,70 m.; 
yer (En.) 1,50 m.; 3 
neanu (En.) 1,47 m.;
Klein (St.) 1,44 m.; 5.
disch (Din.) 1.44 m ; 6. Astrid Kra
mer (Pr.) 1,35 m.; ștafeta 3 x 800 m. 
f.: 1. Știința (Miclea, Cuțui, Pas
ciuc) 6:59.8; 2. Energia 7:10.6; 3. 
Echipa de junioare a R P.R. 7:11.1.

ROMEO VILARA

Arad

Cra-

pe 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h.

Tg- Jiu

2.
3.
4.
5.
6.
disc

I. 
I.

A lll-a: 20 km. marș
1 Ion Baboie (Loc.) 1 

M. Neagu (Din.) 1 
H. Răcescu (Din.) 1 
C. Nottrescu (Șt.) 1 

Păcuraru (FI. r.) 1 
Barbu (Fl. r.) 1
bărbați: 1. V. Mano- 

4793 m.; 2. M. Raiva 
m.; 3. VUsan (C.C.A.) 

R. Coveiann (C.C.A.) 
............. . I. Banyai (Loc.) 43.20 
m.; 6. Șt. Pemeki (Fi r.) 43,19 m.; 
1.500 m.: 1. O. Birdâu (Din.) 3:53,0;

Moscovici (PC) 3:55 6; 3. A. 
------  4. D. Tîl-

5. V. Popa 
Florea (V.) 

Zoltan Szabo 
M. Dumitrescu 

M. Trandafilov 
Gh. Constantin

2. F.
Barabas (Rec.) 3:55.8; 
maciu (C.C-A.) 3:57.2;
(Din.) 3:59.0; C ’’ 
3:59.4; prăjină: 
(C.C.A.) 4,21 m., 
(Șt.) 4.16 m ;
(Din.) 4,06 m.
(En.) 3,76 m.;
3,66 m.; 6. A. Bras»! (Rec.) 
m.; 7. S. Blaga
10.000 m.:

6. V.
1.

; 2.
3.

4.
5. D. Gîrleanu (St.) 

' “ 3,66
(St.) 3,66 m.;

10.000 m.: 1. C. Grecescu (Din.)
30:37.6; 2 D. Cristea (En.) 31:04.4;
3 V. Weiss (Din.) 31:18.8; 4. I. Pri 
cop (Pr.) 31:26.6; 5. N. Bunea
(C.C.A.) 31:41.6; 6. Nicu Niculae
(En.) 31:43.4; ștafeta 4 X 400 m.: l. 
Dinamo (Dumitrache. Mihaly, Vamoș, 
Karandi) 3:20.3; 2. Locomotiva
3:24.4.; 3. Voința 3:33.3. (Echipa 
Științei, care terminase în 3:21.0 a 
fost descalificată pentru jenarea ad
versarului). Greutate femei: 1. Ana 
Coman (Din.) 14,77 m. (14.63; 14.45; 
14,77; 14,20; 1426; 14,02) nou re
cord national; 2. Melania Silaghi 
(V.) 13,95 m ; 3. Erika Scherer (V.) 
13,36 m.; 4. Ileana Stoica (Pr.) 11.39
m.; ____
suliță femei: 1 
50.31 m.; 2.
(C.C.A.) 47,62 
dan (En.) 39,83 n 
(En.) 39,81 m.; 5 
(En.) 33.35 m.; 
(FI. r.) 33,28 m. 
Șerban (Știința) 11,4 sec.; 
Jting (C.C.A.) 11.7 sec. 3. 
Miliutin (Șt ) 12,0 sec.; 4.
BăHăgescu (En.) 12.2 sec.; 
ralia Manea (En.) 122 sec.;

(V.) 13,95 m
III., »• ci y • r

; 5. Anca Gurău (Pr.) 10,79 m.; 
1. Maria Diți (~ ' 

Andliiese Reimesch 
m.!!; 3. Maria lor- 

4. Zitta Ven t zel 
Elena Bințințan 

Ileana

(Pr.)

Tokes

2. Lia 
Xenia 
Silvia

5. Au-
6. An-

108 0-3

roșie Rin.

Noi recsrcSari ta n stație
Sîmbătâ și ieri la ștrandul „Dante 

Gherman“ înotătorii fruntași s-au pre
zentat la startul unor probe cu carac
ter de verificare. Cu o săptămînă îna
intea întîlniriti cu înotătorii (juniori) 
din R.D. Germană, ei au -demonstrat 
o formă bună corectînd patru recor
duri republicane și multe altele per

lată cele mai ’ "
200 m. bras

(Progresul

sonale. Iată cele mai bune 
tehnice: 200 m. bras fete: 
Mangezius (Progresul Sibiu) 
nou record de senioare (v.r.: 
gezius 
ștefan 
record 
19:59,4); 
Stefan 
nou record 
AI. Ștefan 
(Alexandru 
de juniori 
2:52,7); P. 
Stefănescu ,. . _ ,
m. liber băieți: Emil Voicu (Progresul 
București) 1:00,3 — record1 personal; 100 
m. lib'er fete: H-eidi Rotschiing (Fla
mura roșie Lugoj) 1:11.8.

Energia I.S.P.. Energia 
M.T.D. si Ocniamo Bucu

rești în semifinalele 
Cupei R.F.R. !a ruebi

Sferturile de finală ale Cupei K.P.R. 
la irugbi au programat ieri în Capi
tală două întîlniri în cuplaj. In primul 
jo-c formația de cat. A, Energia I.S.P. 
a întrecut la scor: 32—o (ÎS—0) tînăra 
formație a studenților mediciniști — 
Știința IMF — care a luptat însă din 
răsputeri să fie la înălțimea partene
rilor. Energia I.S.P., după ce și-a asi
gurat destule puncte pentru calificare 
nu a mai insistat, făcînd și unele gre
șeli tehnice care au dus la scăderea 
valorii acestei partide. S-au remarcat 
Manolache. Mehedinți, Teodorescu, 
Bărăscu (Energia I.S.P.), Șerbu, Du
mitrescu și Costescu (Știința l.M.F.).

Al doilea meci care a pus față în 
față două echipe din categoria B 
(Energia M.T.D. și Energia Mine) a 
fost mult mai spectaculos. Au învins 
metalurgiștli care beneficiind de o gră-

rezult ate 
Gabri-ela 

3:03,8 —
G. M, i«n- 

liber băieți: 
nou 

r.: St. Ionescu

3:05,9); 1.500 m.
ionescu (C.C.A.) 10:56,6 
de seniori (v.
100 m. bras băieți: Alexandru 
(Progresul București) 1:18.6 

de juniori cat. II-a (v. 
1:18,8); 200 m. bras băieți: 
Stefan 2:50,8 — nou 
cat. II-a (v.r.: Al. 
Chețațn (S.S.T.) 
(Știiința Buc.)

r.

record 
Stefan 

2:56,9; V. 
2:57,4; loo

maua muit mai puternica, mai tinara 
și mad organizată au înscris în serie 
după 50 de minute de joc prin: Mă- 
zilu, Constantinescu, Cristea și Toma.. 
De la învinși a m?.rcat Suchianu. Scor 
final: 14—3 (3—0) pentru Energia MTD. 
Iată celelalte lezultate din țară: 
ești: Energia—Dinamo “
Tîrnăvenâ: —
3—3 (0—0)
mos, dar 
(Știința) și _ .

In campionatul categoriei A 
fășurat doar do-uă jocuri restanțe care 
s-au ‘
tdva 
3—0 (neprezentare!?!) 
P.T.T. ---- ’ ’
Subliniem

au

8—19 
Energia—știința 
după prelungiri. 
duT. Au înscris 
Neacșu (Energia).

Plo- 
(0—19) î 

Timișoara 
Joc fru- 
Heînrich

s-au «Ies*

soldat cu rezultatele: Locomo- 
Grivița Roșie—Energia. Petroșani 
; , ‘ șâ Locomotiva

.—Știința Institutul de Mine 0-0. 
că știința și Locomotiva 

P.T.T. au realizat primul joc egal 
din actualul campionat.

V. Hossu-corespondent

Progresul Gneorchieni 
campioană republicană 

la hochei ptă iarbă
ITuiminică dimineața a luat sfîrșit tur

neul final ăl campionatului republican 
de hochei pe iarbă'. Titlul de cam
pioană republicană a revenit și în a- 
cest an echipei Progresul Gheorghieni 
care nu a suferit nici o înfrângere 
în cadrul turneului.

Meciul decisiv s-a desfășurat vineri 
cînd s-au întîlnit echipele Progresul 
Gheorghieni și Știința I.C.F., singu
rele neînvinse.

După un joc egal ca desfășurare 
(prima repriză a aparținut Studenților, 
în timp ce în repriza secundă Progre
sul a avut superioritate teritorială) vic
toria a revenit echipei Progresul cu 
scorul de 1—0, prin golul marcat de 
AJmassy II. Au ’ arbitrat Ferderber 
(Oradea) și Vartparonian (Buc.).
și celelalte rezultate: Voința Ploești— 
Energia Oradea 1—0 (1—0). Unicul gol 
a fost înscris de P. Dumitrescu. Au 
arbitrat: Mitchang (Timiș.) și Uxkull 
(Buc.). Știința I.C.F—Voința 
4—0 (2—0*). Au înscris: Samur 
și Berbecairu. Au arbitrat: 
(Buc.) și Ferderber (Oradeaj).

ploești
2, Matei 

UxkiiJp 
ProgTe-

Gheorghieni—Progresul
(1—0). Au înscris: Karry și 

massy II pentru învingători și 
tefy penTu învinși. Au arbitrat: 
tană (Buc.) și HadmoVicî (Oradea), 
urma 
ment 
Progresul Ghecrghieni 
3, Progresul M. ,
ești; 5. Energia Oradea.

Al- 
Bu- 
Ca- 
In 

acestor jocuri ordinea în clasa- 
a echipelor esu3 următoarea: 1.

2. Știința I.C.F. 
Ciuc; 4. Voința Plo-

Rezultate aproape normale 
la tenis de masă

MJecdurlfle de tenis d« masă disput ite 
ieri în cadriul campionatului republi
can pe echipe au luat sfîrșit în ge
neral Cu rezultate normale. S-au în
registrat însă și... nelipsitele surprize. 
Una dintre ele — o surpriză neplă
cută — este neprezentarea echipei fe
minine bucureștene Flamura roșie în 
meciul cu Voința P.S. A doua sur
priză este victoria obținută de Energia 
Reșița în fața echipei masculine bucu- 
reștene Progresul. Este drept însă că 
hiLCureștenii au prezentat un singur ju
cător (T. Harasztosi) din prima echipă.

Iată rezultatele înregistrate: FEMI
NIN: Voința P. S. București—FI. roșie 
București 5—o (prin neprezentare);
Progresul Cluj—Voința Cărei 5—0; Ști
ința • — --
Irma 
(Gete 
MASCULIN: 
(Reiter 3 v.» 
Voința L.M.
Stan Ilie 1 v., Nazarbeghian
6—3; Energia București (Pesch 
Mircea Popescu 2 v., Naumescu 
Știința București (Andronache 
Pîrvu 1 v., Bujor) 7—2; Energia 
(Nagler 2 v., Davidescu 2 v., 
1 v.) — Progresul București (Harasz- 
tosti 3 v., Negreanu 1 v., Săndeanu)
5—4; Dinamo Tg. Mureș (Verzar 1 v., 
Retti, Bohm) — Voința Arad (Kovaci 
3 v., M. Pap 3 v., Procopetz 2 v.) 
1—8; Progresul Cluj (Cobîrsan 3 v.,
Gavrilescu 2 v., Demeter 1 v.) — Pro
gresul Satu Mare (Grunfekl 2 v., Lcker

1 v., Ferber) 6—3.

București (Mariana Barasch, 
Magyar!) — Energia București 
Pitică, Catrin-el Fol ea) 3—2. 

Flamura roșie București 
Gantner 3 v., Santel ena)— 
București (Bottneir 1 v., 

IV.) 
3 v.9

2 v.)— 
1 v.,
Reșița 

Denuel



Romînia și Iugoslavia au terminat la egalitate 1-1 (O-O)
(Urmare din pag. 1) 

'' î î'
cu activitatea creatoare a lui Boșkov 
și Zebeț a asigurat oaspeților superio
ritatea în cîmp în întreaga repriză. In 
schimb, iugoslavii au fost deficitari ia 
capitolul eficacitate, confirmînd criza 
în această privință pe care o acuză de 
cîțiva ani. Iugoslavii practică un fot
bal modern, spectaculos, dar ineficace, 
caracteristică pe care am constatat-o 
și la echipa lor de juniori.

In repriza doua, aspectul jocului s-a 
schimbat cu totul. Și ceea cc poate 
părea curios oarecum, schimbarea s-a 
pjodus după ce iugoslavii au marcat 
golul. In loc ca echipa noastră *” 
resimtă șocul moral determinat 
primirea golului, ea a început abia 
junei să acționeze mai legat și să 
tace mai iute și mai periculos 
această perioadă echipa noastră s-a 
regăsit în mare măsură, a avut mai 
mult echilibru între compartimente 
datorită și revenirii la „normal" a lui 
Bone și Călinoiu, care au activat cu 
mai mult folos în apărare, contraca- 
rînd mișcările tactice ale iugoslavilor 
(Milutinovici a acționat de multe ori 
ca centru, iar Mitici a venit pe post 
de inter) și au împins atacul alimen- 
itîndu-1 cu mingi utilizabile. Eforturile 
lui Petschowski — neobosit și clarvă
zător — au fost mai vizibile și mai 
mult fructificate. In acest fel, echipa 
noastră a stăpînit jocul, a dominat și 
a obligat formația oaspe să intre în 
apărare, uneori chiar disperată. Dar 
reprezentanții noștri — extrem

Din minatul 1
ORA 15.25, Echipele intră pe 

ren avimd în fruntea lor pe cei 
căpitani, Apolzan și Boșkov, prece
dați de arbitrii austrieci Fr. Grill, 
Allf. Habenfeldner și V. Chebat (care 
condusese partida de juniori din des
chidere). Stadionul vuiește de ura
tele mulțimii. Fanfara intonează im
nurile de stat romîn și iugoslav. 
Zecile de mii de spectatori aplaudă, 
iăpitanii de echipă își string mii- 
tle, schimbă buchete de florj și fa- 
liotans. apoi arbitrul „dă cu banul*  

și Boșkov alege terenul. Deci, echi
pa noastră are lovitura de începere.

Are loc o scurtă1 ceremonie: 
Petschowski oferă un buchet de flori 
lui Boșkov, care susține ai 50-lea 
său meci internațional, Ozon un 
buchet lui Rajkov pentru al 25-lea 
joc internațional și arbitrul P. Kro
ner un buchet colegului austriac 
Grill care se află la al 150-lea meci 
internațional condus în străinătate.

Imediat jucătorii își ocupă apoi 
locurile pe teren:

ROMINIA : Voinescu — Zavoda 
II, Apolzan, Neacșu — Călinoiu. 
Bone — Ene II, Petschowski, Ene I. 
Oz n, V. Anghel.

IUGOSLAVIA: Beara

sa 
de 
a- 
a-
In

inefioaci (de altfel au tras foarte pu
țin la poartă) — n-au reușit decît e- 
galarea, care — după aspectul jocului 
— era perfect echitabilă.

Din formația noastră cei mai buni 
au fost Petschowski și Apolzan. Se
lecționarea primului s-a dovedit bine 
inspirată. Buni Voinescu și “ 
II — deși mai precipitat ca 
cei. Ceilalți jucători au avut 
tare inegală. Slabi în prima 
și-au revenit întnicîtva în a 
Dintre ei, o mențiune specia'ă pentru 
Bone. Călinoiu—și oarecum—Anghel 
Vasile. Ca o concluzie a evoluției e- 
chipei noastre se impune o verificare 
serioasă a elementelor selecționabile 
in vederea viitoarelor întîlniri. For
mația trebuie remaniată, mai ales în 
linia de atac.

Din rîndurile iugoslavilor ne-au plă
cut foarte mult Mitici. Zebeț, Milutî- 
novici, Boșkov și Mujici. In prima re
priză ne-a plăcut întreaga echipă, dar 
după pauză puțini au reușit să se evi
dențieze.

Arbitrajul austriacului Franz Grill a 
avut multe lucruri bune: o atentă ur
mărire a jocului, promptitudine’ în in
tervenții si decizii corecte. Dar, a avut 
și citeva aprecieri greșite după noi și 
îil primul rînd în faza care a dus la 
anularea golului. După noi, infracțiu
nea acuzată la Ozon n-a fost reală. 
In schimb,’ nu l-a sancționat (ca o 
compensație ?...) pe Ozon 
a precedat egalarea

Zavoda 
de obi- 
compor- 

repriză 
doua.

în faza care

de

pină in minutul
Tmkovici — Krstici II, 
kov 
tici, Mujici, Pasici.

te- 
doi

90
Zebeț, Boș-

Rajkov. Milutinovici,

Repriza iugoslavă...

Belin,

ROMINIA

.Mi-

dă 
In-
un

noiu, joacă prea defensiv. In plus, 
linia noastră de atac nu reușește să 
lege jocul și pierde cu regularitate 
mingea, care revine mereu în tere
nul nostru, îngreunînd sarcina apă
rării imediate și a lui Petschowski 
care face eforturi mari pentru a res
tabili echilibrul. In asemenea condiții 
apare mai evidentă 
tehnică a iugoslavilor 
să ne dea emoții.

In min. 13, poarta 
scapă ca prin minune 
nic al lui Rajkov, care ajunsese sin
gur în careu, profitînd de o ciocnire 
între Apolzan și... Neacșu. De altfel, 
atacanții iugoslavi sînt destul de 
ineficaci și șuturile lor nimeresc greu 
poarta. Din 13 șuturi, numai trei au 
atins suprafața porții.

Minutele se scurg greu în aștepta- 
rea revenirii echipei noastre. Dar

superioritatea
care continuă

lui Voinescu 
de tirul puter-

lucrul acesta nu se întîmplă'. To
tuși, cîteva acțiuni pun in dificul
tate poarta lui Beara. In min. 23, 
o combinație Petschowski — Ene II
— Ene I și ultimul pasează în cen
tru lui Ozon, Belin împiedică în ul
timă instanță declanșarea șutului, 
respingînd la... Petschowski. 
puternic, dar mingea 
Boșkov în teren.

Mai sînt 15 minute și scorul con
tinuă să fie alb. Și alb va 
pînă la pauză, pentru
— superiori tehnic și 
reușesc să concretizeze 
vute în minutele 38 și 
viei și Mujici ratează, 
ția spectatorilor, care încă mai speră 
mtr-o revenire a echipei noastre. Dar 
aceasia se va întîmplă după pauză. 
Prima repriză a fost repriza fotbaliș
tilor iugoslavi.

Un țut 
ricoșează din

rămîne 
că iugoslavii 
tactic — nu 
situațiile a- 
41. Milutino- 

spre satisfac-

La ora 15,35, arbitrul Grill 
semnalul de începere a jocului, 
cepem noi și în min. 2 obținem 
corner rămas fără rezultat. Se joacă 
foarte nervos. Jucătorii, in special 
ai noștri, par legați de picioare. 
Joacă crispați și greșesc des. In 
min. 4 o bilbiială a lui Călinoiu dă 
mari emoții tribunelor: Milutinovici 
îi suflă balonul și trage prin sur
prindere, dar afară. Două minut? 
mai tîrziu, alte emoții: Mitici îl 
lansează în adîncime pe Mujici care 
tentează pe Apolzan, și, liiber. trage, 
dar afară! Tribunele respiră ușurate.

Iugoslavii își revin în sourtă vre
me. joacă mai degajat și preiau 
țiativa pe care o păstrează toată 
priza întii. Jucind cu Krstici I 
tras între Belin și Zebeț, dar 
Mitici retras în spatele atacului, 
goslavii păstrează un echilibru

...Și repriza noastră
Incertitudinea rezultatului scorul 

alb și pauza care s-a prelungit peste 
normal (aproape 20 de minute) 
făcut ca spectatorii să aștepte 
mare nerăbdare — poate egală 
aceea de Ia începerea meciului 
reapariția celor două echipe pe teren. 
In Ene ele apar 
luase balonul in 
lui Mitici spre 
Primele minute. 
Mitici muncește 
baloane întregii 
combină precis — iar de la noi Pet
schowski îl imită cu succes. In min. 
48 interul dreapta a| naționalei 
noastre are o frumoasă acțiune. 
Beara plonjează tîrziu și destul de 
defectuos: dar reușește totuși să res
pingă mingea pe care Petschowski o 
centrează. Trnkovici intervine însă 
lămurind o situație grea. Oaspeții 
trec ia acțiune și — 7 minute după 
începerea reprizei marchează primul 
gol al intilnirii:

au 
cu 
cu

ți Zavod-a II — care 
cabină — i-l trimite 
a l repune în joc. 
tatonare la centru, 
mult spre a furniza 
înaintări — care

Clasamentul grupei 
a Vil-a

1. Romînia
2. Iugoslavia
3. Grecia

21-1-0-3:2
2-0-2 -0-1:1
2-0-1-11:2

3
2
I

Mujici — care a

deveni 
va 
a-1

ini- 
re- 
re-
cu 
iu- 
ingoslavii

formație și acoperă mai bine spa
țiul din 
că Bone

centrul terenului, mai ales 
este foarte slab, iar CăH-

MINUTUL 52 : 
fost deosebit de activ — îl deschide 
cam de la jumătatea terenului pe 
Rajkov. Neacșu îl lasă prea în voie 
pe extremul dreapta - Iugoslav care 
are timp să centreze calculat. Milu
tinovici se face că vrea să reia ba
lonul, dar îl lasă să treacă la Mu
jici care venea din urmă. Acesta 
reia direct in plasă, fără să mai 
lase timp lui Voinescu să intervină: 
1—0 pentru Iugoslavia.

Golul are un efect... binefăcător a- 
supra echipei noastre. Din acest mo
ment emoția care paraliza majorita
tea reprezentanților noștri parcă s-a

dizolvat și ei trec la o presiune care 
va face — în minutele următoare — 
pe Zebeț și secondanții lui din apă
rarea imediată să treacă prin multe 
emoții. De altfel Mitici va
un centru și mai retras iar Mujici 
rămîne mereu lingă Boșkov spre 
ajuta la defensivă.

Chiar in min. 54 Er>e 1 are o 
țiune pe dreapta, centrează, 
meni nu este acolo unde 
spre a fructifica.

In mm. 60 se petrece faza 
— probabil — arbitrul Grill 
aduce încă multă vreme aminte: 
incursiune pe extremă, tot a 
Ene II (care a schimbat o bună pane 
de timp în repriza doua postul cu ti
zul său) produce învălmășeală în 
fața porții. Beara scapă balonul 
care ricoșează pînă la Ozon. Acesta 
pasează scurt lui Petschowski care 
trimite mai departe mingea — prin- 
tr-o adevărată., pădure de picioare ale 
apărătorilor iugoslavi — la Ene II. 
In șut plasat și mingea intră în 
plasă.

Goool! răsună din toate pieptu
rile.

Dar arbitrul Grill nu este de a- 
cord. El nu admite punerea min
gii la centru pe motiv că Ozon a 
purtat balonul (l-ar fi reținut între 
picioare) înainte de a pasa. In pri
mul rînd această infracțiune n-a 
existat după părerea noastră și a... 
binoclului nostru. Admițînd chiar că 
acest lucru s-a petrecut, lui Ozon

ac- 
ni-dar 

trebuie

de care 
își va 

o 
lui

mingea î-a venit de la Beara și este 
aproape naiv să crezi că un înain
taș aflat în apropierea porții are 
intenția sau interesul să rețină ba
lonul creîndu-și prin aceasta un a?, 
vantaj?!? Asta o pot face — și o 
fac — apărătorii. Iată pentru ce con
siderăm că arbitrul Grill a greșit 
grav neacordînd acest gol, perfect 
valabil după opinia noastră.

Băieții noștri trec însă peste acest 
moment greu și continuă să se men
țină în jumătatea de teren a echipei 
iugoslave care face un joc strict de 
apărare și de tragere de timp (Bea
ra și cu fundașii lui au efectuai 
schimburi de balon care au durat la 
un loc peste două minute uitate însă 
la cronometrai de arbitrul Grill). Du
pă ce Milutinovici termină cu un 
șut „pe lingă" c frumoasă acțiune 
personală, Zebeț calculează greșit o 
minge aeriană și Ene II scăpat sin
gur, trage, dar Beara respinge în 
corner. Un minut după aceea Ene II 
centrează însă Ozon ezită și 
Beara... nu se lasă invitat spre a 
culege balonul. Urmează o perioadă 
in care echipa noastră scade ritmul 
și fotbaliștii iugoslavi fac joc de 
centru, cu multe pase. Apoi fotba
liștii romîni încep să preseze iarăși. 
Și în minutul 78 egalăm :

CĂLINOIU PORNEȘTE DE UNUL 
SINGUR SPRE CAREUL ADVERS, 
PĂTRUNDE IN FORȚA SI — INAJ 
INTE DE A FI ATACAT DE BOȘ
KOV - PASEAZA LUI PETSCHOW
SKI. VECHIUL NOSTRU INTERNA
TIONAL AJUtfGB BALONUL A- 
PROAPE DB COCȚUL' DB CORNER 
DE TNDE „SGOĂTCI O CENTRARE 
EXCELENTA. ENEI SARE SI INTRA’ 
CU BALON CU TOT ÎN PLASA: 
1—1.

Ultimele minute ale partidei sînt 
foarte disputlte. Apărătorii iugoslavi 
intervin decis și uneori chiar 
străduindu-se să nu-i lase pe 
canții noștri să joace balonul.

dur, 
ata- 

. . . Ne
menținem în atac, dar multe mingi 
sînt trimise pe sus acolo unde Trn- 
kovici dar mai ales Zebeț sînt imba
tabili. Zavoda II împinge cu vorba 
și cu fapta echipa înainte, dar un 
meci durează totuși numai 90 de 
minute. Nu mai este timp pentru a 
mai marca vreun gol și as’fel par
tida se termină cu 1—1. Rezultai 
care amină deciderea 
seriei pînă la

1—1.
învingă t-r ului 

partida de la Belgrad. 
PETRE GATU 
EFT1M1E IONF.SCU

La Skoplje

IUGOSLAVIA B-ROMÎNIA B 2-1

IUGOSLAVIA 5-1
r Un spcc*aeol  fotbalistic exceptional și o victorie categorică a juniorilor noșlri

Meciul juniorilor a oferit un ade
vărat spectacol fotbalistic ieri pe sta
dionul „23 August". Iar actorii prin
cipali ai acestei admirabile uverturi 
au fost speranțele fotbalului romi- 
nesc, juniorii țării noastre, care au 
întrecut fără drept de apel reprezen
tativa R.P.F. Iugoslavia Scor: 5—1 
(3—0) — noi lauri în cununa inter
națională a tinerilor noștri fotbaliști!

Se pare că învățămintele trase în 
urma meciului Romînia — Polonia, 
dispui^ t acum o săptămînă, au folosit 
juniorilor noștri. De această dată e- 
chipa a jucat aproape în același ritm 
timp de 90 de minute, nu s-a mai 
mulțumit cu un oarecare avantaj în 
rezultat, ci a mizat totul pe un scor 
cit mai categoric, pe o diferență de 
goluri care să exprime real deosebi
rea de valoare dintre cele două for
mații. Am spus aproape în același 
ritm, pentru că la un moment dat 
în repriza secundă, juniorii noștri — 
în mare avantaj — și-au permis un 
moment de relaxare, adevărată .li
niște înaintea furtunii".

Victoria reprezentativei romîne a- 
supra celei iugoslave este de fapt 
triumful jocului „direct pe poartă pe 
drumul cel mai scurt", față de jocul 
dantelat, plăcut ochiului, dar complet 
ineficace al iugoslavilor. In timp ce 
juniorii noștri au combinat rapid în 
adîncime și au tras la poartă din 
prima poziție favorabilă, oaspeții ne-au 
amintit în parte de jocul de odinioa
ră al echipelor vleneze: mult dans și 
foarte puține șuturi!

Lovitura de începere au avut-o oas
peții. Dar Mateianu, Ivansuc și Renye, 
printr-o combinație rapidă de la cen
tru în fața porții adverse, încheiată 
cu un șut care l-a întins pe Raduno
vici, au dat „aripi" galeriei, au mar-.

cat momentul avalanșei noastre la 
poarta iugoslavilor. Au urmat trei 
mari ocazii pentru deschiderea scoru
lui, ratate „ca prin minune*,  fie prin 
inspirafiile lui Radunovici, fie prin 
intervenția barei verticale (min. 7, 
Mateianu trage puternic, Radunovici 
este K.O., dar bara... salvează!). 
Golul însă plutea în aer. Numai că 
pînă la înscrierea lui a trebuit să 
așteptăm 20 de minute și să tragem 
o spaimă la șutul lui Kiss, balonul 
fiind reținut cu dificultate de portarul 
nostru Szilagy. Mingea degajată ime
diat, cu nuna, de acesta, a ajuns în 
posesia lui Renye la mijlocul terenu

Raab în luptă aeriană cu doi apără
tori ai echipei iugoslave.

r—.. (Foto L. Tibor±

lui. O acțiune pe extremă, o centrare 
prin surprindere la Mateianu aflat 
singur în fața porții și... 1/—0. După 
17 minute, Renye repetă figura. Nu 
mai pasează, ci înscrie singur2—0. 
In ultimul minut al primei reprize, 
Dumitrescu fixează scorul la pauză: 
3—0. In următoarele 45 de minute, 
iugoslavii încearcă să pătrundă și ei 
în adîncime, folosindu-l pe talentatul 
Bego ca vîrf de atac. Motroc, Băr- 
bulescu și Mureșan sînt la post, res
pingînd totul. Ultimul intervine însă 
tare (și inutil) la o acțiune a lui 
Bego, arbitrul acordînd lovitură de 
pedeapsă. Execută Mitici (o simplă 
coincidență de nume cu celebrul ata
cant slrb ăl primei formații) și scorul 
este 3—1 (min. 60). Nemulțumiți par
că de reducerea scorului, jucătorii 
noștri năvălesc (organizat, însă) spre 
poarta adversă. Mateianu conduce 
ireproșabil atacul, cursele lui Renye 
și Ivansuc ridică tribunele în picioare, 
și Ivansuc și Raab... înscriu în minu
tele 70 și 78. Scor final: 5—1, pen
tru că cea de a doua lovitură de la 
11 metri în favoarea oaspeților (min. 
90), nu a avut darul decît să-l evi
dențieze și pe Szilagy care a reținut 
mingea șutată tot de Mitici.

La fluierul arbitrului V. Chebat 
(Austria), care l-a înlocuit în ultimul 
moment pe T. Hristov (Bulgaria), 
s-au aliniat următoarele formații:

ROMINIA: Szilagy — BARBULES- 
CU, MOTROC, Mureșanu — P. Emil, 
Petca — IVANSUC, Raab, MATE
IANU, Dumitrescu (Rakcsi), RENYE.

IUGOSLAVIA: RADUNOVICI — 
lustrii, Vașici — MITICI, Iovanovici 
(Vasoviciy, Vasovici (Gardașevicij! — 
Z. Cebinat, Kovacevici, S. Cebinat, 
BEGO, KJSS.

RENATO ILIESCU 
MIRCEA TUDORAN

Skoplje 29 (prin telefon). — Dacă 
ar fi să dăm un calificativ meciului 
susținut de echipa reprezentativă B 
la Skoplje cu reprezentativa secundă 
a Iugoslaviei, acela de dramatic ar, 
fi cel mai nimerit. Și iată pentru ce:

După o repriză în care inițiativa a 
aparținut mai întii jucătorilor iugo
slavi care au presat serios poarta 
echipei romîne mai bine de 15 mi
nute, fotbaliștii noștri și-au revenit 
din reținerea cu care au început me
ciul și au jucat la valoarea lor reală: 
Astfel că a fost rîndul lor să atace 
și să pună la încercare pe portarul 
Stojanovici. Liniile de apărare ale 
ambelor echipe prezeniîndu-se în pleni
tudinea forțelor lor, au împiedicat 
însă înscrierea vreunui gol în această 
oarte a meciului.

După pauză, echipa noastră a în
ceput tare și a avut inițiativa o mare 
parte din timp. De altfel, chiar în 
min. 47 Meszaros II reușește să des-, 
chidă scorul în urma unei combinații 
cu Alexandrescu: 1—0. In continuare 
echipa noastră are inițiativa dar se 
vedea că adversarii noștri au destule 
rezerve ca să le arunce în luptă. In 
min. 67 Veselinovici reușeștț să ega
leze în urma unui șut tras de la 16 
m. Uțu era „pe minge" dar aceasta 
înainte de a ajunge în dreptul lui, 
este ricoșată de terenul accidentat și 
sare peste capul lui în plasă; 1—1. 
Opt minute mai tîrziu iugoslavii mar
chează golul victoriei dintr-o lovita-

Progresul Oradea 
a întrecut Spartak Subotița 
cu 3-1 (0-1), ia fotbal 
ORADEA, 

chipa locală 
frumoasă 
scorul de 3—1 (0—1) în fața forma
ției iugoslave Spartak Subotița. Go
lurile au fost înscrise de ' Ciovici 
(Spartak), Bartha (2) și Niculescu. 

(G. £>umftresc«-coresp.|

29 (Prin telefon). — E- 
Progreșul a repurtat o 

victorie internațională cu

iiră de la 
luptă cu .. ____
fu; între timp, mingea, ajunsese la 
Uțu. Arbitrul, spre stupoarea gene
rală, dictează penalti pe care Veseli- 
novici îl realizează; 1—2.

Replica fotbaliștilor romîni este la 
fel de dîrză ca și pînă atunci. In 
min. 79 Al. Vasile trage la poartă 
prin surprindere de la 20 de m., min
gea lovește bara și ricoșează la A-. 
lexandrescu care înscrie un gol per
fect valabil cu care însă arbitrul nu 
este de acord. Ultimele 5 minute a- 
parțin echipei noastre, dar iugosla
vii se apără cu strășnicie, astțel ed 
scorul nu mai poate fi modificat.

Arbitrul maghiar Zsolt a arbitrat cu 
greșelile arătate, următoarele echipe:

IUGOSLAVIA: Stojanovici — SI- 
JAKOVICI, Nikolici — KALOPERO- 
V1CI, Pajici, Rezar — Nikolovski 
(Josicij, IVOS, VESEL INOV ICI, 
PRLINCEVICI, Ogneanovici.

ROMINIA: UȚU — Zbîrcea, PA-\ 
NAIT, Florescu (Pahonțu), — AL. 
VASILE, NUNWEILLER — Oaidă, 
Meszaros II, Alexandrescu .Zavoda I, 
TATARU.

m. : Prlincevici ete în 
Panait, intervine și Pahon-

onosport
cu
39

I.

A$a <arată un buletin Pronosport 
12 rezultate exacte la concursul nr. 
(etapa din 29 sept. 1957):

R.P. Romină—R.P.F. iugoslavia 
(Camp. Mondial)

II. R.P.F. Iugoslavia (B) — R.P. Ro- 
mină (B)

R.P. Romînă—R.P.F. iugoslavia 
(juniori)

— “ Polonă
R.P. Polonă (B)—R.P. Bulga

ria (B) 
VI Energia Arad 

doara (Cat. B)
VII. Progresul Focșanii — 

Fălticeni (Cat. B)
VIII. Locomotiva Ciuj — 

Cîmpia Turzii (Cat. B)
IX. Energia Baia 

sul Sibiu (Cat. B) 
Energia Lupeni — 
diaș (Cat. B)

XI. Locomotiva Timișoara 
motiva Arad (Cat. B)

XII. Dinamo Bn.iad — Progresul 
Suceava

Fondul de premii la acest 
este de aproximativ 1.9W.W9 lei.

in.

IV. ‘r.P. Bulgaria—R.P.
V. R.P. Polonă <B)—R.P

Energia Hune-

Energla

Energia 
Progre- 

Energia Me- 

l,o co-

Mare

1

1
X

X

X

1

x
1

X.
1

1

z
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Dup» meeiui de toibai de jeri' j) nano Bucuresti și Dina mo Tbilisi își dispută azi 
In vestiare, la cîteva minute după fluierul final primul ioc in turneul international de baschet

Acum nu mai este aceeași liniște 
care domnea înaintea și în timpul 
meciului. Pe culoare, prin vestiare, 
lume multă: gazetari și prieteni de 
ai jucătorilor. Se vorbește mult șt 
tare. Pentru început ne-atn îndreptat 
spre cabina, pe ușa căreia scrie:

ARBITRII

'Aci este liniște. Arbitrul austriac 
Franz Grill face două lucruri deodată: 
se dezechipează și... răspunde la în
trebările noasțre.

— Ce părere aveți despre meci?
— S-a jucat foarte nervos. Ca ln- 

tr-un meci de campionat.
— Pentru ce l-ați sancționat pe ju

cătorul Ozon ?
— L-am sancționat și... nu. Ve

deți el a ținut mingea între genunchi. 
Eu am fluierat și pentru că în acest 
fel mingea a fost purtată, dar și pen
tru a-1 apăra pe interul dvs. Gîndi- 
ți-vă că un adversar care ar fi vrut 
să ir.tre în posesia mingii ar fi fost 
obligat să-l faulteze", a încheiat Franz 
Grill.

L-am lăsat pe arbitru în „paza" al
tor c. frați și am pornit repede spre 
cabin.: echipei iugoslave

INTRE GAZETARI...

Jucătorii discută cu aprindere. Prin
tre ei unul singur stă liniștii și gin

FLAMURA ROȘIE ARAD LA EGALITATE 
CU LEVSKI SOFIA: 2-2 (0-1)

Sîmbătă, în pitorescul oraș miner 
Dimitrovo (R. P. Bulgaria), echipa 
de fotbal Flamura roșie Arad a sus 
ținut o întîlnire amicală cu Levski 
(Sofia). Rezultatul de egalitate cu 
care s-a terminat partida (2—2) re
prezintă un frumos succes al echipei 
arădene, dat fiind că Levski — clasată 
pe locul III în categoria A — a nu
mărat în rîndurile sale o serie de 
internaționali ca lanev (de la 
JDNA), Apostolov, Abadgiev, Ar- 
ghirov.

Campioana de baschet 
a Poloniei 

joacă miercuri cu C.C.A.
Sîmbătă a sosit în Capitală echipa 

masculină de baschet LEGIA VARȘO
VIA. campioana Poloniei în anii 1956 
și 1957, care va juca miercuri în sala 
Florea'ca în compania formației 
C.C.A. Lotul polonez este alcătuit din 
urmă orii jucători: Kaminski, Pawlak, 
Bednarowicz, Appenheimei. Psfrokow- 
ski, Poplawski, Jakowski, Galimow- 
ski, Lubelski, Majer. Buczak, Arent, 
Dhigosz, Bulasinski. Antrenorul echi
pei : Tadeusz Ulatowski.

Echipa de box 
A. S. K. Vorwărts 
a sosit in Capitală
• Ijitî&nîrea va fă arbnsaia 
de francozul Robert Vais* * 
ber*'  ® @h@ți3 Veiicu i! va 

îrlocuî ne Gh. Nesres

Cere-rile sportive 
suiL-ainer  Ioane anunță
că echipa sovietică dc 
fotbal Dinamo Mos

cova își va îneepe turneul în Ame
rica de Sud ia 20 noiembrie printr-un 
meci pe care-1 va susține la Rio cu 
echipa Vasco de Gama. ’

După acest meci, echipa sovietică 
va juca ia 27 noiembrie ia Mante- 
video cu formația Nacional. Fotbaliștii 
sovietici vor întîlni apoi La 1 decem
brie la Buenos Aires cunoscuta for
mație River Plata. Ultimul joc al tur
neului va avea loc la 8 decembrie ia 
Santiago în comp" ni a unei formații 
care urmează să fie desemnată.

• In etapa a iv-a a campionatului 
italian s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Atrjanta—Napoli 2—2. Pa
dova—Intemazionaie 0—Fiorentina— 
Udinese 3—0; Genova—Bologna 0—«; 
Lazio—Lanerossi 2—0; Milan—Sam pdo- 
rla 0—1; Sp-rl—Juventus 0—1; Torino— 
Roma C—1; Verona—Alessandria 3—0. 
Ia clasament conduce Juventus cu 8 p.
• Ln campionatul R.p. Ungare (etapa 

a IV-a) Dozsa a furnizat cea mai marc 
surpriză a etapei întlrecînd pe Vasas 
cu 2—1 (2—8). in rest rezultatele sînt 
normale: Ferencvaros — Csepel 2—0; 
Diosgyor—Pecs 1—0; Salgotarjan—Sze
ged 2-1; Tatabanya—Dorog l-o; M.T.K. 
—Komlo 5—1. In clasament conduce 
Tatabanya cu 6 p.

O In etapa a 19-a a campionatului 
R.D.G. s-au înregisrat rezultatele: 
Turbine Erfurt—Vorwărts 1—0; Motor 
Karl Miarx S tacit—Wismut Karl Marx 
S'tadt 0—3; Motor Jena — Rotation 
Babelsberg 3—0; Chemie Halle Leuna— 
Activist Brieske Senftenberg o—2; 
Fortschritt Weisenfels — Lokomotive 
Stendahl 3—9; Motor Zwickau — Ein- 
heit Dresden 1—1; Lokomotive Leipzig— 
Rotation Leipzig 0—0. In clasament

noștri să înscrie mai multe goluri. Ei 
s-au impus net, în special datorită 
tacticii adecvate: joc deschis pe ex
treme, iar îin fața semicercului, demar
carea unui atacant propriu prin atra
gerea apărării adverse pe centru. După 
pauză, jucătorii maghiari își organi
zează mai bine apărarea, întreprind 
acțiuni ofensive mai eficace iar în min. 
47 reușesc chiar să egaleze: 9—9. Din 
acest moment însă ei nu mai pot face 
față atacurilor dezlănțuite ale jucători

Ieri dimineața au sosit în Caoitalâ 
boxerii formației germane A.S.K 
Vorwărts, care urmează să întîlnească 
mîine seară, pe Stadionul Republicii 
(sau în- sala Floreasca, în funcție de 
condițiunilc atmosferice) pe pugiliștii 
din echipa bucureșteană Casa Cen 
trală a Armatei. Germanii au depla 
sat o echipă puternică, cu indivi-lua 
lități proeminente. Oaspeții vor face 
azi dimineață un antrenament de con
diție.

In echipa C.C.A. problema titularu
lui la categoria semi grea, rămasă 
deschisă prin plecarea lui Gh. Negrea 
la Belgrad, se pare că și-a găsit re
zolvarea. Intr-adevăr, antrenorul Mar- 
cu Spakov ne-a anunțat că este pro 
babilă folosirea la această categorie 
a lui GHEȚU VELICU, care își va 
face cu acest prilej reintrarea după o 
îndelungată absență.

In sfîrșit, un amănunt important în 
legătură cu reuniunea pugilistică in
ternațională de mîine seară: meciu
rile vor fi arbitrate de cunoscutul 
arbitru francez ROBERT VAISBERG, 
care va fi secondat de arbitri-judecă- 
tori rămîni și germani. 

ditor pe un scaun. Este Mitici, cu
noscut fotbalist, dar cunoscut și ca 
un reputat cronicar sportiv. Cînd ne-a 
zărit cu blocnotesul în mînă a zîmbit 
și ne-a arătat un scaun alăturat. Era 
clar deci: știa pentru ce am venit.

— Impresiile mele, nu? După oca 
ziile avute cred că echipa noastră 
putea cîștiga. 11 prima repriză am 
dominat noi, iar cea de a doua a apar
ținut echipei romîne. Arbitrajul nu 
mi-a plăcut. A anulat echipei romîne 
un gol valabil și a acordat prea ușor 
golul egalizator, fără să țină seama 
că Beara a fost... jenat.

Auzindu-și numele portarul echipei 
Iugoslave ne privește întrebător. A- 
poi, aflînd despre ce este vorba Beara 
face un semn afirmativ din cap, adăo- 
gînd:

— Mitici are dreptate.

DAR ȘI OZON ARE DREPTATE 1

Tocmai în fundul vestiarului echi
pei noastre, Ozon discută cu Neacșu 
despre... meci, lată care este părerea 
lui, în privința greșelii care-i i-a 
adus sancționarea:

— Sînt surprins de faptul că arbi
trul Grill a fluierat „mingea purtată". 
Eu nu mi-am așezat-o singur între 
genunchi. Un adversar a vrut să de
gajeze și a trimis balonul acolo. Am 
fost surprins o clipă, apoi m-am în
tors și am pasat. Pot spune precis

La Dîmitrovo

Echipa noastră s-a comportat foarte 
bine, în special în repriza a doua, 
cînd a prestat un joc excelent. Prima 
repriză a aparținut echipei bulgare, 
care a și deschis scorul (min. 37) 
prin Arghirov. In această parte a jo
cului, arădenii au ratat ocazii clare 
prin Szekely.

După pauză, Szekely și Țîrlea au 
marcat două goluri spectaculoase 
(min. 72 și 81), cu care se părea că 
echipa romînă și-a asigurat victoria. 
In min. 81 însă, la o degajare a lui 
Sereș, mingea se lovește de Szucs și 
ricoșează în plasă : 2—2.

In general, meciul constituie un 
succes pentru Flamura roșie Arad, 
care a fost viu aplaudată pentru jocul 
prestat în repriza secundă. Din echi
pa arădeană (bine îndrumată de pe 
tușe de Farmati care, accidentat, a 
îndeplinit rolul de antrenor) cel mai 
bun jucător a fost Serfozo, excelent 
în apărare și în atac. S au mai e- 
vidențiat Szucs, Dușan, Boitoș, Ca- 
paș. De la Levski cei mai buni au 
fost Elencov, Apostolov, Arghirov.

Arbitrul Iordan Tacov a condus 
formațiile :

FLAMURA ROȘIE: Coman—Szucs. 
Dușan, Sereș—Serfozo, Capaș—Jurcă, 
Mercea, Szekely, Marin Marcel (Boi- 
tpș), Țîrlea.

LEVSKI : Elencov—Doncev, Filipov, 
Apostolov—I vetanov, Dimitrov—Aba
dgiev, Peev (Dancev), Arghirov, Ig
natov (lanev), Ponorov.

Prima întîlnire spoitivă
R. P. Chineză—Marea Britame

La 27 septembrie s-a desfășurat la 
Pekin o întîlnire de natație între echi
pele R.P. Chineze și Marii Britanii. 
Este pentru prima oară cînd o delega
ție sportivă engleză evGluesză în R.P. 
Chineză. Din echipa Marii Britanii au 
făcut parte numeroși participant la 
Jocurile Olimpice printre care Jady 
Greenham, Anne Marshall, Margaret 
Edwards și alții.

Iată cîteva din rezultatele înregis
trate: Bărbați: 100 m. liber: Lin Cin- 
Clu 58”0; 10© m bras: Ci Lio-iun
1*12 ”6/1IO; 400 m liber: Terry Boyes
4’50”8/16; femei: 100 m liber: Judy
Greenham l’07”7/10; 100 m spate: Mar- 
Earet Edwards 1’15”.

HANDBALIȘTII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI LA BUDAPESTA
R. P. Romînă — R. P. Ungară 13-10 (6-3)

BUDAPESTA, 29 (prin telefon). — 
Peste 4000 de spectatori au asistat, 

pe terenul M.T.K., la jocul de handbal 
dintre reprezentativele masculine ale 
R.P. Romîne și R.P. Ungare. Scorul a 
fost deschis de gazde, prin Klamm, 
dintr-o lovitură de 14 m. Superiorita
tea lor durează însă doar 5 minute, 
după care Nodea înscrie golul egaliza
tor și apoi romînii iau conducerea. 
Doar forma excelentă a portarului ma
ghiar Harpai i-a împiedicat pe jucătorii 

că mingea nu a stat între genunchii 
mei mai mult de cit două secunde.

— Dar, despre joc ce poți, spune?
— In repriza Irrtli iugoslavii au 

lost mai buni, cred însă că în partea 
a doua a meciului puteam să cîști- 
găm.

— Da. da. Așa este, intervine Pet- 
schowski. Echipa noastră a început 
meciul prea crispată, cu prea multă 
teamă de adversar. Este adevărat că 
s-a luptat mult, dar este la fel de 
adevărat că nici fotbal nu s-a jucat. 
Cred că puteam să jucăm și mai bine. 
De altfel, după primirea golului am 
dovedit acest lucru.

De la ușă, în timp ce se îndrepta 
spre baie, Petschowski mai aruncă 
<j vorbă:

-- Să-ți mai spun ceva. Cred că 
la Belgrad putem să scoatem un ra- 
zultat mai bun. Vorba aceea, acum 
știm cu cine ne vom întîlni...

ANTRENORII AU CUVINTUI.

(Jnul dintre aceștia este iugoslavul 
Tirnanici, care după ce a încercat de 
mai multe ori să scape de urmărirea 
gazetarilor, a fost surprins tocmai la 
dușuri. De aci nu mai avea pe unde 
să se... strecoare. Așa că, iată pă
rerea lui:

— Arbitrajul a dezavantajat ambele 
echipe. Știam că formația romînă este 
o echipă care poate juca tehnic și 
tactic, dar care — mai mult decît 
atît — știe să și lupte atunci cînd 
trebuie. In linii mari lucrurile cam 
așa s-au petrecut.

Profitind de faptul că cel cîțiva 
ziariști erau ocupați să-și noteze în 
blocnotesuri impresiile lui. selecțio
nerul echipei iugoslave a dispărut 
prin mulțimea de pe culoar. Pornind 
în... urmărirea lui am nimerit în ma
șina echipei iugoslave, unde găsin- 
du-l împreună cu- jucătorii săi am 
renunțat să-l mai întrebăm și alte 
lucruri.

intre timp însă, am aflat și pă
rerea antrenorului Ilie Savu. El nu 
este în acord cu Tirnanici. Dimpotri
vă crede că tocmai combativitatea a 
fost elementul care a lipsit cel mai 
mult echipei noastre.

— Dacă se juca cu mai mult curaj, 
dacă nu exista atîta frică de răspun
dere la jucători, altul era rezultatul.

CĂLIN ANTONESCU

DE PESTE HOTARE

Inaugurarea sezonului baschetbaiis- 
tic de toamnă s-a făcut sîmbătă sub 
auspicii dintre cele mai fericite. Va
loarea și spectaculozitatea jocului 
practicat de cele patru formații par
ticipante la turneul organizat de aso
ciația sportivă Dinamo, ca și intere
sul prezentat de aplicarea modificări
lor regulamentului au creat o atmosfe
ră cum de mult nu am mai văzut la 
baschet și premize pentru redresarea 
calitativă a acestui sport.

Veteranul Korkija (Dinamo Tbilisi) 
și Buzan (Dinamo Tg. Mureș), în 

luptă pentru balon în partida de 
sîmbătă seara.

(Foto Gh. Dumitru)

Punctul forte al reuniunii l-a con
stituit apariția valoroasei echipe so
vietice Dinamo din Tbilisi, de mai 
mai multe ori campioană și câștigă
toare a cupei U.R.S.S. Baschetaa- 
liștii gruzini nu și-au dezmințit faima 
pe care o au în privința jocului spec
taculos și au făcut o adevărată de
monstrație de baschet rapid, dinamic, 
cu contraatacuri precise. Pătrunderile 
impetuoase și totdeauna eficace al? 
lui Abașktze, măiestria în mînuirea 

mingii a inepuizabilului inlkirveli sau 
intercepțiile, contraatacurile fulgera 
toace și precizia impresionantă în a-

conduce Wismut Karl Marx Stadt cu 
27 p. din 18 jocuri urmată de Rota
tion Leipzig cu 24 p. șd Vorwărts cu 
23 p din 18 jocuri.
• In campionatul francez de fotbal 

s-au înregistrat următoarele rezultate: 
Reims—Beziers 5—0 (joc disputat sîm
bătă); Valenciennes—Lens 1—5; Tou
louse—Lyon 3—1; St. Etienne—Nice
1— 1; Racing Peris—Ales 3—1; Monaco— 
Nlmes 1—1; Socliaux—Marsedlle 3—0; 
Lille—Sedan 3—0; Angers—Metz 3—0.

In urma acestor rezultate în clasa
ment conduce Lens cu 11 p. urmată de 
Reims IO p., Lyon, Racing, St. Etienne, 
Sochaux 9 p., Nice, Monaco 8 p., etc.

MECIURI INTERNAȚIONALE
• In preliminariile campionatului

mondial: Av-stria—Luxemburg 3—9
(1—0) — la Luxemburg. Austria s-a 
calificat pentru turneul final din Sue
dia.
• In „Cupa campionilor europeni”: 

Benfica—Sevilla: 0—♦ (la Lisabona), 
Sevilla care învinsese cu 3—1 în pri
mul joc s-a calificat pentru turul 
următor.
• La Linz: Dimmo Tbilisi—Linz

2— 2.
• La Sofia: Bulgaria (A) — Polonia

(A) 1—1 (0—1). Au marcat Brichezy 
pentru oaspeți și Milanov pentru 
gazde. Bulgaria (juniori)—Polonia (ju
niori) 1—2.
• La Poznan: Polonia (B)—Bulgaria

(B) 3—3.
0 La Gdansk: Polonia (tineret)—

Bulgaria (tineret) 3—0.

Concursul atletic de la Dresda
BERLIN 29 (Prin telefon de la co

respondentul nostru). Tradiționalele în-» 
treceri atletice care au avut loc du
minică la Dresda în memoria atletului 
Rudolf Harblg n-au corespuns aștep
tărilor în ceea ce privește în general

lor romîni care termină victorioși cu 
scorul de : 13—10 (6—3).

Echipa noastră a fost formată din : 
Sidea, Zahari, Sorescu, Balaieș, Nițe- 
seu, Thelman, Stănescu, Yost, Nodea, 
Sauer, Bulgaru. Au mai jucat Haber- 
pursch și Căliman.

Au marcat: Nodea (6), Bulgaru 
(3), Sauer, Thelman, Yost și Căliman 
pentru învingători, Klamm (5), Bar
dos (3), Benczi și Csiki pentru în
vinși. 

runcările la coș ale lui Kiladze, au 
stîrnit deseori ropote de aplauze din 
partea publicului. Baschetbaliștii so. 
vietici ne-au îneîntat prin evoluția lor, 
iar victoria cu 87—69 (43—32) reali*,  
zată în dauna echipei Dinamo din Tg. 
Mureș nu a fost pusă nici un moi 
ment. la îndoială. Mureșenii s-au 
comportat bine, avînd și ei parte în*,  
semnată la realizarea acestui reușit 
spectacol baschetbalistic. Din păcate 
însă nu au știut să se descurce sub 
coș și doar Borbely și Mittellman (in-, 
trodus destul de tîrziu pe teren) au 
corespuns în ceea ce privește eficaci
tatea.

Arbitrajul competent prestat de Jan 
Janowski (Polonia) și M. Szalteleki 
(Romînia) a contribuit la buna des
fășurare a meciului.

întrecerea dintre Dinamo București 
și selecționata Gwardia din Polonia a 
avut două părți bine distincte. In pri
ma repriză baschetbaliștii polonezi au 
impresionat prin precizia în aruncările 
de la semi-distanță și impetuozitatea 
pătrunderilor, trecînd regulat de apăn 
rarea în zonă (1 ?) practicată de dina-, 
moviști. In repriza secundă Dinamo a 
renunțat la jocul destul de static și 
total ineficace din atac, a trecut la 
o apărare om la om agresivă și și-a 
sufocat pur și simplu echipa ad
versă, egalînd și cucerind o victorie 
care după comportarea din prima re
priză părea greu de realizat. Sccsr: 
73—69 ( 30—41). Cei mai buni jucă
tori : Popovici, Bă.bulescu, Rădu- 
canu (Dinamo), Wawro, Debrowski, 
Pacula (Gwardia). Bun arbitrajul 
prestat de G. Levan (U.R.S.S.) și C. 
Riegler (Romînia).

★Meciurile disputate aseara au avut, 
ca și în pirima zi, o desfășurare foarte 
spectaculoasă cu faze rapide, multe 
contraatacuri și aruncări de la secni- 
distanță. Dinamo București a dispus 
de Dinamo Tg. Mureș cu 63—55 
(38—27)', iar Dinamo Tbilisi a în
trecut selecționata Gwardia cu 
78—60 ( 33—30). Astfel echipele Di
namo Tbilisi și Dinamo București au 
rămas neînvinse, iar partida dintre 
ele, programată astă seară ca în
cheiere a turneului, va decide cîști- 
gătoarea competiției. întrecerile de 
azi încep la ora 18,30 în sala 
Floreasca, în următoarea ordine: 
Dinamo Tg. Mureș—Gwardia Polo
nia, Dinamo București—Dinamo Tbi
lisi. D. St.

g La Glasgow a avut 
loc un concurs inter
national pe o milă. 
Pe primul loc s-a cla

sat polonezul Lewitndowski cu 4^)7,2,
fiind urmat de englezul Thbotson cu
4:06,0.

B La Triest a avut ioc întîtn.irea 
dintre reprezentativele Suediei și Ita
liei. Ia cîteva rezultate: 1.500 m: 
Waeren 3: A?, 6: înălțime: Paterson
(S) 2,05 m.; 4!X> m. Johnson (S) 47,8; 
4x400 m: Suedia 3:14,0; ciocan: Asg 
lund (S) 56,43 m; suliță: Smiding (Sț 
72,13 m: 100 m; Bernuti (I) 10,5.

B In cadrul meciului Franța—Ger
manii de sud, cîș;figat de francezi cu 
108—93, francezul Hassaine a Gărit 
7.41 m. la lungtauu

e înotătorul german 
Zierold a stabilit un 
nou record al R.D.G.

proba de 100 m fluture (în bazin de 
m) cu timpul de 1:04,3.

La Toulouse: se
lecționata Madagasca
rul ui- S Iade Toul-ousin: 
14—13.

• La Romans (Franța): 
Romans 8—3.
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nai de baschet de 
Poznan echipa 

victoria cu 65—61
formații maghiare

rezultatele obținute. Aceasta datorită 
faptului că o ploaie torențiala' a stînje- 
ntt buna desfășurare e» probelor, iar 
pe de altă parte, o serie de atleți care 
fuseseră înscriși nu s-au prezentau la 
start. Acest lucru se referă îndeosebi 
Ja cursa de 800 m care a fost cîștigată 
de Markunsen (Islanda) cu un rezultat 
mediocru 1:53.1 fiind urmat de Ha- 
mersland (Norvegia) cu 1:53,2, Hanka 
(Cehoslovacia) 1:53,4 și Helsten (Fin
landa) 1:53,9.

Germanul SteJnbach a cîștigat U0 de 
m. în 10”6. L-a urmat Knorzer (RFG) 
10,7 și David, (Franța) 10,9. Proba de 
400 m a fost cîștigată de cehoslovacul 
Jiranek cu 43,3 iar cea de 110 m. g. 
de islandezul Kinsela cu 14,5. Tosef 
Csermak (Ung.) s-a clasat pe primul 
loc la ciocan cu 5â,06 m în timp ce 
Plihal (Ceh.) a ocupat primul loc la 
greutate cu 16,35 m. Prob'a de 5900 m 
a fost cîștigată de Jahnke (R.D.G.) cu 
14:31,2 urmait de Petersen (Danemarca) 
CU 14.36,4,

Iată rezultatele înregistrate în pro
bele feminine: greutate: Werner
(R.F.G.) 14,72 m; 8M m: Donath (ROG) 
2:12,0; Kazi 2:12,7; înălțime: Kilian
(R.F.G.) ’1:55 !m: 80 m. g. Kohier
(hdg) n,2. GERHARD LERCH


