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bine și în repriza secundă, și dacă

CALIN ANTONESCU
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maghiare, nu ar fi fost într-o formă 
excepțională, dacă echipa noastră ar 
ii continuat să joace în atac la fel 
de ’ ’

Singurul mijloc de a opri pătrunderea jucătoarei Scheip (R.P.R.) a 
fost comiterea unui fault. Arbitrul Rakitin va penaliza corect infracțiu
nea jucătoarei Devenyi prinir-o lovitură de la 14 m„ pe care însă, 'din 
păcate, Victorifa Dumitrescu o va rata.

Azi începe în întreaga țară 
„Luna Prieteniei Romlno-So- 
vietice", simbol al sentimente
lor de trainică prietenie care 
leagă poporul nostru de po
porul frate sovietic. Orașele și 
satele patriei vor cunoaște în , 
aceste zile o atmosferă de < 
sărbătoare care va culmina cu < 
cea de a 40-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Sportivii noștri s-au pregătit 
să cinstească și ei măreața 
sărbătoare, prin organizarea a 
numeroase competiții sportive 
de mare amploare. Planurile 
de acțiune întocmite de fiecare 
regiune sînt edificatoare. La loc 
de cinste figurează organiza
rea „Ștafetei Prieteniei Ro- 
mîno-Sovietice", care va stră
bate țara de la un capăt la 
altul și va fi predată, în ziua 
de 7 Noiembrie la Ungheni 
delegației tineretului sovietic. 
Tot în acest timp, cei mai 
buni dintre participanții la 
crosul „Să Întâmpinăm 7 No
iembrie" se vor întrece în eta
pele superioare ale acestei 
competiții. Șirul manifestați
ilor sportive închinate „Lunii 
Prieteniei Rcmîrw-Sovtetice" va 
fi continuat cu numeroase »lte 
întreceri la diferite ramuri 
sportive dotate cu „Cupa Prie
teniei Romîno-Sovietice". Tot 
atîtea dovezi de caldă simpa
tie a sportivilor romîni față 
de bunii lor prieteni, sportivii 
Uniunii Sovietice.

R. P. Romînă - R. P. Ungară
5-4 (3-3) la handbal feminin

Sezonul international la handbal 
s-a încheiat ieri după amiază pe sta
dionul Republicii în clipa în care ar
bitrul sovietic V. Rakitin a fluierat 
sfîrșitul meciului dintre echipele fe
minine ale R. P. Romine și R. P. 
Ungare. Reprezentativa țării noastre, 
în care au figurat multe elemente noi, 
a obținut o meritată victorie, cu sco
rul de 5-4 (3—3).

Este foarte posibil ca scorul final 
să vă dea o impresie greșită despre 
acest joc. De aceea vom preciza chiar 
de la început că scorul putea fi mal 
mare în favoarea jucătoarelor noastre, 
dacă... Dacă Dedrak, portarul echipei
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Un spectacol de calitate 
> în întîlnirea de natație 
“ dintre tinerii romîni și germani

Puținii spectatori care s-au încume
tat sîmbătă și ieri să se deplaseze la 
ștrandul „Dante Gherman“ n-au avut 
ce regreta; ei au fost martorii unui 
spectacol de calitate la care tinerii 
înotători germani și romîni au 
tribuit în egală măsură.

In final ei au aplaudat victoria 
peților (scor 136—108J: dar și
luția tinerilor noștri reprezentanți i-a 
încîntat deseori. In compania unui 
adversar bine cotat pe plan euro
pean, „speranțele" natației noastre 
au avut o comportare frumoasă, în- 
trecînd, în cefe două zile de concurs, 
șase recorduri republicane. Iată re
zultatele tehnice:

con-

oas- 
evo-

Ziua I

BĂIEȚI: 100 m. spate: 1. D. Ca- 
roinschi (R.) 1:09,1; 2. M. Vasiliu 
(R.) 1:12,8;
1:13,4; 4. B. Hildebrand (G.) 1:14,5;
200 m. bras : 1. M. Juling (GJ 2:48,3;

3. G. Neuman (G.)

2. P. Singer 
lexandru (R.)

(G.) 2:50,0; 3. Șt. A- 
2:50,4; 4. N. Szeredai 

(R.) 2:58,7; '100 m. liber: 1. E. Voi- 
cu (R.) 1:00,4; 2. R. Wolf (G.) 1:00,6; 
1500 m. liber: 1. K. Kutschke (G.) 
19:48,7; 2. N. Toth (R.) 20:19,0; 3. 
B. Bludau (G.) 20:38,7; 4. V. Budai 
(R.) 20:47,9; 4x100 m. mixt: 1.
R.D.G. (Neuman, Juling, Wolf, En
gelhard) 4:36,7; 2. R.P.R. (Catnin- 
schi, Alexandru, Kroner, Voicu) 4:37,2.

FETE : 100 m. fluture : 
Heinichen (G.) 1:23,0; 
Bratu (R.) 1:23,5 — nou
R.P.R.; 3. Veronica

1. Inge
2. Elisabeta 

record 
Dodan (R.) 

1:33,0; 400 m. liber: 1. Christel Stef- 
fin (G.) 5:38,8; 2. Jutta Olbrisch (G.) 
5:41,6; 3. Ingrid Rothe (R.) 5:46,3 
— nou record R.P.R. de junioare; 4. 
Margareta Wittgenstein (R.) 5:53,0; 
4x100 m. mixt: 1. R.D.G. (Ingeborg, 
Bayer, Heinidhen, Staff in]' 5:21,4;

întîlnirea atletica 
BALCANI - SCANDINAVIA 

o frumoasă întrecere sportivă

Spiritul balcanic a ieșit întărit
ATENA 6 (prin telefon). — Măre

țul stadion Averoff dm capitala Gre
ciei, același care cu 61 de ani în urmă 
a găzduit concursurile primei ediții 
a Jocurilor Olimpice moderne, a fost 
în aceste zile din nou în atenția ge
nerală a iubitorilor de atletism de pe 
continent. Timp de trei zile el a fost 
gazdă primitoare pentru prima ediție 
a meciului selecționatelor Balcanilor 
și Scandinaviei. Am asistat cu acest 
prilej la o întrecere dintrfe cele mai 
interesante, terminată cu victoria aș
teptată a nordicilor. Spunem victorie 
așteptată, pentru bunul motiv că ni
meni nu s-a îndoit vreun singur mo
ment că puternica echipă a Scandi
naviei ar putea pierde întrecerea de 
la Atena. Și aceasta pentru bunul 
motiv că atletismul nu este un sport 
ca fotbalul și nu are un... balon ro
tund. Valoarea ridicată, confirmată în 
atîtea zeci de concursuri internațio
nale, a reprezentanților Scandinaviei, 
i-a ajutat să cucerească această fru
moasă viotorie.

Echipa Balcanilor a pornit în între
cere cu handicapul acestei diferențe 
de valoare, dar în fiecare probă
ceastă diferență nu a reieșit atît de 
categoric pe cum o lăsau să se în
trevadă multe din rezultatele anteri
oare ale competitorilor. In general, 
disputele au fost foarte echilibrate.

Echipa Balcanilor este categoric 
mai puțin experimentată pentru ast
fel de întreceri. Să nu uităm că nor
dicii au mai alcătuit în 1949 o selec
ționată care a înfruntat la Oslo pu
ternica echipă a S.U.A. De asemenea 
la ei sînt foarte frecvente meciurile 
cu cite 3 reprezentanți de probă. Și 
mai mbit decît orice, nivelul atins 
în dezvoltarea .atletismului în țările 
nordice este categoric superior celui 
atins în țările balcanice. Foarte mulți 
dintre membrii selecționatei balcanic» 
au suferit de gripă și nu ț-au putut[\ 
reface pentru a pureă "concura la va
loarea normală (Bacivarov, Wiesen- 
mayer, Kaburov, Tsakanikas), iar alții 
au lipsit (Roubanis, Artarski, Knal- 
ler)\ Oricum, experiența acumulată 
și mai ales faptul că între toți corn-

a-

ponenții echipei 
o înțelegere și o 
mai frumoase, ne face să considerăm: 
aceste întreceri ca pe unul dintre' 
cele mai frumoase succese.

O contribuție de frunte a adus-o și 
publicul atenian, care a susținut eu, 
căldură pe fiecare dintre atleții cărei 
au purtat pe tricouri litera B, indi— 
ferent de naționalitatea lor. Mihalicf,. 
Savel, Lorger, Marianovici, Bezjak,, 
care au adus victorii echipei balca-r 
nice, au fost aplaudați cel puțin cu: 
tot atîta căldură ca și atletul grec; 
Giorgios Papavasiliu. Din această în-t 
trecere spiritul balcanic a ieșit întărifj

La întreceri au asistat și o seri* 
de personalități ale vieții politice dine 
Grecia. Astfel în prima zi de concurs: 
a fost prezent Prințul Constantin, iatt 
duminică a asistat primul ministru 
Karamanlis.

Spațiul nu ne îngăduie să descriem 
astăzi, mai pe larg, .unele aspecte mat 
importante ale acestor întreceri. O? 
vom face însă în numărul nostru de! 
mîine.

DESFĂȘURAREA j PROBELOR 
SIMBATA :

Ciocan: 1. Bezjak (B) 62,55; 
Racici (B) 62,33; 3. Strandli (S)i|
60,55; 4. Rășcănescu (B) 60,09; 54 
Asplund (S) 58,88; 6. Hoffren (S)! 
56,96; 400 ni. plat: 1. Hellsten (S)j 

~ Rekkola (S) 48,5; 3. Su- 
drigean (B) 49,2; 4. Branstrom (S)| 

......................... Va-

47,7; 2.

49,4; 5. Grujîci 
mos (B)

Balcanilor a exista?, 
prietenie dintre celei

DR

2?

49,6; 6.
m.: 1. Waernt

Campionatul motociclist 
de viteză pe circuit 

a luat
ORAȘUL. STALIN, 6 (prin teletea- 

de la trimisul nostru). După ce 
Și-au disputaf ^ntiietatea in patru 
faze anterioare ale campionatului re
publican de viteză pe circuit. moto- 
cicliștii s-au întîlnit pentru a cincea 
și ultima oară pe circuitul din Ora
șul Stalin. întrecerile, organizate de 
„Dinamo", au prilejuit ultima verifi
carea măiestriei motocicliștiior și au 
avut, totodată, un caracter interna
țional prin participarea sportivilor 
din R.P. Bulgaria și R.P. Ungară, 
ceea ce a mărit interesul pentru a- 
ceste concursuri.

Concurenta maghiară Aranca Gon- 
doși a lăsat o impresie excelentă, nu 
numai în proba feminină (pe care a 
aîștigait-o detașat), ci și în proba 
masculină la categ. 125 cmc. unde 
s-a clasat pe locul III, depășind o 
serie de alergători de certă valoare. 
Singura concurentă romînă care a

sfirșit
reușit să se mențină în apropierea ta
lentatei alergătoare maghiare a fost 
Venera Vasiîlescu.

L. Szabo și-a apărat prestigiul de 
lider la 250 cmc. cîștigind sigur. La 
125 cmc, s-a dat un duel pasionant 
intre M. Pop și T. Popa. Alături de 
ti, Aranca Gondosi a realizat o cursă 
de valoare apropiată. Spre sfirșit, lui 
M. Pop i-a sărit lanțul și a pierdut 
teren prețios.

Gh. Volculescu a obținut o victo
rie detașată la 350 cmc. Pe planul 
doi au evoluat spectaculosul Gh. 
Mormocea, Șt. Iancovici și Pompiliu 
Iordăchescj, care deținuse mult timp 
locul II. La ataș, echipajul Dănescu-f- 
Huhn a ocupat primul loc fără niciHuhn a ocupat primul loc fără 
un fel de emoții.

Clasamentele ultimei etape: 
cmc (femei) 1. Aranca Gondosi

(Continuare în pag. 4)

(Continuare în pag. 2)

D. Caminschi (R.P.R.).

(B)
50.9;

RA1CA

*■ w• o

(S) 3:50,3$ 
Constantinii
(B) 3:53,22

4:00,7; suliță : U

150
(R.

—

(S) 3:49,1; 2. Vtiorisalo
3. Salonen (S) 
dis (B) 3:51,3; 5. Murat
6. Hiotis (B)
Ahvenniemi (S) 74,55; 2. Sillanpâă! 
(S) 72,75; 3. Vujacici (B) 72,48 —i 
nou record iugoslav; 4. Kuisma (S)j 
70,93 ; 5. Demeter (B) 69,61; 6. Pav-4 
lovici (B) 67,92; 3.000 m. obst.: f; 
Papavasiliu (B) 9:02,0; 2. Auer (S)ț 
9:04,6; 3. Tjdrnebo (S) 9:10,6; 4:
Strzelbiscki (B) 9:13,4; 5. Helander; 
(S) 9:22,0; 6. Bădici (B) 9:37,0;
înălțime: 1. Marianovici (B) 2,04; —< 
nou record iugoslav; 2. Petterssori 
(S) 2,04; 3. Thorkildssen (S) 2,01j
4. Dahl (S) 1,98; 5. JBelcev (B) l,90j 
6. Alexandrov (B) 1,90; 4x100 m.:
1. Echipa Scandinaviei (Bunaes, MaLm-î 
roos, Nielsen, Thorbjornsson) 41,9 ț
2. Echipa Balcanilor (Georgopoulos, 
Kadar, Trifunovici, Kolev) 42,1. Punc-

(Continuare în pag. 4)
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3:50,4; 4.

C.C.A. a preluat conducerea clasamentului 
în campionatul categoriei A la fotbal 
SURPRIZA ZILEI: Dinamo Cluj a învins Progresul București

Miercuri: C. C. A Dinamo și Locomotiva Buc.
Nici etapa de ieri n-a fost lipsită 

de unele surprize. De' data aceasta se 
poate spune că multe calcule au fost 
răsturnate de dinamoviști: cei din 
Cluj, la București, cei din București, 
la Tg. Mureș. Și r~’’ 
au învins tocmai echipele 
joi reușiseră două din surprizele 
etapei. Alături de dinamoviști se cu
vin situați, nu prin rezultate surprin
zătoare ci prin comportări mai cons
tante, fotbaliștii de la C.C.A., Stea
gul Roșu, Energia Petroșani și Ener
gia Ploești, care și-au îmbunătățit po
zițiile în clasament. C.C.A., prin în- 
frîngerea Științei la Petroșani, a re
venit pe primul loc,urmată de Ener
gia Petroșani. In schimb, Progresul 
Oradea are o situație alarmantă.

unii și alții
care

Și acum, să așteptăm etapa de 
miercuri, cînd se vor disputa meciu
rile programate la 27 octombrie. 
Schimbarea a fost făcută în interesul 
selecționării și pregătirii pentru jocu
rile cu Grecia și Iugoslavia. La Bucu
rești au loc, pe Stadionul 
gust", două 
Progresul — Locomotiva (ora 13.15) 
și Dinamo — C C A. O adevărată pa
radă a selecționabililor.

CE A FOST...

Locom. Buc.—Energia, Ploești 
Progresul Buc.—Dinamo Cluj 
Progresul Oradea—C.C.A. Buc. 
Energ. Tg. Mureș—Dinamo Buc. 
Energ. Petroșani—Șt. Timișoara 
Energia St. Roșu—El. r. Arad

23 Au-
derbitiri bucureștene:

o-o
2-3 (0-1) 
0-3 (0-0) 
0-2 (0-0) 
2-1 (1-1) 
J-0 (O-O).

Progresul Buc.
...CE ESTE...

1. C.C.A.
2. Energia
3. Știința
4. Energia
5. Progresul București
6. Energia St. Roșu
7. Dinamo București
8. Dinamo Cluj
9. FI. roșie Arad

10. Locomotiva București
11. Energia Tg. Mureș
12. Progresul

...ȘI CE VA

Petroșani 
Timișoara 
Ploești

Oradea

l 
7 5 1 1 16: 8 ir 
7 5 0 2 13: 9 IO 
7331 19:12 9 
7 3 2 2 10: 6 8 
7403 17:12 8 
7 3 2 2 10:11 « 
7 2 3 2 9: 5 7 
7 3 1 3 10: 9 7 
7 2 2 3 10:12 6 
7214 7:12 5 
7205 10:19 4 
7 0 1 6 6:22 1

FI (MIERCURI 9 OCTOM-* 
BRIE)

Arad—Dinamo Cluj, Pro-» 
ABucu-* 

1CȘH, -L-Zllldlll U uucun-OLi-- BUCU**
iești, Energi» Ploești^-Știința Timișoa-»

FI. roșie ____
greșul București—Locomotiva
răsti, Dinamo București—C.C.A. 
r~.4î -DlAAcffl-LL----  '
ral Energia" Steagul: Rț^u—Energia Tg. 
Mureș, Energia, Petroșani—Progresul 
firadea,



Bucureștemi au dominat 
„Cupa Orașelor” 
la scrimă seniori

r SIBIU, 6 (prin telefon de la tri
misul nostru). In sala „Flamura 
iroșie“ din localitate, au continuat 
EÎmbătă și duminică întrecerile din 
cadrul „Cupei Orașelor*1 la scrimă se
niori, cu proba de floretă. Ca Și în 
cele două probe anterioare (de spa
dă și sabie) sportivii și sportivele 
Capitalei au dominat întrecerile, si- 
ituîndu-se pe primele locuri. Astfel, 
clasamentul general la floretă băieți 
este următorul: 1. București 12 p.,
2. Cluj 9 p.. 3. Tg. Mureș 7 p., 4. 
Siatu Mare 5 p., 5. Cărei 4 p., 6. Si- 
îriu 3p., 7. Craiova 2 p., 8. Ploești 
T p. In turneul pentru locurile 1—4 
au fost înregistrate rezultatele: 
Cluj — Tg. Mureș 6—3, București— 
Satu Mare 7—2, CJuj — Satu Mare 

15—0, București—Tg. Muireș 7—2, 
-București — Cluj 5—2, Tg. Mureș — 
Satu Mare 5—2.

La floretă fete clasamentul gene
ral este următorul: 1. București 12 p.. 
2, Tg. Mureș 9p., 3. Satu Mare 7 p., 
4. Ploești 5 p., 5. ‘Sibiu 4 p., 6. Ca
nei 3 p., 7. Lugoj 2 p., 8. Oradea 1 p. 
Turneul pentru locurile 1—4: Bucu
rești — Tg. Mureș 8—1, Satu Mare— 
Ploești 5—4, București — Satu Mare 
5—2, Tg. Mureș — Ploești 5—0, 
București — Ploești 7—2, Tg. Mu
reș — Satu Mare 5—4.

In urma desfășurării tuturor celor 
patru probe s-a întocmit un clasa
ment general pe orașe, care arată 
astfel: 1. București 48 p., 2. Tg. Mu
reș 27 p., 3. Satu Mare 20 p., 4. Cluj 

-20 p., 5. Ploești 18 p. etc.

F ELENA MATEESCU

Campionatul republican 
de tenis de masă

’ Din cele trei întîlmri mascbline de 
tenis de masă desfășurate în Capi
tală în cadrul campionatului catego
riei A, mai interesante au fost două : 
Flamura roșie București (Gardner 3 
v., Reiter 2 v., Santalena) — Știința 
J. P. G. Bucureștii (Andronache 2 V., 
Bujor 1 v., Pîrvu 1 v.) 5—4 și Pro
gresul F. B. București (Harasztosi 3 
v., Angelica Rozeanu 2 v., Ella Zeller 
1 v.) — Voința L. M. București (Bot- 
tner 2 v., Nazarbeghian 1 v., Stan
Ilie) 6—3. Dintre meciurile primei 
partide menționăm cel dintre Andro
nache și Reiter, în care victoria a re
venit reprezentantului Științei cu 
2—1. In ultimul set, Andronache a 
condus cu 19—11, dar Reiter a ega
lat la 20 și a avut și trei mecibaluri. 
In cele din urmă victoria a revenit lui 
Andronache cu 27—25. învingătorul 
a jucat excelent, atacînd în forță, iar 
Reiter, fără a fi pus la punct cu pre
gătirea, a reușit acțiuni foarte fru
moase.

Cu echipa completă, Progresul F.B. 
a întrecut sigur formația Voinței 
L.M. din care dosr Bottner a cores-

R. P. Romină - R. P. Ungară
5-4 (3-3) la handbal feminin

f (Urmare din pag. 1)
iar fi tras mai precis la poartă (în 
special Victorița Dumitrescu, care a 
ratat două lovituri de la 14 m. I).

Mai curios ni se pare faptul că In 
cea de a doua repriză atacurile echij 
pei noastre au fost atît de puțin ho 
ilărîte, mai ales în faza finală, încît 
apărarea maghiară a putut sta liniș
tită. Jucătoarele nu mai circulau cu 
(aceeași convingere, nu mai încercau 
.pătrunderi și fără minge, așa încît 
anulte din acțiunile noastre ofensive 
.s-au irosit degeaba.
* In ciuda acestor defecțiuni, echipa 
la general a corespuns. Trecerile din 

rare în atac s-au făcut corect, apă
rarea a marcat atsnț și a făcut sch'm- 
bările de oameni la timp și cu promp
titudine, iar atacul a acționat în pri
me repriză corect, cu scopuri tactice 
bihe definite. /

Reprezentativa R. P. Ungare a în
ceput jocul modest și și-a revenit des
tul de greu, aproape de sfîrșitul pri
mei reprize. După pauză jucătoarele

Energia I. S. P. în finala Cupei
R.P.R. la Tugbi, alaiuri de Energia M.T.D.

Recolta Curcani (reg. Buc.) campioană 
republicană la oină pe anul 1957

Elinwnînd pe rînd, în etapele pre
cedente, pe C.C.A. și Locomotiva Gr. 
Roșie, Dinamo a facilitat de fapt 
drumul Energiei ISP spre mult in
vidiatul trofeu: „Cupa R.P.R.", de 
care ieri Energia ISP — prin vic
toria realizată cu 3—0 (0—0) în 
dauna lui Dinamo — s-a apropiat 
și mai mult.

Dar să recunoaștem că victoria E- 
nergiei ISP, pe care noi nu o anti
cipam, — prin prisma formei actuale 
a echipelor — a fost mult ușurată 
în primul rînd de jocul slab prestat 
de treîsferturile dinamcviste, în care 
Gherasim (titular al unui post cheie 
— mijlocaș la deschidere) a bătut 
obsedant, minge după minge, în tușă 
(spre enervarea spectatorilor și a 
partenerilor și în detrimentul echi
pei și al spectacolului sportiv). In 
al doilea rind. la victoria Energiei a 
contribuit și o grosolană eroare de 
arbitraj, de care s-a făcut vinovat 
Gustav Fanela, care prin acordarea 
unei Încercări gratuite Energiei ISP, 
a hotărît soarta medului. Să reca
pitulăm faza: la o „b:R>Uală“ a lui 
Gherasim (mereu cl !) Energia ISP 
lansează un atac, frumos de altfel. 
Mingea ajunge pe aripă la Teodo
rele u, care rerentrează cu piciorul 
pînă în fața buturilor dinamoviste. 
Acolo spre surprinderea generală, se 
afla însă P. Niculescu care se „tre
zește" cu balonul în față. O poziție 
evidentă de ofsaid I (era cel puțin 
cu 10 m. înaintea partenerului care 

puns în parte. Harasztosi a obținut 
cu ușurință trei victorii, manifestînd 
o bună dispoziție de atac. Angelica 
Rozeanu a învins după o partidă dis
putată pe Nazarbeghian cu 2—1 și 
cu același scor pț Stan Ilie dar dife
rența de valoare a fost mai evidentă 
de partea câștigătoarei decît arată 
rezultatul. Ella Zeller a depășit cate
goric pe Stan Ilie (2—0), iar la 
Bottner deși a pierdut, a făcut totuși 
o partidă de calitate.

Alte rezultate: echipe bărbați: 
Energia București (Pesch 3 v., Po
pescu 3 v.. Șirlincan 3 v.)—Dwiomc 
Tg. Mureș (Verzar, Jipirescu, Bohm) 
9—0: Progresul Cluj (Cobîrzan 3 v.. 
Gavrilescu 3 v., Majtehnv 2 v.) — 
Energia Reșița (Nagier 1 v„ Senger. 
Denuel) 8—1; Voința Arad (Covaci 
3 v., Papp 3 v., Procopeț) — Pro
gresul Satu Mare (Leker 1 v., Griin- 
feld 1 v., Ferber 1 v.) 6—3. Echipe 
femei: Progresul F.B. (Ella Zeller, 
Anita Babichian)—Voința P.S. (Telli 
Gropescu, Ioana Cristodor) 5—0: Ști
ința I.P.G. — Flamura roșie Bucu
rești 5—0 (neprezentare).

au muncit mult, însă mai puțin orga
nizat decît am fi așteptat de la o 
echipă de valoarea celei maghiara. 
Apărarea a comis multe greșeli, din 
păcate foarte puțin speculate de îna
intarea noastră, iar acțiunile de atac 
au fost de cele mai multe ori con
fuze

Punctele au fost înscrise în ordine 
de: A. Vasile (R.) min 1; Jipa (R.) 
min. 5; Szalokine (U.) min. 6; Du
mitrescu (R.) min. 16; Szloska (V.) 
min. 17; Gorenc (U.) min 18; Du
mitrescu (R.) min. 26; A. Vasile 
(R.) min. 34; Szalokine (U.) min. 38

Arbitrului Vasili Rakitin (U.R.S.S.) 
care a condus excelent, i s-au ali
niat următoarele formații:

R. P. ROMINA: Naghi — Ugron. 
Cîrligeanu, Popescu, Schenker, Roșu 
— Dumitrescu, Pădureanu, Jipa, 
Soheip, A. Vasile.

R. P. UNGARA.; Dedrak — Wer- 
bovszkine, Meszarpsne, Devenyi, Oile, 
Kocsine — Gorenc, Bognar, Durian, 
Szloska, Szalokine. A mai jucat 
Mărkus. 

nu-1 „pusese în joc“. Arbitrul nu 
fluieră; se produce învălmășeală și 
mai miulți jucători, printre care Ni
culescu, și cîțiva dinamoviști culcă 
balonul în terenul de țintă. Rezul
tatul: o încercare (așa a văzut ar
bitrul, e doar suveran !) : 3—0 trans
formarea fiind ratată. Credem, presu- 
punînd că arbitrul nu a văzut ofsai
dul. că trebuia. în orice caz, acor
dată o grămadă la 5 m.

Cîteva cuvinte despre joc: Energia 
ISP a luptat mult și cu ambiție, dar 
a făcut un joc nervos și slab sub 
aspect tehnic, în orice caz sub va
loarea componențelor echipei. Victo
ria ei apare norocoasă. Dinamo a cîș- 
tigat multe baloane, a jucat mai or
ganizat și mai tehnic. Ce folos însă 
că toate baloanele cîștigate de îna
intare erau irosite prin inutile* lovi
turi de picior. Și cînd te gîndești 
că Dinamo are două valoroase aripi 
(Ghiuzelea și Barbu) pe care nule 
mai valorifică 1 Am reținut jocul lui 
Mehedinți, Niculescu, Teodorescu. 
Bărascu, Mateescu (Energia), lor- 
dăchescu, Zlătoiar.u (Dinamo).

In cealaltă semifinală: Energia
MTD — Știința Timișoara 15—6 
(9-3).

D. CALIMACHI

• Selecționata de tineret a ora
șului București a realizat ieri o par
tidă plăcută în compania echipei 
Varșoviei. Scorul: 9—6 (9—3) pen
tru bucureșteni.

CAMPIONATUL CATEGORIEI B 
LA HANDBAL

Ieri s-a disputat etapa a Vl-a a 
turului campionatului masculin de 
handbal, categoria B. S-au înregis
trat rezultatele următoare: Energia 
I.C.M. Reșița — Progresul Odorhei 
9—9 (4—7J ; Dinamo București —
Recolta' Variaș 17-1 (9—0); Pro
greșul Arad — Locomotiva G. N. 
București 14-22 (8—10); C.SA. 
Constanța — Voința Sighișoara la
minat) ; Știința Galați — Dinamo 
Tg. Mureș 8—7 (7—3); Energia Sibiu 
— Progresul Bacău 17—14 (9—6).

Cinci echipe pe primul loc în seria 
a doua în categoria B

— Energia Hunedoara continuă să dețină șefia în prima serie —
Seria I

PROGRESUL SIBIU—
LOCOMOTIVA CLUJ 2—1 (2—0)
Gazdele, mai insistente, și cu un 

atac mai bine orientat în prima re
priză, au reușit să cîștige pe merit 
prin punctele mărcate de Dragoman 
(min. 6) și Szakacs (min. 17, în 
proprie poartă). Gelul clujeni’or a foU 
realizat de Busch, din 11 m (min.74).

ENERGIA HUNEDOARA—
ENERGIA LUPEM 2—0 (1—0)
Jucătorii Energiei Hunedoara au do

minat în cea mai mare parte din timp 
și ei puteau cîștiga la un scor mai 
mare, dacă portarul Energiei Ltipeni, 
Mihalache. nu ar fi apărat excelent. 
A înscris Zanis (min. 6 și 69).
ENERGIA C. Tt RZIi—LOCOMOTIVA 

TIMIȘOARA 3—3 (3—0)
Dacă localnicii ar fi depus aceeași 

străduință în joc ca în prima re
priză și nu s-ar fi aventurat într-o 
„demonstrație" în cea de a doua, ei 
ar fi terminat învingători. Cele șase 
goluri au fost înscrise de Racs (din 
11 m., min. 14, în urma unui hends comis 
de Rodeanu), Avram (min. 20), Mol
dovan (min. 28). peniru Energia și 
Covaci (min. 77). Fodor (min. 83) 
și Feneat (min. 85), pentru Locomo
tiva.

LOCOMOTIVA ARAD—ENERGIA 
BAIA MARE 2—2 (0—1)

Meci echilibrat, încheiat cu un rezul
tat just. Au marcat: Vlad (min. 43) 
și Szilagv (min. 58), de la băimăreni 
și Szoher (min. 71), și Don (min. 
76), de la arădeni,

ENERGIA RES1TA—ENBRGIA 
UZ. TR. OR. STALIN 1—2 (0—1)
Prima înfrîngere pe teren propriu a 

reșițenilor se datorează în cea mai 
mare parte ineficacității .atacului lor, 
care a înscris un singur gol prin 
Ivanciuc, în min. 60. învingătorii au 
concretizat de două ori prinCrișan 
(min. 25 și 75).

TIMIȘOARA 6 (prin telefon). — 
Astăzi dimineață au avut loc ultimele 
jocuri din cadrul finalelor la oină. 
Ca și In ceilalți ani* și-au disputat 
titlul Recolta Curcani, Dinamo Bucu
rești și Știința București, însă de a- 
ceastă dată locul I a revenit colec
tiviștilor de la Curcani. Această echi
pă tînără, din care fac parte P. Po
pescu, I. Voicu, I. Dragnea, D. Po
pescu, M. Gruianu, I. Gruianu, Gh. 
Petrescu, F. Bumbăcel, E. Cocuț, Al. 
Cocuț, I. Costache, V. Cocuț, 1. Bla- 
ga, T. Vașcu, a întrecut în ultimele 
jocuri pe Dinamo București cu 14—12 
și a terminat la egalitate (6—6) cu

Spectacol de calitate la natație
(Urmare din pag. 1)

2 R.P.R. (Both, Nagy, Bratu, Rot- 
sching) 5:23,0 — nou record R.P.R. 

Ziua a 11-a
JUNIOARE : 100 m. liber: 1. Chris

tel Steffin (R.D.G.) 1:09,6; 2. Jutta 
Glbrisch (R.D.G.) 1:11,0; 3. Heidi
Rotsching (R.P.R.) 1:11,6; 4. Marga
reta Wittgenstein (R.P.R.) 1:13,9;
100 m. spate: Maria Both (R.P.R.) 
1:18,2; 2. Nicoleta Ștefănescu (R.P.R.) 
1:19,9; 3. Henrieta Tincoca (R.P.R.) 
1:20,1; 4. Ingeborg Lehman (R.D.G.) 
1:21,0; 200 m. bras: 1. Karin Ba
yer (R.D.G.) 2:58,4; 2. Bârbel Wal
ter (R.D.G.) 3:00,5; 3. Florentina
Ranibosec (R.P.R.) 3â4,8; 4. Helga 
Geiser (R.P.R.) 3:16,4; ștafeta 4x100 
m. liber : 1. R.D.G. I (Iutta Olbrisch, 
Renate Schubert, Karin Taege, Chris
tel Steffin) 4:49,5; 2 .R.P.R. I (In
grid Rothe, Heidi Rotsching, Marga
reta Wittgenstein, Henriette Tinco
ca) 4:52,6: 3. R.P.R. II 5:08,4; 4. 
R.D.G. II 5:19,2.

JUNIORI: 400 m. liber: 1. D. Ca- 
minschi (R.P.R.) 4:57,4; 2. H. En
gelhardt (R.D.G.) 4:58,8; 3. E. Voi
cu (R.P.R.) 4:59,4; 4. H. Kutschke 
(R.D.G.) 4:59.6. 100 in. delfin: 1. R. 
W’olff (R.D.G.) 1:08,9 (nou record
de juniori al R.D.G.); 2 .St. Kroner 
(R.P.R.) 1:09.9: 3. M. Juling (R.D.G.) 
1:13,5; 4. V. Budai (RJ’.R.) 1:14,8. 
Ștafeta 4x100 m. Uber: 1. R.D.G. 1 
(R. Wolff, B. Brudau, H. Saewert, H. 
Engelhardt) 4:06,0; 2. R.P.R. 1 (I.
Nagy, C: Ciorbă, D. Caminschi, E. 
Voicu) 4:07,1 (nou record republican 
de juniori cat. I), 3. R.D.G. 114:17,4;
4. R.P.R. II 4:18,3.

ȘTIINȚA CLUJ—ENERGIA MEDIAȘ 
l_0 (1—0)

Studenții au avut meciul aproape 
la discreție, dar au cîștigat, la li
mită datorită aceleiași ineficacități 
a cvi telului ofensiv. In min. 42, Geor
gescu după ce a fost faultat de Luca 
transformă un 11 m.

RECOLTA REGHIN—ENERGIA 
ARAD 4—0 (1—0)

Prima victorie a gazdelor în acest 
campionat. Vervă de joc deosebită a 
înaintării, care a înscris de patru ori : 
Nistor (min. 23, 89), Stoica (min. 68), 
Balint (min. 84).

CLASAMENT

Etapa viitoare : Recolta Reghin—Pro
gresul Sibiu, Energia Arad—Energia C. 
Turzii, Locomotiva Timișoara—Energia 
Hunedoara, Știința cluj—Locomotiva 
A*-ad, Energia Mediaș—Locomotiva Cluj, 
Energia Baia Mare—Energia Reșița, E- 
nergia Uz. Tr. Orașul Salin—Energia 
Lupeni.

1. Energia Hunedoara 7 5 1 1 15: 4 11
2. Știința C uj 7 5 0 2 14: 4 10
3. Energia C. Turzii 7 4 2 1 1G: 6 10
4. Lccomsti *t Timișoara 7421 19:10 10
5. Fnergia • aia Mare 7331 15:13 9
fi. Energia ileș^ța
7. Energia Uz. Tr. Or.

7313 14:11 7

Stalin 7313 12:10 7
8. Energia Arad 7313 5:14 7
9. Energia Lupeni 7223 13:14 6

10. Progresul Sibiu 7214 13:14 5
11. Recolta Reghin 7133 8:12 5
12. Locomotiva Arad 7 2 1 4 6:13 5
13. Energia Mediaș 7205 5:13 4
14. Locomotiva Cluj 7 0 2 5 6:13 2

Seria a H-a
DINAMO 6 BUC. — ȘTIINȚA BUC.

2—2 (1—0)
Rezu-Katul reflectă just as.pect>ul 

joccalui. Dinamcviștii atu deschis sco
rul în mm. 42 prin Pripas. In a 
doua p-irte a jocwlui, studenții au 
dat serios de furcă adversarilor lor 
și au înscris de două ori prin Co
loși (min 48) și Semenescu (min. 
51). Egal'^reș a fost adusă de Gref 
(min. 83);
LOCOMOTIVA G. N. BUC. — PRO
GRESUL CPCS * BUC. 4—0 (2—0)

Lipsit d? anortu'l cîtorva țitulairi, 
Progresul CPCS a fost o pradă ușoa- 

Știința București. In majoritate, echiJ 
pele s-au prezentat în cadrul finalelor] 
din acest an mult mai bine pregătita 
din punct de vedere tehnic și tactic] 
dovedind că jocul nostru național sa 
dezvoltă zi de zi.

Iată acum clasamentul general: ÎJ
RECOLTA CURCANI (reg. Bucu

rești) — campioană R.P.R. pe anul 
1957—20 p., 2. Dinamo Buc. 19 p.j
3. Știința Buc. 18 p., 4. Energia Ti
mișoara 13 p., 5. Energia S. M. Plo
ești 12 p., 6. Recolta Osoaia (reg. 
Iași) 11 p., 7. Locomotiva Sibiu 10 
p., 8. Recolta Chiuești reg. Cluj 9 p.

Al. Gross, corespondent

Ambele partide de polo pe apă, care 
au opus reprezentativele de tineret 
ale R. P. Romine și R. D. Germane 
au luat șfîrșit cu victoria jucătorilor 
romîni. Sîmbătă, echipa de tineret a 
țării noastre a cîștigat cu scorul de 
11—5 (4—2); iar duminică, cu 6—3 
(5—1). Iată echipa aliniată în prima 
partidă : Șamoilă, Szabo, Oanță, 
Z.ahan, Blajec, C. Marinescu, Danciu. 
In al doilea joc, antrenorii au recurs 
la o singură modificare, introdueîn- 
du-1 pe Doleanu în locul lui C. Ma
rinescu.

★
l.a sărituri, cele două reprezentati

ve de juniori și-au împărțit victoria. 
Oaspeții an fost superiori la probele 
feminine, iar gazdele la cJe mas
culine. lată și rezultatele : TRAMBU
LINA: fete: 1. Ingrid Krâmer (RDGj; 
124,41 p., 2. Heidi Ientsch (RDG) 
122,85, 3. Elke Sohnedder (RPlR) 

99,09 p., 4. Elena Gheorghe (RPR) 
86,28. Băieți: 1. Gh. Bar.u (RPR): 
131,84 p., 2. Rolf Sperling (RDG) 
127,87 p„ 3. A. Breja (RPR) 127,50| 
p., 4. Uwe Kiăden (RDG) 112,95 p. ; 
PLATFORMA: fete; 1. Barbel Wolf 
(RDG) 77 p., 2. Monika Schâpe
(RDG) 71,04 p., 3. Elke Schneider 
(RPR) 57,65 p., 4. Elena Gheorghe 
(RPR) 51,96 p. Băieți: 1. Gh. B»nu 
(RPR) 139,16 p., 2. R. Sperling
(RDG) 137,68 p., 3. A. Breja (RPR) 
119,75 p., 4. U. Kiăden (RDG) 91,18 
puncte.

★
Intr-o tentativă de record, Ga

briela Mangezius a stabilit un nou 
record național în proba de 100 m. 
bras senioare, cu timpul de 1:24,8.

ră pentru jucătorii de la Locomotiva,, 
care au înscris oale 4 goluri pri-n 
Leahevici, Milea (2) și Lazăr. Me
ciul a fost de o factură tehnică sub
mediocră.
DINAMO BACAU — ENERGIA MO- 

RENI 5—1 (2—0)
Dinamcviștii au obținut o victorie 

meritată datorată unui joc de calitate. 
Golurile au fost realizate de Daraban 
(2), Gram (2), Filip — respectiv 
Tocan.
LOCOMOTIVA CONSTANȚA — DI

NAMO BÎRLAD 1-1 (0—0)
Joc viu disputat. Ambele goluri au 

fost înscrise din lovituri de la 11 m. 
de Ștefănescu (D) în min. 67 și Se
ver (L) în min. 80.
ENERGIA FĂLTICENI - ENERGIA 

1 MAI PLOEȘTI 2—1 (1—0)
Joc de slabă factură tehnică. Au 

înscris Rizea (min. 30) și Grigore 
(min. 65) pentru făltlceneni. Anatoil 
(min. 89) din 11 m. pentru ploeșteni. 
PROGRESUL SUCEAVA - ENER

GIA CIMPINA 0-0
ȘTIINȚA IAȘI - PROGRESUL 

FOCȘANI 1—0 (0—0)
A marcat Lucaci (min. 63).

CLASAMENTUL

1. Locom. G. N. Buc. 7 3 3 1 12: 5 9
2. Locom. Constanța 7 3 3 1 15: 9 9
3. Energia Cîmpina 7412 16:10 9
4. Dinamo Bîrlad 7331 15:10 9
5. Știința iași 7331 14:12 9
6. Dir.amo Bacău 6 3 1 2 18: 9 7
7. Energia Moreni 7 3 13 14:14 7
8. Progresul Focșani 7313 8:15 7
9. Dinamo 6 Buc. 7 2 2 3 17:13 6

10. Energia Fă’ticeni 7 2 2 3 6.11 6
11. Progresul Suceava 7 1 3 3 6: 8 5
12. Prog. C.P.C.S. Buc. 6213 7:13 5
13. Știința București 7124 9:16 4
14. Energia 1 Mai Ploești 7124 7:19 4

Etapa viitoare : Dinamo Bîrlad—Lo
comotiva G. N. Buc., Energia Moreni— 
Progresul Focșani, Energia 1 Mai 
Ploești—Dinamo Bacău, Energia Cîm- 
pina—Știința Iași, Progresul C.P C.S.— 
Progresul Suceava, Dinamo 6 < bucu
rești—Locomotiva Constanța, Energia 
Fălticeni—Știința București.



Meciuri dîrze, dar ioc modest, în etapa a 8-a a categoriei A Ia fotbal
C. C A. — cu Toma in poartă — Dinamo Cluj, din nou învingătoare la București
victorioasă in ultimele 25 minute
ORADEA 6 (Prin telefon). — Un 

joc dinamic, viu disputat, echilibrat 
în prima repriză, cînd totuși gazdele 
au avut mai mult inițiativa, dar net 
în favoarea oaspeților în repriza a 
doua — iată cum se poate rezuma 
partida Progresul — C.C.A., dispu
tată azi în fața a 10.000 de spectatori. 
C.C.A’. a cîștigat cu 3—0 (0—0), 
pe merit, dar nu înainte de a fi 
depus multe eforturi, pentru că as
tăzi orădenii — cu o formație rema
niată, în care reintrarea lui Vaczi s a 
făcut simțită în bine — au jucat 
mai închegat decît pînă acum.

In prima repriză, orădenii au 
chiar perioade de dominare, au
cat curajos poarta lui Toma și au 
ratat un 11 m. prin Blujdea. Dumi
trescu a oprit balonul cu mîna în 
careu și arbitrul E. Bucșa-Sibiu a 
acordat 11 m. Blujdea a tras însă 
încet și Toma a avut timp să res
pingă, saivînd golul. Oaspeții și-au 
găsit cu greu cadența și calmul, echi
librând jocul. Totuși orădenii au con
tinuat să atace curajos și să pună la 
încercare —”------ — >_
min. 33

mult

avut 
ata-

apararea 
ei au ratat

militarilor. In 
încă o ocazie

mare : Vaczi a tras de aproape, Toma 
a respins, a reluat Blujdea, dar a- 
fară.

La reluare, timp de 10 minute, Pro
gresul s-a menținut la nivelul bucu- 
reștenilor. In min. 55 Ferenczi a zgu
duit colțul porții printr-un șut puter
nic de la 30 m. Apoi, C.C.A. și-a re
venit, a făcut un joc organizat, bine 
orientat, atacînd în șase (cu Bone 
în plus) și domfnînd din ce în ce mai 
mult. Orădenii, lipsiți de condiție fi
zică au cedat treptat și pînă la urmă 
au pierdut fără drept de apel. După 
bara lui Alexandrescu în min. 60, Tă- 
taru (min. 65), Constantin (min. 87) 
și Zăvoda I (min. 88) au concretizat 
superioritatea echipei lor, mai bună, 
mai matură, mai bine pregătită.

PROGRESUL : Gebner — BACUȚ I, 
ȚIRIAC, Kiss II — Cuc, Ferenczi — 
Toth, BISCA, . VACZI, Demîen, Bluj
dea.

C.C.A. : Toma — Zavoda II, Ivă- 
nescu, DUMITRESCU — Onisie, Bone 
— Cacoveanu, Constantin, Alexan- 
drescu, ZAVODA I, TATARU.

Gh. Dumitrescu ți Z. Singer 
corespondenți

Cine ar fi crezut că performera 
etapei trecute (Progresul, victorioa
să la Arad) va fi condusă cu 3-0, 
în min. 81, de echipa dinamoviștilor 
clujeni, pe care ultimele rezultate 
nu-i recomandau deloc ca periculoși 
pentru bucureșteni, mai ales aici, în 
Capitală ? Și totuși, lucrurile s-au 
petrecut așa, spre mirarea celor a- 
proape 10.000 .de spectatori și spre... 
gloria fotbalului, care și-a confir
mat încă odată calitatea de cel mai 
mare f rnizoi de neprevăzut.

preună cu Caricaș, o cîștigă, cen
trează din colțul terenului la Mihai 
și acesta trage cu efect derutant, de 
la aproape 30 de metri. Surprins, 
Birtașu scoate mingea din plasă: 
2-0. Meciul devine acum și mai pal
pitant. Bucureștenii forțează ofensi
va, clujenii se apără calm și organi
zat și, la 
traatacuri 
zate mai 
I.a două 
.scutură"

rîndul lor, întreprind con- 
totdeauna periculoase, ■ ba- 

ales pe Drăgoi și Publik. 
asemenea acțiuni, Csegezi 
bara (min. 51), iar Pu-

LA ORAȘUL STALIN, 0 REPRIZĂ FRUMOASĂ
6. (Prin telefon 
special). — Dc

ORAȘUL STALIN 
de la trimisul nostru 
fapt, meciul Energia Steagul roșu- 
Fl. roșie Arad, terminat cu bine meri
tata victorie a gazdelor, a oferit o 
Kepriză bună, cu adevărat frumoasă : 
g doua. In prima însă n-am reținut 
aproape nici o fază de poartă. A 
fost mai mult joc de centru, în care 
Steagul roșu a păstrat superioritatea, 
datorită combativității și hotărârii cu 
care a jucat. Atacul însă a dovedit 
ineficacitate. Arădenii au intrat pe 
teren cu Mercea centru retras,' inten
ționând să acționeze cu ambii interi 
ca vîrfuri de atac. In joc însă, interii 
au jucat și ei retrași, mai ales Pets- 
chowski, astfel că atacul n a contat 
decît pe extremele Jurcă și Tîrlea. 
care s-au comportat slab. Apărarea 
arădenilor n-a putut rezista presiunii 
gazdelor, foarte accentuată, din repriza 
doua cînd și jocul a devenit foarte 
frumos datorită Energiei.

Gazdele au jucat excelent după 
pauză. Ele au atacat necontenit. Pro 
ca a condus foarte bine atacul, iar

DINAMO BUCUREȘTI
|TG. MURES. 6 (prin t. leton). — 
5upă figura frumoasă făcută săptă- 
mîna trecută la Oradea, Energia Tg. 
Mureș a intrat decisă să scoată un 
rezultat onorabil și m fața echinei 
Dinamo București. Cei aproape 7000 
de spectatori au încura>at frenetic, de 
Ia început, acțiunile dinamice ale 
atacanților mureșeni, ca-e in primele 
15 minute au dominat ins'ste t puar 
ta «narată de Lițu. Jozsi și Took au 
ratat însă ocazii clare de a înscrie.

Treptat, o-aspeții echilibrează jocul 
și apoi încep să atace. Mijlocașii di- 
namcviști domină terenul și facili
tează atacanților situații de go!. pier
dute însă, două din ele de Ene și 
R Lazăr. Din min. 20 iocul s? men
ține pe centru, se luptă intens pen
tru balon, dar fazele de poartă sînt 
foarte rare.

La reluare, cei ce domină sînt di-

aceeași mare vervă 
București. Apărarea 
pusă la grea în- 

a avut numeroase

Hașoti a fost în 
arătata * și la 
textiliștilor a fost 
cercare; Coman 
intervenții de ultim moment, saivînd
două goluri gata făcute, dar ne pu 
tînd evita cele două puncte cu care 
Steagul roșu a învins cu 2—0 (0—0): 
în min. 79 prin Hașoti și în min. 90 
prin Proca, ambele în urma unor ac
țiuni foarte frumoase. De remarcat că 
în min. 56 și 58 gazdele au avut alte 
două situații bune, dar Coman a 
intervenit în ultimă instanță, iar în 
min. 69 arădenii au ratat prin Marin 
Marcel singura lor ocazie. Bun arbi
trajul lui S. Segal-București.

ENERGIA: Ghiță-Bîrsan, 
NESCU, PERCEA-ARON. 
HAȘOTI, Fusulan, PROCA, 
David.

FL. 
ȘAN, 
Jurcă. 
Marcel, Tîrlea.

MAR1- 
Zaharia- 
Szigeti,

ROȘIE: COMAN-Szucs. DU 
BACUȚ Il-Capaș, SERFOZO- 
Petschowski, Mercea, Marin

EF. IONESCO

Saltul lui Birtașu a lost inutil. Mingea puternic lovită de Csegezi a 
scuturat plasa. Dinamo Cluj a des dus scorul in meciul cu Progresul 
București. (Foto L. TI BOR)

blik trage defectuos din poziție cla
ră. Progresul atacă- energic, dar fără 
claritate. Ozon și Oaidă trec pe lin
gă... goluri gata făcpte. In min. 68, 
la un corner, un apărător clujan sal
vează aproape din poartă! Minutul 
'9: la o centrare, Caricaș comite 
hands în careu și Mihai transformă 
sigur: 3-0 și meciul este de-accm 
jucat 1 Dinamo trece în apărare stric
tă și... dură. Urmarea ? La un fault

Meciul a început vioi și două cor- 
nere ale lui Dinamo au lăsat să se 
întrevadă golul înscris de Csegezi 
(min. 7), care a reluat sec o cen
trare de pe stînga. Apoi, Progresul 
a început să atace și a ratat prin 
Oaidă. Moldoveanu, Ozon. Atacul lo
calnicilor joacă confuz, apărarea oas
peților excelează și scorul continuă 
să rămînă neschimbat. Două eveni
mente importante pentru viitoarea 
desfășurare a partidei se petrec în 
această partea jocului: în min. 25 Smă- 
răndescu se accidentează și trece pe 
aripă (după pauză nici nu va rein
tra), iar în min. 36 Szakacs I este 
eliminat de pe teren. Jocul continuă 
nervos, Progresul presează insistent, 
In min. 45 Moldoveanu ratează o si
tuație clară și.„ repriza ia sfîrșit.

Imediat după reluare (min. 48), 
Drăgoi urmărește o minge lungă îm-

A JUCAT BINE LA TG. MUREȘ: 2-0 (0-0)
cen-

cu
namoviștii și în min. 60 Angnei 
trează excelent, Nicușor reia 
oapul. dar Iliescu respinge in corner. 
In min. 62 Meszaros II pasează lui 
Jozsi, care singur în fața porții reia 
mingea din zbor peste poartă. Opt 
minute mai tirzhi Dinamo înscrie 
prin Anghel. Kcczegv centrează de 
pe dreapta, Nicușor și Ene trec peste 
balon, ia-' Anghel, venind din urmă 
trage sub bară de le 9 m. După gol. 
localnicii contraatacă insistent prm 
Meszaroș I și II, dar Iosif Lazăr, în 
mare formă, respinge tot. A] doilea 
gol este 
Koszegy 
chiul lui 
tă: 2—0
83 și 89 
zii de a

Arbitrul C. Popescu (Buc.) a con
dus următoarele formații:

ENERGIA: Iliescu-SZEKELY, NA
GY, Szasz.-GIERLING. Kajlik-Jozsi, 
Meszaroș 11, TOROK, Bocsardi, Mes- 
zaroș I.

DINAMO: Uțu-VasHe, 1. LAZAR. 
FI. Anghel-CALINOIU, NU-NWEI 
LER-V. AngheJ. Nicușor. Ene I. R. 
Lază-, KOSZEGY

Energia Petroșani a
înscris în mm. 79, cînd 
centrează, iar din genun- 

Nagy mingea intră în poar- 
pent'U Dinamc. In minutele 
Jozsi și Tărăk ratează oca- 
reduce scorul.

PET ROȘAN1 b (prin telefon). — 
Amatorii de fotbal din localitate pri
veau cu teamă meciul echipei lor în 
compania redutabilei formații Știința 
Timișoara. Incertitudinea asupra re
zultatului a dăinuit însă numai pînă 
în min. 6 cînd. în urma unei acțiuni 
a lui Ciurdăresctt, 
mingea, a depășit apărarea adversă 
și a înscris plasat, deschizînd scorul :

Nertea a primit

Campionatul categoriei
SERIA I

JTIINȚA GALAȚI—LOC. IAȘI 1-1 (0-1) 
«TIINȚA I.M.F. IAȘI—ENERGIA BIR-

LAD 1-0
’’L. ROȘIE 

0-3 (0-1)
Tu. ROȘJE

(0-3).
>INAMO

2-0 (1-0).
PROGRESUL RĂDĂUȚI—LOCOMOTIVA

TG. OCNA 3-0 (0-0).
Etapa viitoare : Energia Bacău—Știin- 

;a I.M’.F. Iași. Locomotiva Tg. Ocnr-— 
Din mo Brăila, Energia Moinești—FI. 
oșie Buh uși, Știința Galați—Progresul 
Do-rohoi. Tecuci—Energia Bîrlad, FI. 
oșie Botoșani—Progresul Rădăuți, Lo- 
‘omotb’râ —Locomotiva Pașcani.

SERIA a ll-a
ENERGIA 4 CIMPINA — ENERGIA

MEDGIDIA 4-0 (3-0).
SNERGIA TIRGOVIȘTE — ENERGIA

131 f-2 (3-0).
ENERGIA GALAȚI—ENERGIA SINAIA

1-0 (1-0)
PL. ROȘIE BUCUREȘTI—DINAMO PI

TEȘTI 1-0 (1-0J.

C la fotbal
(1-0).
BUHUȘI—LOC. PAȘCANI

BOTOȘANI—TECUCI 2-3

BRAILA—ENERGIA BACAU

ENERGIA VICTORIA—ENERGIA CONS
TANȚA 1-2 (1-2).

ENERGIA BUCUREȘTI—ENERGIA LE- 
ORDENI 5-2 (2-2).

Etapa viitoare : Energia Slnaia-Ener- 
gia TÎTgovișrte, Energia IM-FI. roșie 

Giurgiu, Energia 4 Cîmpina-Energia 
București, Locomotiva Gdlați-Fl. roșie 
București, Energia Medeidia-Energia Ga
lați. Dinamo Pitești-Energia Constanța, 
Energia Leordeni-Energia Victori».

SERIA a Ill-a
PROGRESUL BRAD-ENERGIA OȚE

LUL ROȘU 4—0 (1—0).
FL. ROȘIE RM. VlLCEA-PROGRESUL 

CORABIA 3—0 (2—0).
ENERGIA CRAIOVA-ȘTITNȚA CRA

IOVA l—l (1—Oi.
ENERGIA TG. JIU-LOCOMOTIVA 

CRAIOVA 2—1 (0—0).
ENERGIA ----------------------

ENERGIA 3
ENERGIA 

ARAD 0—0.
ENERGIA 

VERIN 3—2 .
Etapa viitoare : Enei-gîa 

Uva Craiova, 1. „ „11 _

CONSTRUCTORUL ARAD- 
REȘI’ȚA 0—1 (0—0).

14-FL. ROȘIE 7 NOV. 
/i r t ■ .

108-LOCOMOTIVA TR. ȘE
II—2)

10S-Locomo- 
ProgTiesuI Corablh Ener-

TG

giai Cl.alJl Roșu, Locomotiva Tr. 
Severi n-Energi < 14, Energia 3 Reșița-
Progresul Brad, Energia Craiova-Fl. 
roșie Rm. Vîlcea, Știința Cmiova-Ener- 
gia Constructorul Arad, Fi. roșie 7 Nov. 
A.rad-Energia Tg. Jiu.

SERIA a IV-a
RECOLTA TOPLIȚ A-VOINȚA

MUREȘ 2—0 (0—0).
PROGRESUL SATU MARE-DINAMO 

BAIA MARE 1—0 (1—Oj.
FL. ROȘIE SF. GHEORGHE-ENERGIA 

7 2—2 (2—1).
RECOLTA SALONTA-RECOLTA CA

RET 1—1 (1—0).
FL. ROȘIE ORADEA-ENERGIA ORA

DEA 2—0 (1—0).
RECOLTA SIGHET — PROGRESUL 

TURDA 2—0 (1—0).
FL. ROȘIE CLUJ-PROGRESUL BIS

TRIȚA 1—1 (1—1/.
Etapa viitoare : Recolta Cărei- FI. ro

șie Cluj, Recolta Salonta-Fl. roșie Sf. 
Gheorghe, Progresul Turda-Recolta 
TopJița, Voința Tg. M*ureș-Energia O.r- 
dea, FI. roșie Oradea-Pro greșul Satu 
Mare, Energia 7—Recolta Sighet, Pro
gresul Bistrirta-Ddnamo Baia MU-re.

pe linia de 16 metri. Ozon execută 
pe lingă zid și înscrie, jos, la colț. 
Cu trei minute înainte de sfîrșit, 
Mihai reușește „performanța" de ’ a 
relua de la 3 metri peste poartă, 
(îfitr-o fază în care nu-1 deranja ni
meni) iar în min. 90, la o lovitură 
liberă indirectă acordată în careu, 
Ozon trage în „pădurea" de picioa
re din „zid“ și mingea se strecoară 
în plasă...

Dinamo Cluj a cîștigat astfel, 
muncit și meritat. Ne-a arătat că e 
o formație viguroasă, echilibrată, pe 
cale de maturizare. Bucur a apărat 
sigur și curajos. Moarcăș. Hulea și 
Szakacs II au fost de netrecut, iar 
în atac rutina lui Mihai s-a comple
tat minunat cu impetuozitatea, vi
teza și... șutul lui Drăgoi și Csegezi.

Progresul are destule motive să se 
declare nemulțumită de rezultat ca și 
de propriul ei joc. Bucureștenii au do
minat ,au ratat ocazii de gol. Ba 
mai mult, din mine 65 Dinulsscu, ac-: 
cidentat și el, a dat un randament 
subnormal. Aceasta fiu trebuie însă 
să împiedice o privire critică serioa
să asupra comportării 
general — a formației, 
ales înaintașii și chiar 
fost de nerecunoscut.

DINAMO CLUJ: Bucur—Moarcăș, 
Hulea, Szakacs 
gomir—Drăgoi, Csegezi, 
Mihai, Publik.

PROGRESUL : Birtașu—Dobrescu, 
Caricaș, Soare—Știrbei, MihcTescu—• 
Oaidă, Smărăndescu, Ozon, Dinules4 
cu, P. Moldoveanu.

Arbitrul Al. Toth (Oradea) a con
dus în general mulțumitor. După ce 
l-a eliminat pe Szakacs I — pentru' 
că l-a lovit pe Dobrescu — el a 
păstrat însă un fel de... rezervă îm
păciuitoare față de o serie de aba
teri ulterioare, comise de ambele 
Părți.

slabe — în 
în care mai 
Mihă:lescu au

II—Radulescu, Dra-
Szakacs 1,

RADU URZICEANl

Un meci nul din toate punctele de vedere
De multă vreme n-am asistat — cel 

puțin la categoria A. — la un meci 
de fotbal de un nivel tehnic atît de 
scăzut ca acela de ieri după amiază 
de pe stadionul Giulești, care a pus 
față în față pe Locomotiva București 
și Energia Ploești. De aceea, nici 
n-are sens să consacram prea multe 
r'ndi’ri acestei .partide penibile, în 
rare ce’e două echipe n an -făcut alt
ceva, de la început și pînă la sfîr 
șit, decît să susțină o adevărată în
trecere în ceea ce privește numărul 
faulturilor, al neregulari taților și al 
greșelilor tehnice de tot felul (lufturi, 
pase fără adresă, șuturi trase la în- 
timplare etc ).

Rezultatul de 0—0 e just, căci dacă 
n a existat posi^’Vfatea ca ambele e

jucat pentru C. C. A.
1—0. Acest goi s-a produs în plină 
dominare studențească. După acest 
gol studenții au continuat să domine 
și în min. 28, în urma unei ezitări 
a lui Tîrnăveanu, Boroș a 
înscrie punctul egalizator, 
unei pase primite de la 
1—1.

După pauză cei care' au 
țiativa au fost jucătorii locali, dar a 
tacul a ratat cîteva situații bune. Go
lul victoriei a fost marcat abia în 
min. 76 : Sima a tras la poartă de la 
30 m., Fuchs, Florea și Brinzei au 
sărit — pachet — la minge care a 
ricoșat din ei la Ghibea. Acesta a 
șutat, Fuchs a reușit să respingă, dar 
la Nertea care, în plină viteză, a 
reluat și a înscris. Astfel echipa lo
cală a învins cu 2—1.

Rezultatul este just, pentru că io 
calnicii au atacat mai mult și, în a- 
fară de aceasta, toată echioa a luptat 
cu multă voință. Știința Timișoara a 
prestat jocul său obișnuit, cu deschi
deri lungi pe aripi. în special pe par 
tea iui Girleanu.

Arbitrul llie Drăghici (București) a 
condus echipele :

ENERGIA : Crîsnic — Tîrnoveanu, 
PANAIT, Vasiu — Cdsmoc, Farkaș 
II — Sima, Ghibea, CIURDARESCU, 
Florea, NERTEA.

ȘTIINȚA : Fuchs—Zbîrcea, BRIN- 
ZEI. Florescu — Cojcreanu, TA- 
NASE — GIRLEANU, Filip, Cioses
cu, Mazăre, Boroș.

1. Zamora — corespondent

reușit să 
în urma 
Ciosescu:

avut ini-

chipe să piardă acest meci dezolant, 
este totuși echitabil faptul că nici 
una din ele nu l-a cîștigat.

Desigur că bucureștenii ar putea 
cere unele circumstanțe atenuante, 
ținînd seama de formația imnrovizată 
pe care au prezentat-o și de faptul 
că Raab, accidentat din primele mi
nute, n-a putut da tot randamentul. 
Totuși, aceste scuze rămîn ne^onvin- 
gătoare. Dimpotrivă, e semnificativ 
amănuntul că cel mai bim 
ceferiștilor a fost Macri 
de... extremă stînga.

Ploeștenii au fost inexiftmti în 
atac, iar apărarea a avut mor" nte de 
șovăială și a dat tonul la di r tăți. Un 
singur om de bază: Marinescu.

Dar iată și un lucru pozi'iv în în- 
tîlnirea de ieri: arbitrajul. Dumitru 
Rusu (Arad) a condus cti comnetență 
și autoritate un meci dificil. în care 
a trebuit să facă față atît jocului ner
vos, încordat, al celor două echipe 
cit și presitinei permanente a publi
cului, de-a.. dreptul pătimaș în sus
ținerea echipei gazdă.

Formațiile: Locomotiva F"cureșii: 
Dungu — Dodeanu, Stancn, Greavu— 
Langa, Neamțu — Copil, Raab, Ola- 
ru, Ene II, Macri.

Energia Ploești: Sfetcu — Pahonțu, 
Marinescu, Topșa — Frone, Ne'cșu — 
Zaharia, Tabarcea, Dridea, Dumitres
cu, Bădulescu.

JACK BERARIU

om al
în postul

C^onosport
Așa arată un buletin cu 12 rezultate«dinexacte la concursul 40 (etapa 

octombrie 1957) :

I. R.P. Ungară—Franța
II. “ ----- • — - - -
III.
IV.
V.
VI. _ ____
VII. Energia C. Turzii—Locomotiva

VIII. Locomotiva Arad — Energia 
Baia Mare (Cat. B)

IX. Energia Fălticenii—Energ. 1 Mai

X.

CluJ 
Buc.

Progresul București—Dinamo 
Energ. Tg. Mureș—Dinamo 
Er.ergia Petroșani—Șt. Timiș.

Progr. Oradea—C.C.A. Buc. 
Energia Or. Stalin—FI. r. Aradr.

1
2
2
1
2
1

Timișoara (Cat. B) 
' Locomotiva Arad 
Baia Mare (Cat. B)

Ploești (Cat. B) iS 
Locomotiva Constanța—Dinamo

t3îrlad (Cat. B)
XI. Progresul Suceava — Energia 

Cîmpina (Cat. B)
XII. Energia Reșița—Energia Uz. 

tract. Or: Sta’.ir. ((țaf. B)

La acesț concurs aii lost depuse 
proximatiV 755.000 va-tiaiite.

X

X

1

X

X



La a 8-a aniversare a Republicii Democrate Germane

cinstiți.

tru construirea socialismului, pen- >> 
tru pace. <<

Sportivii noștri privesc cu ad- A 
mirație rezultatele obținute în Re- >> 
publica Democrată Germană în << 
domeniul sportului. Cine nu cu- $$ 
noaște pe excelenții atleți, cicliști, z) 
înotători și handbaliști din R. D. << 
Germană? Sportivii romîni care au >> 
vizitat minunatele baze sportive ?? 
de la Berlin, Leipzig. Rostock și 
alte orașe, s-au putut convinge >> 
de marile realizări înfăptuite de « 
regimul democrat în această țară. << 

La cea de a 8-a aniversare a >> 
R.D. Germane, popcrul romîn ?? 
transmite un călduros și fierbinte V 
salut tuturor cetățenilor din țara >) 
prietenă, urindu-le din inimă mari 
succese pe drumul construirii so
cialismului, al apărării păcii, al 
unificării întregii Germanii într-un 
stat liber și democrat.

In clișeu: Un aspect de la Fes
tivalul german de sport și gim
nastică, desfășurat în vara anului 
1956 la Leipzig

Pentru toți germanii 
ziua de 7 octombrie 1949 rămîne 
o dată istorică. Ea a consemnat 
proclamarea Republicii Democrate

Germane. In cei 8 ani care s-au 
scurs de la acest eveniment, mari 
ți importante au fost realizările 
acestui harnic popor în lupta pen-

Intîlnirea atletică 
Balcani - Sc andinavia

Concursul atletic international 
la Pragate

(Urmare din pag. 1)

tajul după ziua a Il a: Scandinavia- 
Balcarii 154:112.

.SI A CELOR DE DUMINICA:

110 m. g.: 1. Lorger (B) 14,5; 2. 
Olsen (S) 14,9; 3. Tammenpiââ (S) 
15,1; 4. Kaburov (B) 15,1; 5. Andersen 
(S) 15,3; 6. Petrusici (B) 17,6 (a
clacat în timpul cursei); 200 m.: I. 
Runaes (S) 21,4; 2. Thorbjomsson
(S) 21,6; 3. Kolev (B) 21,7; 4. Mal- 
tnroos (S) 21,7; 5. Bacivarov 
2f,9; 6. Wiesenmayer (B) 22,0; 
fate: 1. Udebom (S) 16,75; 2.
(B) 16,69; 3. Tsakanikas (B) 16,67: 
4. Ivanov (B) 16,18; 5. Wachenfeld 
(S) 15,24; 6. Lemos (S) 15,24: mara- 

re-
2.
4.

(B) 
greu- 
Raica

ton: 1. Mihalici (B) 2.. 26:27,2 — 
cordul traseului; 2. Kottila (S) 
29:30,6; 3. Skrinjar (Bl 2.34:49,8;

ai M 9l9f3MM

Cursa

Pulkinen (S) 2. 41:42,8; 5. Sistad (S) 
2.41:44,2; 6. Stojanovici (B) 2.52:00,4. 
Particioînd în afară de concurs. Dinu 
- ’ " ’  de

I. Kakko (S) 
. ", — 3.

Huttunen (S) 15:49,4: 4. Julin (S) 
15:49,6; 5. Grecescu (B) 15:49,8; 6. 
Papavasiliu (B) 15:50,0; triplu salt: 
L Einarsson (S) 15,95;
(S) 15,03; 3. Gurgușinov (B) 14,94; 
4. Jărvi (S) 14,74;
14,41; 6. Stein (B) 
Suttinen (S) 4,30;
(S) 4,30; 3. Lesek 
Luckman (B) 4,20;
4,10; 6. Efstatiades (B) 4,00; 4x400 m.: 
1. Echipa Scandinavici (Branstrom, 
Petersson, Rekkola, Hellsten) 3:22,0; 
Echipa Balcanilor (Grujici, Silis, 
Sudrigean, Mugosa) 3:26,8. Punctaj 

general: Scandinavia-Balcani 243:177.

de marș Praga - Podebrady

Cristea a realizat rezultatul
2.46:51,0; 5.000 m.:
15:48,8: 2. Mugosa (B) 15:49,0;

6.

2. Norman

5. Katarinski (B) 
14,39; prăjină: 1.
2. Thorlaksson 
(B) 4,30; 4.
5. Piironen (S)

Ion Păcurarii a stabilit un nou record

PRĂGA, 6

GALA K. O urilor!
București-Iugoslavia B. 16-4

BELGRAD 6. (Prin telefon). — 
Boxerii romîni allați în capitala Iu-: 
goslaviei au susținut —• sub titula
tura de reprezentativa orașului Bucu
rești — un al doilea meci, de data 
aceasta în compania echipei secunde 
a țării gazdă, obținînd o categorică 
victorie cu scorul de 16-4. Gala, des
fășurată sîmbătă seara tot pe sta
dionul Partizan, a atras, în ciuda 
frigului pătrunzător, circa 6000 oa
meni. Reuniunea poate fi denumită și 
gala „k. o.“-urilor, fiind înregistrate 
nu mai puțin de șapte victorii înain-

PRAGA 6 (prin telefon). — In 
cursul dimineții de duminică s-a des- 
fășurat tradiționala cursă de marș 
Praga — Podebrady, la care au par
ticipat, alături de atleții cehoslovaci, 
și o serie de concurenți străini. Tra
seul probei a măsurat 50 km. și a 
supus pe participanți la eforturi deo
sebite, din cauza tijnpului nefavo
rabil.

Lupta pentru primele locuri s-a dat 
între mărșăluitorii sovietici, ceho
slovaci și concurentul romin Păcu
raru. De la început, în fruntea plu
tonului se instalează atleții Dolezal, 
Lobastov (U.RÎS.S.), Moc (Ceh.),

Lavrov (U.R.S.S.) și Păcuraru (Ro- 
mînia) care impun o trenă foarte ra
pidă. Concurentul romin, bine pregă
tit, reușește să se mențină in plutonul 
fruntaș pină la sfirșit și să stabi
lească un nou record al R.P.R.

lata clasamentul primilor 5: 1. Lo
bastov (U.R.S.S.) 4h. 10:08,2; 2.
Moc (Ceh.) 4h. 12:18,2; 3. Lavrov 
(U.R.S.S.) 4h 15:09,2; 4. Dolezal
(Ceh.) 4h 15:13,8; 5. Păcuraru (Ro- 
minia) 4h 27:32,8 (nou record repu
blican. Vechiul' record era de 4h. 
29:08,0 si fusese stabilit de Ion Bar
bu Iă ediția precedentă a atestei tra
diționale curse)'.

(prin telefon). Cu pri
lejul sărbătoririi „Zilei Armatei Ce
hoslovace", în capitala Cehoslovaciei, 
pe stadionul „Strachov** au avut loc 
întreceri la care au luat parte atleți 
din Uniunea Sovietică, Ungaria, Po
lonia, Romînia, Bulgaria, R.D. Ger
mană și Cehoslovacia.

In cursul zilei de sîmbătă s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 100 
m.: I. Janecek (Ceh.) 10,7; 400 m:
1. Jirasek (Ceh.) 47,7; 2. Nikolski 
(U.R.S.S.) 48,0; 3. Mach (Pol.) 48,5; 
800 m.: 1. Hanka (Ceh.) 1:50,6; 2. 
Roszavâlgy (Ung.) 1:51,1; 3. Ciked 
(Ceh.) 1:52,0; 10.000 m.: 1. Zatopek 

29:29,4; Suliță; 1. Țîbulenko (U.R.S.S.) 
79.80 m.; Disc; 1. Merta (Ceh.) 
52,34 m.; 2. Levai (Ung.) 50,04 m.; 
Triplu salt: 1. Rehak (Ceh.) 15.49 m...
5. Zăvădescu (Rom.) 14,22 m.; pră
jina: 1. Szabc (Rom.) 4,20 m.; 2.
Miskei (Ung.) 4,10 m.; 3. Trmaî 
(Ceh.) 4,00 m.; 400 m.g: 1. Lituev 
(U.R.S.S.) 52.3.

Ciocan: 1. Nikulin (U.R.S.S.)
64,27 m.; 1500 m.: 1. Jahman (Pol.) 
3:52,5; 2. Iharos (Ung.) 3.52,6; 3.
Zvolensky (Ceh.) 3:52,7; 5000 m: 1. 
Kuț (U.R.S.S.) 13:38,0; 2. Graef (Ceh.)' 
14:07,6; 3. Ulsperger (Ceh.) 14:25,4...
6. N. Bunea (Rom.) 14:35,9; 110
m.g.r 1. Lîtuev (U.R.S.S.) 14,7; 2. 
Karas (Pol.) 15,3; 3. Plank (R.D.G.) 
15.5; 200 m.: 1. Mach (Pol.) 21,6:
2. Janecek (Ceh.)' 21,6; 3. Nikolski 
(U.R.S.S.) 22,0; 3000 m. obstacole:
1. Rijschin (LkR.S.S.) 8:45^ .2. Ai-
canei iRoiti 1 9:00.0; 3. Stankovici
(Ceh.) 9:01,6; 4. Peev (Bul.) 9:01,8; 
Greutate: 1. Plihal (Ceh.)
2. Țibulenko (U.R.S.S.) 
înălțime: 1. Stepanov 
2.06 m.; 2. Matejka (Ceh.) 
5. Soter (Rom.) 1,95 m.;

' (Pol.) 7,36 m.;
Dukla Praga 

dimineții de duminică în 
concurs de atletism pe

Ce-

16,63 m.; 
16,11 m.; 
(U.R.S.S.] 
2,00 m.;...
Lungime: 

Ștafeta 
3:22,2.

1. Ivanski 
4x400 m. 1.

In cursul 
cadrul unui 
echipe,. atletul cehoslovac Lansky a 
stabilit un record al tării la săritura 
în înălțime cu o performanță de 
2,08 m.

C. DUMITRESCU și 
VICTORIOȘI IN CEA IMI UM EDITIE 1

C. C. A. I
CURSEI VICTORIEI**

BELGRAD 6. (Prin telefon). — 
Capitala Iugoslaviei trăiește marele 
eveniment al campionatelor europene 
de tir (senioare și juniori), Pină în 
prezent au sosit reprezentativele a 
nouă țări pentru întrecerea senioare
lor (Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, 
Norvegia, Italia, U.R.S.S., Ungaria, 
Romînia și — bineînțeles — Iugosla
via) și a 11 țări pentru concursul ju
niorilor (Bulgaria, Cehoslovacia, Po
lonia, U.R.S.S., Ungaria, Norvegia, 
Italia. R. F. Germana, Austria, Ro
mînia și Iugoslavia).

Programul întrecerilor: luni: con
cursuri pentru insignă 3x20, marți: 
campionat 3x20 (dimineața senioare, 
după-amiază juniorii), miercuri: con
cursuri insignă meci englez, joi: 
campionat meci englez (dimineața se
nioarele, după-amiaza juniorii), vineri: 
excursie și festivitatea de închidere 
a campionatelor.

te de limită. Intîlnirea cea mai dra
matică s-a desfășurat între D. Gheor
ghiu și Milovici George. Boxerul iu
goslav l-a trimis pe Gheorghiu de' 
două ori la podea. Dar în timp ce 
Gheorghiu a refăcut surprinzător, 
Milovici, obosit, a slăbit ritmul și la 
rîndu-i a făcut „cunoștință** cu po-. 
deaua, fără a mai putea să se ridi
ce înainte de „out“-ul... fatal. O vic
timă a arbitrajului a fost G. Ghera- 
sim; deși conducea copios la punc
te, el a iost descalificat de arbitrul 
iugoslav Vladov pentru imaginare lo
vituri cu capul. Iată și rezultatele 
tehnice, în ordinea categoriilor:

Puiu Nicolae b. k. o. II Ușenovici 
Dimitrie, Nic. Mindreanu b. ab. II 
Arpaș Stevan, Iosif Mihalik b. _p. 
Ciok Ivan, Dănilă Done b. p. Pavici 
Ivan, Krtici Branko b. dese. III G. 
Gherasim, Al. Stoian b. p. Nicolici 
George, Măriei Menad b. ab. Ill I. 
Dragnea (care a boxat cu arcada 
deschisă), D. Gheorghiu b. k. o. III 
Milovici George, Gh. Negrea b. k. o. 
I. Elkici Miadrag, V. Mariuțan b« 
k. o. II Banda Boris.

Campionatul motociclist te viteză 
pe circuit a luat sfirșit 

(Urmare din pag. 1) 

Ungară) 2. Vener a Vasil eseu (E-P. .
nergia) 3. Ilona Uilaky (Dinamo); 
250 cmc 1. L. Szabo (Din.) 2. C. 
Nedelcu (Din.) 3. Puiu Ovidiu (Vo
ința); 125 cmc. 1. T. Popa (Din.) 2. 
M. Pop (Din.) 3. Aranca Gondosi (R. 
P. Ungară); 350 cmc. 1. Gh. Voicu- 
lescu (C.CÂ.) 2. Gh. Mormocea 
(C.C.A.) 3. St. Iancovici (Energia); 
500 cmc. 1. Gh. Voiculescu (C.C.A.)
2. M. Cernescu ț ' 
pescu (Energia) Ataș 1. Dănescu + 
Huhn (C.C.A.) 2. Gall-t-Enescu (E- 
nergia) 3. J. Ionescu-f-Gavrilă (Di
namo). Clasamentele generale: 125 
■one 1. T. Popa (Din.)) 28 puncte, 
campion 1957, 2. M. Pop (Din.) 22 
p, 3. I. Popa (Din.)' 21 p, 150 cmc. 
1. V. Vasllescu (Energia) 32 p cam
pioană 1957, 2. 1.Uilaky (Din.)' 28 p,
3. Michael a Munteanu (C.C.A.) 15
p.; 250 cmc 1. L. Szabo (Din.) 32 p 
campion 1957, 2. Fl. Costache
(G.C.A.) 27 P..3.X. Alftde-ku (Din.) 
22 p; 350 cmc 1. Gr. Bereny (Ener
gia) 24 p. campion 1957 2. St. Ian- 
covici (Energia) 24 p, 3. Gh. Voi
culescu (C.C.A.) 22 p , 500 cmc. 1. 
Gh. Voiculescu (C.C.A.) 30 p. cam
pion 1957 2. N. Buescu (Locomo
tiva) 23 p. 3. M. Cernescu (Din.) 
12. p; Ataș 1. Dănescu + Huhn 
(C.C.A.) 32 p campioni 1957. 2.
G. lonescu + I. Gavrilă (Din.) 3. S. 
Ștefan -f- Kestenheimer (Din.): 18 p.

H. NAUM

(Dinamo)! 3. N. Po-

Prima etapă a campionatului 
republican de box

GALAȚI 6. (Prin telefon). — Cîș- 
tigînd fără mari emoții primele 5 
partide ale întîlnirii pugidiștice 
Voința—Flamura roșie, boxerii echi
pei campioane au evoluat în meciu
rile următoare mai calm, mai dega
jat, întreeîndu-și pină la urmă ad
versarii cu scorul concludent de 
24-16.

Firește, în centrul atenției s-a si
tuat partida dintre semiitnijiociii Iosif 
Demeter (Flamura roșie) și Dumi-. 
tru Adam (Voința). Meciul a debu
tat sub semnul unei perfecte egali
tăți. In repriza a doua, folosind di
recta de stingă, Demeter punctează 
de la distanță, dar și Adam izbui 
tește să se apropie de cîteva ori, sl 
plaseze puternice croșeuri. Cu cîteva 
secunde înainte de terminarea repri
zei, la un schimb de la semi-distan- 
ță, un croșeu de dreapta al lui De
meter îl „prinde** în plină figură pe 
Adam și acesta cade la podea. Soar
ta meciului fusese decisă. In ultimul 
round, Demeter, sigur pe sine, l-a 
dominat cu directe pe Adam, care 
nu mai avea resursele 
tru a remonta.

Deciziile în totalitate
Rezultate tehnice:

Ilie (V.) b. ab. II V. Nicolae (FI. r.); 
cocoș: Gh. Lache (V.) b.p. Ion Stoi
ca (FI. r.); pană: Ion Rosetti (V.) 
b.p. D. Fieraru (FI. r.); semiușoară: 
N. Stoian (V.) b.p. O. Calciu (FI. 
r.J; ușoară: I. Militam (V.) b. p. 
Vlad Griigore (FI. r.J; s. miji.: I.
Demeter (Fl. r.) b. p. D. Adam (V.): 
miji, ușoară: V. Bogoi (V.) b. p.
Nicolae Niță (FI. r.); mijlocie: I.
Pintea (V.) b. p. Traian Stuparu 
(FI. r.); s. grea: N. Bătrînu (FI. r.J 
b. p. L. Coc (V.): grea: E. Furesl 
(Fl. r.) b. p. Ion Petroif (V.).

MARIUS GODEANU3
Intîlnirea C.C.A.—Locomotiva care 

urma să aibă loc sîmbătă seara la 
București, nu s-a mai disputat, din 
cauza neprezentării boxerilor mili
tari.

pe sine, l-a

morale

juste. 
muscă:

pen-

Toma

4

Nici etapa a V-a, desfășurată pe 
ruta București-Or. Stalin (166 km.) 
nu a adus vreo modificare în clasa
mentul general, deși implica escala
darea Posadei, urcuș care, de altfel, 
și-a pierdut mult din faima sa de 
examen decisiv.

Dinamoviștii au încercat să dea 
asaltul hotărîtor, dar nu au izbutit. 
De asemenea, acțiunile întreprinse de 
polonezii Podobas (în vervă), Och- 
man și Waliszewski, tînărul M. Voi- 
nea (Voința), P. Gane (Energia), I. 
Baciu și I. Stoica (C.C.A. II), D. Mun
teanu (Din. I) și alții au fost anihi
late la timp de C. Dumitrescu (secon
dat de echipierii lui) care a controlat 
autoritar alergarea. Astfel, din nou 
un pluton masiv angajează sprintul 

• final, pe 
â IV-a) 
mat de
Calcișcă (Din. l)'ț._ polonezii Podobas, 
Ochman și Waliszewski. Timp: 4h

care îl,cotigă (ca și în etapa 
N. Văsitțscu (Din. II), ur- 
I. Braharu (Voința I), G.

29’30”. Media orară: 37 km. Pe echi
pe, victoria a revenit echipei Legia, 
urmată de Voința I și Dinamo I. 
Nici o schimbare în clasamentul ge
neral.

Aproape 140 km. (din cei 171 km. ai 
etapei a Vl-a Or. Stalin-București) 
cicliștii au alergat ieri în ultima zi 
a concursului, pe ploaie și pe o șosea 
plină cu mîzgă, ceea ce pricinuit dese 
busculade și căzături. Și de data a- 
ceasta, schemele tactice inițiate de 
polonezi (care erau hotărîți să cîștige 
măcar o etapă), de dinamoviști și cei 
de la Energia și Voința au eșuat. 
Abia pe ultimii 20 kilometri, P. Gane 
(Energia), E. Mihăilă (Progresul) și 
V. Dobrescu (C.C.A. I) izbutesc să 
realizeze evadarfea decisivă.

Clasamentul etapei: 1. V. Dobres
cu 4h 34’18”. Media: 37,400 km/h. 
2. P. Gane 3. E. Mihăilă, același 
timp, 4. I. Minulescu (Recolta), 5. 
Șt. Poreceanu ■,(C.C.A. II), 6. Och-

JJ
man (Legia) și grosul plutonului. 
Timp : 4h 35’20”. Pe echipe: 1.
C.C.A. I, 2. Energia, 3. Progresul.

Dumi- 
I. Vâ- 
Tudose 

Moiceanu 
Munteanu 

(Din. I) 19:28,44; 6. I. Braharu (Vo
ința I) 19:29,02; 7. A. Șelaru (Din. I) 
19:29,21; ‘ ....................... "'
19:29,41; 
19:29,54;
19:30,22. 
53:20,10;
Voința I 53:32,24; 4. C.C.A. II 53:37,04; 
5. Legia 53:37,51.

De notat că pe 747 km. s-a reali
zat media orară generală de 38,560 
km. Cea mai mare medie orară din 
toate edițiile.

Astăzi, la ora 18, vă avea loc la 
G.G.A. festivitatea împărțirii premiilor.

Clasamentul general: 1. 
trescu (C.C.A. I) 19:24,54; 
sile (C.C.A. I) 19:25,36; 3. 
(C.C.A. I) 19:25,58; 4. G. 
(Din. I) 19:27,26 ; 5. D.

G. 
2.

C.

8. R. Klein (C.C.A. II)
9. R. Schuster (Din. I)
10. W. Podobas (Legia)

PE ECHIPE: 1. C.G.A. I
2. Dinamo I 53:30,33; 3.

De peste hotare
Ungaria — Franța 2-0 (1-0) la fotbal

BUDAPESTA, a (prin telefon de la corespondentul nostru Sub-ert 
Zoltan). — Meciul dintre reprezentati vele Franței și Ungariei, desfășurat 
duminică pe „Nepstadion“, nu a mulțumit pe cei 95.000 spectatori. Ambele 
echipe au practicat un joc slab. Victoria a revenit pe merit echipei ma
ghiare cu 2-0 (1-0) datorită jocului mai eficace al înaintării. Cele două go
luri au fost marcate de Aspiranyi în minutele 44 și 65. O impresie deose
bită au lăsat Sipos, Bozsik, Szojka și Aspiranyi (de la învingători), Colon
na, Kaelbel, Penverne și Piantoni (din echipa Franței). Arbitrul olandez Leo 
Horne a condus corect următoarele formații :

UNGARIA : Grosits—Matrai, SI pos, Dalnokl—Bozsik, Szojka—Safidor, 
Machos, Hidegkuti, Aspiranyi, Fenyve «si.

FRANȚA : Colonna—Kaelbel, ZI tounî, Lerond — Penverne, Cahuzac— 
Wisnîevskl, UJlakt, Fontaine, piantoni, Ben Tifour

★
• Sîmbătă și dumi

nică s-au întîlnit la ] 
DUISBURG echipele se- i 
lecționate ale 

Germane și Franței. Atleții germani au 
obținut victoria cu scorul de ..........
• La CHJORZOW, cunoscutul 

polonez Grabowski, a obținut 
record al țării în proba de 
în lungime : 7,80 m.
• La BUDAPESTA, Bodo 

2,04 m. la înălțime.
• • LA ATENA, e- 

•chipa Greciei, care se
pregătește pentru jocu
rile din cadrul preli

minariilor campionatului mondial, a 
reușit o valoroasă performanță între
cînd echipa secundă a Franței cu 2-1 
(1-0). De remârcaț că în echipa Fran
ței au evoluat cunoscuțil internaționali 
folosiți ln< echipa A Jonquet, Vincent, 
Marcel, Glovacki etc. Au marcat în 
ordine: xpanakdsr Bliard și Nestoridis.

IlETISm

FOTBAL

R. F.
l 

118-94. 
atlet 

un nou 
săritură

a sărit

★
• LA RENTES, echipa de tineret a 

Franței a întfeCUÎ «chipa de tineret 
a Ungariei cu 3-1 (2-1).
• LA NICE, echipa locală O.G.C. 

Nice a dispus de Torpedo Moscova cil 
3-2.

• La LIBEREC, în 
R. Cehoslovacă, echi
pa Franței a repurtat 
o categorică victorie 

întrecînd naționala Cehoslovaciei cu
33-3, după un meci fără istoric.
• La POZNAN, Energia Republica a 

susținut ultimul ei meci în cadrul tur
neului întreprins în Polonia, întîlnlnd 
formația locală Poznania. Rugbiștil 
bucureșteni au învins cu 8-0 (3-0).
• 

din

OHB

La TWICKENHAM : Harlequins 
Londra— Selecționata Paris 8-6.
La SWANSEA : Swansea—Cardiff

6-11.
S La PARIS : Racing Club de Fran

ce-Select, Madagascar 36-3.


