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Tranșînd în favoarea sa duelai cu echipa Iugoslaviei

Reprezentativa de tineret a Romî’niei
a cucerit „Cupa București" la polo

împreună cu numeroșii spectatori 
care au umplut pînă la refuz tribu
nele ștrandului Dante Gherman, am 
aplaudat cu multă căldură excelenta 
performanță realizată de echipa de 
tineret a Romîniei. Jntrecîndu-se cu 
unele dintre cele mai valoroase selec
ționate de tineret din Europa, repre
zentativa țării noastre a cucerit lo
cul de cinste în prima ediție a turneu-

cipă alături de . 
goslaviei și Ungariei.

Meciul vedetă, disputat tocmai in
tre aceste formații a clarificat într-o 
oarecare măsură disputa. Prin rezul
tatul de egalitate (5—5, la pauză 
2—1 pentru Iugoslavia) selecționata 
Ungariei ieșise din cursa pentru titlu, 
dar continua să decidă... ciștlgâtoa- 
rea turneului, deoarece în eventuali-

reprezentativele In

clștigătoarea primei ediții a „Cupei

loc. Ungaria avea un cuvînt hotărî- 
tor în desemnarea echipei cîștigătoare. 
Faptele s-au petrecut întocmai: ju
cătorii maghiari au acționat cu multă 
ambiție, dar nu au reușit să zmulgă 
decît un punct reprezentanților noștri 
și astfel aceștia au totalizat un nu
măr de puncte egal cu al echipei 
Iugoslaviei, însă cu un golaveraj su
perior datorat în primut rînd scoru
lui realizat în part’da cu Polonia 
(8-0).

Partida a început într-un ritm ex
trem de rapid, inițiativa aparținînd 
echipei noastre, care, prin Zahan și 
Oantă, concretizează de două ori. De 
aci îrtsă, tinerii noștri reprezentanți 
se angrenează in jocul dur al oaspe
ților și nu mai reușesc fazele clare de 
la început. întrecerea are o desfășu
rare de-a dreptul dramatică: crndu-

(Continuare în pag. 4)

Luna Prieteniei 
Rom îno-Sovietice

Record menii zilei

IOLANDA BALAȘ: 1,76 ni. I 
record mondial egalat, nou record european 
IOSIF StRBU: 1180 puncte * 
la armă liberă calibru redus 3X40, 

cea mai bună performanță mondială
De ieri. IOLANDA BALAȘ a re

venit. alături de americana MILDRED 
MCDANIEL, pe primul loc al celor 
mai bune săritoare în înălțime ale 
lumii. Pe Stadionul Republicii din 
Capitală ea a obținut 1,76 m. adică 
tot atit cit a sărit ia 
McDaniel, atunci cînd a 
cordmanâ a lumii.

De ieri, Iolanda Balaș 
singură în fruntea săritoarelor eu
ropene, căci noul său record conti
nental este mai bun cu 1 an. decît 
cei stabilit de ea arsul trecut, tot pe 
stadionul Republicii și egalat în a- 
cest an de Taisia Cencik la „inter 
naționalele" noastre. Iolanda Balaș 
a început concursul la 1,50 m. și a 
trecut din prima încercare toate înăl
țimile: 1,60 m., 1,70 m. și 1,76 m 
Mai apoi a încercat la 1,78 m. dar 
ieri nu a reușit 
z uitat

O va face însă 
cît de ctirînd l

Melbourne 
devenit re-

să ob{ină

— sîntem

a rămas

acest re-

siguri —

0 
de

Echipa de tineret a Romîniei. 
București".

Sus: A. Oanță, A. Szabo, G. 
A. Zahan și C. Marinescu.

lui dotat cu „Cupa București", com
petiție care, prin întreaga ei desfășu
rare, s-a dovedit binevenită și de 
mar» succes.

Blajek, I. Samoilă; Jos: C. Danciu,

mare competiție 
atletism organizată 
de ziarul nostru

★
In deschiderea reuniunii de sîmbă- 

tă echipa Olandei a învins selecțio
nata R.D. Germane cu 5—2 (2—1)
asigurlndu-șl cu o zi înainte de în
cheierea competiției locul -patru in 
clasamentul final. Apoi, reprezenta
tiva țării noastre a făcut o adevărată 
demonstrație in fața echipei Poloniei, 

care a dispus ca scorul de 8—9
—0), prin punctele înscrise de Za- 

han (3). Blajec (3) și Szabo (2). Deși 
echipa poloneză a intrat hotărită să 
primească oît mai puține goluri, și ca 
urmare a desfășurat un joc pasiv, ju
cătorii romîni, deciși la rîndul lor să 
facă un scor cît mai mare, s-au com
portat excelent, au concretizat aproa
pe toate ocaziile si au realizat o di
ferență de puncte foarte necesară în 
lupta pentru primul loc, la care parti-

tatea unei victorii asupra Romîniei, 
facilita echipei Iugoslaviei obținerea 
primului loc. Partida dintre valoroa
sele selecționate ale Ungariei și Iugo
slaviei a dat loc la o dispută înver
șunată, care, deși s-a menținut la un 
nivel tehnic mediocru, a pasionat prin 
dirzenia cu care s-a luptat. Evoluția 
scorului a satisfăcut pe deplin specta
torii prin... rezultatul de egalitate, 
care avantaja 100% echipa Romîniei. 
Cele 10 puncte au fost înscrise de: 
Felkai (min. 16,11; 17,27; și 18 33), 
Rusoram (min. 2,12 și 12,11), pentru 
Ungaria, Zagar (min. 4, 34 și 17, 48), 
Krckovici (min, 9,24), Stanisic (min. 
15,19) și Asie (min. 18,20) 
Iugoslavia.

„Duelul" direct și apoi 
dintre echipele Romîniei și 
viei a ținut încordată atenția tuturor 
de la începutul turneului pînă in ul
timul minut al meciului de încheiere, 
desfășurat aseară între reprezentativa 
țării noastre și selecționata Ungariei 
Deși ieșise din lupta pentru primul

pentru

indirect 
lugosla-

Constituirea comitetelor regionale
de organizare
Regiunea Cluj

CLUJ 13, (prin telefon de la tri
misul nostru). — Sîmbătă dimineață 
a avut loc în sala „Casei Universi
tarilor" din localitate, ședința de 
constituire a comitetului de organi
zare a U.C.F.S. a regiunii Cluj. La 
ședință au luat parte activiști sportivi 
din orașul și regiunea Cluj, nume
roși sportivi fruntași printre care 
maestrul emerit al sportului Ion Moina 
și Marta Kardos și Ecaterina Orosz, 
maestre ale sportului, activiști de par
tid, U.T.M. și sindicat. Din partea 
Comitetului de organizare a U.C.F.S. 
a participat la ședință tovarășul MA- 
NOLE BODNARAȘ președintele comi
tetului de organizare a U.C.F.S. Oa
menii de știință din orașul Cluj au 
fost reprezentați de academicianul 
Iuliu Hațiegan care a făcut parte și 
din prezidiul de conducere a lucrărilor 
ședinței. In cadrul ședinței condusă 
de tov. Szekey, tov. Iuliu Kiss a pre
zentat un referat cu privire la, acti
vitatea desfășurată de comitetul regio
nal G.F.S. Cluj. Numeroși activiști și

luatsportivi prezenți în sală au 
parte la discuții ridicînd probleme și 
făcînd propuneri deosebit de impor
tante în legătură cu bunul mers al 
activității sportive în viitor. Cei pre
zenți la ședință au trecut apoi la ale
gerea comitetului de organizare a 
U.C.F.S.-regiunea Cluj format din 41 
persoane care are următoarea compo
nență : Anca P-, Arnăutu L, 
Archidianu L., Boko L., Baîasz 
Fr., Bre ban L, Coman L, Cucu C., 
Dejeu P., dr. Lia Drăgănescu. Ghecr- 
ghian Gh., Encuțescu A., Gabor D., 
Gali Șt., Iliescu L, losolf C., dr. 
loanete M., Jenney N., Benedek Ma
ria, Kardoș Maria, Kiss L. Comănar 
Gh., Lenard Șt., Lorincz Fr., Lupșa 
Gh., Martineț Șt., Moina Ion, Moldo
van Șt., Nagy Șt., Orosz Ecat., Pop 
Șt., Radu L, Stoica L, Stanatiev L, 
Slădescu L, Szabo AL, Szekei L, 
Varga Ad., Vasîlescu A. Apoi s-a ales 
un birou în componența căruia au in
trat următorii : Liviu Archidianu pre-

A/j
„Sportul popular"? Da? Atunci ați 
aflai că ziarul nostru va organiza în 
cadrul „Lunii Prieteniei Rotruno-So- 
vietice" pentru voi, elevi și eleve ai 
școlilor din Capitală, o mare întrecere 
atletică Știți de acum că toți elevii 
între 13 și 17 ani împărțiți în doua 
grupe de vîrstă (13—14 și 15—17 
ani) pot participa la întrecerile preli
minare de duminica viitoare, unde au 
posibilitatea să se califice pentru fi
nala din 27 octombrie. Cunoașteți și 
probele: 80 m. plat, săritura în lun
gime și aruncarea greutății pentru 
cat. 1, 100 m. pled, 500 m. pint (fete), 
800 m. plat (băieți), 80 m. garduri, 
săritura în înălțime, aruncarea greu
tății și ștafeta 4x100 m. pentru cat. a 
Il-a (15—17 ani).

După ce v-am reamintit toate aces
tea, ar urma să că adresăm obișnuita 
chemare: VEN1Ț1 LV NUMĂR CIT 
MAI MARE PE STADIOANE, IN 
ZIUA DE 20 OCTOMBRIE, ZIUA 
ÎNTRECERILOR PRELIMINARE. Noi 
insă n-o vom face, pentru că „păța
nia" de anul trecut, cînd au venit la 
Săptămina atletismului școlar un nu
măr dublu de partiapanți față de cel 
prevăzut, ne arată că tineretul școlar 
bucureștean nu are nevoie de prea 
multe invitații cînd e vorba de atle
tism. Așa incit ne mărginim să vă 
urăm: SPOR IN PREGĂTIRI. SUC
CES IN ÎNTRECERI!

citit ultimul număr al ziarului 
Atunci ați

★
Poligonul Tanari a fost 

martorul unei performanțe 
oale: maestru! emerit al 
Iosif Strbu și-a întrecut r r__
recerd la armă liberă calibru redus
3 X 40, obțintod 1180 p. 1 Performan
ța sa domină cu autoritate tabloid 
rezultatelor obținute în acest sezon 
in arena internațională a tirului. Ea 
reprezintă un nou record republican 
(vechiul era de 1179 p.) și întrece cu
4 puncte recordul mondial stabilit în 
1955 de concurentul danez OMe Jen 
sen.

Iosif Sîrbu a obținut la poziția 
culcat 400 p. (performanță egală 
recordului mondial și recordului re
publican). la poziția genunchi 395 p. 
și la poziția picioare 385 p. Din adi
ționarea acestui mănunchi de perfor
manțe excepționale a rezultat noul re
cord de 1180 puncte care se înscrie, 
în cartea de aur a tirului!

d>n nou 
excepțio ■ 
sportului 
propriul
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0 singură surpriză în prima etapă 
a campionatului republican de volei

Wilwerth (Energia București) a tras necruțător 
peste blccajul lui Mure șan și Fieraru (Știința 
I.M.F. Cluj). (Foto: L. TIBORjl

7-^
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Faza regională a crosului 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie"

TIRGOV1ȘTE 13. (Prin telefon». 
Peste 200 concurenți și concurente au 
luat astăzi startul in cadrul etapei 
regionale a crosului „Să întîmpinăm 
7 Noiembrie", lată rezultatele înregis
trate : junioare: echipe-Cîmpina: indi
vidual : Gabriela Popescu (Cîmpina); 
juniori echipe : Cimpina; individual: 
Constantin lonescu (Ploești); senioa
re : echipe Ploești, individual Ștefa- 
nia Matei (Ploești). Seniori-echipe : 
Cîmpina; individual: Romeo Dănilă 
(Cîmpina).

.Mișu Avanu—corespondent

(Continuare, iți pag. 2)
CRA1OVA 13. (Prin telefon). Pe 

stadionul Locomotiva din localitate și

in împrejurimile acestuia s-a desfă
șurat azi etapa regională a crosului 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie". Peste 
1000 spectatori au urmărit întrecerea 
celor 165 participanți (juniori și ju
nioare). Iată primii clasați: 
dual (junioare): - — -
(Tg. Jiu); 
iova); 3. 
juniori : 1. 
Constantin 
Constantin 
junioare; 1. oraș Craiova; 2. Baia de 
Aramă; 3. Corabia. Juniori: 1. Cra
iova ; 2. Balș; 3. Caracal.

Constantin Moțoc—corespondent

indivi-
1. Rodica Stanciu 

2. Olimpia Popescu (Cra- 
Alexandra Miuț (Plenița) 
Gh. Coica (Tg. Jiu); 2. 
Vulpășin (Strehaia); 3. 
Madan (Caracal). Echipe

Inaugurarea campfcma-» 
tului republican de volei 
a coincis cu câteva jocuri 
interesante prilejuite în 
special de partidele dto 
București. Ne referim la 
meciurile Dinamo Bucii' 
rești — Energia Orașul 
Stadii* în caire dinamo- 
viștii au terminat învin
gători după un adevăral 
maraton voleibalistic care 
a „încălzit" pe spectatorii 
prezenți în tribunele sălii 
FJoreasca, Bucwreștenii 
s-au văzut învingători nu
mai după cinci seturi de 
luptă încordată care a 
sees în evidență buna 
pregătire a jucătorilor din 
Orașul Stalin. Deficitari 
în ceea ce privește pre* 
gătirea fizică ei au tre
buit să cedeze în ultimele 
trei seturi. Energia Ora
șul Stalin este o echipă 
pe care o vom revedea cu 
plăcere în Capitală.

Dintre rezultatele înre
gistrate î.n prima etapă 
poate fi subliniată ca o 
surpriză înfrîngerea pu
ternicei echipe Știința 
de către echipa buiou-I.M.F. Qkij 

reșteamă Energia. Clujenii, deși atz 
realizat un joc de o bună valoare,- 
nu s-au prezentat 
țelor lor. Energia 
ță un adversar 
campionat.

In campionatul 
rezultate absolut 
București a dispus fără drept de apeE 
de Voința Orașul Stalin în timp ce- 
Progresul C.P.C.S. a trecut mai ușor- 
decît se aștepta de Știința I.C.F., ta' 
criză — în ultima vreme —- de jur 
cătoare bune..

în plenitudinea for- 
București 
redutabil

se anun- 
în acest

eahipelor 
normale :

feminine 
Dinamo

REZULTATE TEHNICE

MASCULIN : Locomotiva București—*■ 
Locomotiva Craiova 3—0 (15—9J- 
15—4, 15—6) ; C.C.A.--Flamura roșiei 
București 3—0 (15—13, 15—8, 15— 
11); Energia București—Știința I'.M.FJ

(Contijiuare îți pag. 3-a).



Noi campioni de atletism aî R, P. R1.

(Urmare din pag. I)

.-ședințe, Iuliji Kiss vice președinte și 
C. Cucu, Șt. Nagy, Fr. Balasz, Gh.

-Gheorghian și A. Encuțescu membri.

OCTAVIAN GINGU

DEVA, 13 (prin telefon de la tri
misul nostru). Astăzi a avut loc în 

•sala de festivități a Sfatului popular 
iregional ședința de constituire a 
iU.G.F.S. Hunedoara la care au luat 
sparte aproape 200 de sportivi frun- 
rtași, activiști sportivi și reprezentanți 
săi principalelor instituții și întreprfn- 
<’<leri din oraș și regiune.
i Lucrările ședinței au fost conduse 
•'de tov. Petre Dumitrescu, secretar al 
•Comitetului regional al P.M.R. Hu- 
rnedoara. După deschiderea ședinței, 
fioyarășul Ion Bigheț, președintele co- 
imitetqțui regional C.F.S., a prezentat 
iun referat în legătură cu sarcinile ce 
’■’decurg, din llotărîrea Partidului și Gu
vernului din iulie 1957 eu privire la 
^reorganizarea mișcării de cultură fi
zică. discuțiile ce ,‘ațu urmat, au 
participat 16 persoane printre care 

Jon Coama, directorul Combinatului

METODIE TRANDAHLOV LA DECATLON Șl MARIA PÂNDELE IA PENTATLON
In cadrul campionatelor republic ane de ștafete și probe combinate au 

a.»: țj cîtevâ’ performanțe interesante:
I. Luță a căzut) ; 4 X 200 m.
nioare: 1. Locomotiva (G. Luță, 
Gyongossi, Bendiu, I. Luță) 1:45,4; 
Progresul 1:59,5; 4 X 200 m. junioare: 
1. Progresul (Drotleff, Palade, Rădu- 
cuța, Artz) 1:50,0; 2. Fi. roșie 1:58,7; 
4 X 200 m. juniori: 1. Voința (Sandu, 
Florea, Bălăceanu, Jurcă) 1:34,4; 2. 
Locomotiva 1:35,6; 4 X 200 m.. se-
nori: 1. Știința (Sudrjgean, Arde
leanu, Pop, Măgdaș) 1:28,2; 2. Di
namo (Stein, Ursac, Stoenescu, Ka- 
dar) 1:28,4 ; 3. Energia ; 4 X 1.500 m.: 
1. Dinamo (Weiss, Popa Strzelbiscki. 
Grecescu) 16:07,2; Recolta (Pîrvule- 
scu, Barabas, Pîrvu, Dragomir) 
16:33,6; 3. Știința 16:49,2; decatlon: 
1. M. Trandafilov (Dinamo) 5.542 p. 
(100 m.: 11,8 sec. — lungime: 6,26 tn.
— greutate : 10,52 m. — înălțime :
1,77 m. — 400 m.: 55,0 sec. — 110 
mg. :16,6 sec. — disc: 34,71 m. — 
prăjină: 4,20 m. — suliță : 45,88 m.
— 1.500 m..: 4:53,9); 2. AL Dincă

fost realizate o serie de noi recorduri
Iată rezultatele înregistrate: 200

nyp: 1. M. Ursac (D) 24,2 nou re
ap’d republican; vechiul record de 
24> sec. era deținut de Gh. Stanei 
(1955) și M. Ursac (1956) ; 2 J. Ar
deleanu (S) 24,7; 3- Gh. Stanei (L) 
24,9; 1.000 m. junioare: Olga Zam- 
mer (R) 3:04,2 — nou record de ju
nioare ; vechiul record de 3:07,0 apar
ținea atletei Marilis Cuțui (1955); 
4 X 800 m. seniori: 1. Dinamo (Du- 
mitrache, Bîrdău, Grecescu, Mihaly) 
7:40,0; 2. Recolta (Boitoș, Barabas, 
Pîrvu, Stadeker) 7:53,2; 3. Știin|a 
6:01,6; 4 X 800 m. juniori : 1. Ener
gia j(Dinu, Berecszazi, Paghidas, Geor- 
gescu) 8:17,6; 2. Voința 8:22,8; 
4ȘX 400 m. senioare: 1. Dinamo (U-i 
Bre a, Kliment, Buda, Sicoe) 4:01,7 — 
nou;record; vechiul record de 4:03,8 
aparținea din 1956 echipei Locomotiva; 
2. FI. roșie 4:09,6;

pînă

; 3.
(Locomotiva 

la 40 m. de

Rezultate scontate, 
dar și surprize in campionatul de călărie

Campionatul republican, ultima în
trecere hipică din acest an, a conti
nuat sîmbătă și duminică cu trei pro
be de dresaj și patru de obstacole. 
Să ne oprim, mai întîi, la cele de 
dresaj. După disputarea probei de 
categorie preolimpică, Gh. Teodorșscu 
(Dinaimoj avea numai o mică dife
rență de puncte asupra lui N. Mihal- 
cea (OCA)) și, conform regulamentu
lui campionatului, cei doi călăreți ur
mau să se prezinte la un „baraj". 
Spre surprinderea spectatorilor, Gh. 
Teodorescu a refuzat însă să conti
nue întrecerea motivînd că în regu
lamentul federației ecvestre interna
ționale nu există o astfel de preve
dere. Noi considerăm că, — deși o 
discuție ulterioară despre necesitatea 
și justețea acestei prevederi în regu
lamentul campionatului nostru le-ar 
putea da dreptate — călărețul Gh. 
Teodorescu, antrenorul Felix Topescu 
și toți cei care l-au sfătuit sd se re
tragă au greșit grav, mai ales că o 
astfel de atitudine i-a privat poate ie 
un titlu de campion. Dar, asupra a- 
cestei probleme vom reveni. Clasa
mentul probei: I. N. MIHALCEA (CCA) 
- CAMPION R1P.R. — pa calul 
Corvin — 675 pct. (după bafaj); 2. 
W Marcoci (OCA)) pe Koheilan, 409 
pct. 3. Ion Oprea (CCA)) pe Sulina 
403 pct. In proba de categorie olim
pică și-au disputat întîietatatea ca și 
în alți ani, numai doi concurenți; N. 
'Mihalcea și Gh. Teodorescu. Titlul de 
campion a revenit lui GH. TEODO
RESCU (Dinamo Buc.) care a obți 
nut cu Palatin un punctaj foarte bun: 
623, urmat de N. Mihalcea cu Corvin 
1(546 pct.) și cu Mihnea (529 pct ). Ca 
și anul trecut, primul loc în proba 
de ștafetă a fost cucerit de echipa 
CCA, după o luptă mult disputată. 
'Clasamentul probei: CCA — CAMPI-j 
G^NA R.P.R.: (Gh. Langa, V. Băr-, 
tuceanu, Gh. Ghițuran) 5:48,0; 2. Di-

Regiunea Hunedoara
I

Sfr-

<»-
2. Di-

Locomotiva 
a condus 
sosire, cînd

namo II Buc.: (Oscar R<.cer, Felix To- 
pescu, Alex. Longo) 6:39.9; 3. Dinamo 
I: (Oscar Recer, Constantin Vreme. 
Felix Topescu) 8:30,2.

In proba de obstacole categoria 
semi-ușoară, călărețul dinamovist 
Oscar Recer a avut o evoluție impre
sionantă. Alături de el au intrat în 
barajul pentru primul loc alți doi că
lăreți care au reușit să egaleze per
formanța lui Recer: Puia Victor (CSA 
Buc.) și Gh. Langa (CCA). Rezulta
tul lui Puiu Victor (locul 2 în clasa
mentul general al probei) este sur
prinzător cu atît mai mult cu cit ju 
riul continuă să verifice acum dacă 
acest călăreț a fost... calificat pentru 
campionat. Clasamentul probei: 1. 
RECER OSCAR (Dinamo Buc.) — 
CAMPION R.P.R. — pe calul Jegă- 
lia, 4 pct. penalizare, timp 21”2; 2.
Puiu Victor (CSA Buc.) pe Stafia 4 
pct. 25”2; 3 Gh. Langa (CCA) pe 
Lux 7 pct. 39”6. Interesante șj pline 
de... speranțe au fost și evoluțiile ju
niorilor în cele două probe de cam
pionat de obstacole categorie ușoară 
și dresaj categoria semi-ușoară. Cele 
două titluri de campioni republicani 
au revenit lui DAV MIH A! LESCU 
(Recolta Buc.) pe Pobeda cu 0 pct. 
penalizare — la obstacole categoria 
ușoară—și lui DIM A OCTAVIAN (Re
colta Sibiu) pe Florinei cu 424 pct. 
la dresaj.

Ediția din acest an a campionatului 
republican a luat sfîrșit cu o verita
bilă surpriză înregistrată în proba de 
obstacole categoria mijlocie unde 
principalii favoriți: Antohi cu Rubin, 
Recer cu Suci tu și M. Timu cu Odo- 
bești au fost întrecuți de V. BARBU- 
CEANU. Clasamentul probei: 1. V. 
BARBUCEANU (CCA) — CAMPION 
R.P.R. — pe Robot — 4 pct.; 2—3. 
Gh. Antohi (CCA) și 1. Oprea (CCA) 
cu cite 12 puncte.

DAN GIRLEȘTEANU

Doroga.
Sioma Figman.

Dumitru 
Nicolae 

Maria 
Kisler, 

i Lazăr,

miner Petroșani, profesorul S. Bivolaru 
din Deva antrenoarea Irina Tacorian. 
A fost a., apoi comitetul de orga
nizare a U.C.F.S. format din tova
rășii : Ion Albu, Elena Bințințan. 
Leontin Blajan, Sever Bivolaru, Iosif 
Balogh, Marin Buturoagă, Daniel Bu
da, Carol Cișmaș, Ion Cristea, Aurel 
Crîsnic, Daniel Chirilă, A. Cervenco- 
vici, Alex. Cosma, Marin Cristea, Ion 
Dumitriu, Ileana " 
Eremia, _
Ghencioiu, Vasile Hlopețchi, 
Hlopețchi, Ion Jiu, Ărtur 
Ludovic Kiss, Ion Sava, Ion
Ștefan Mihai, llie Munteanu, Ion Mi- 
huț, Nicolae Mateescu, Nicolae Mu- 
reșan, Grigore Nichita, Gheorghe Or- 
zeanu, Etneric Oswald. Eduard Pe'.ro- 
vici, Vasile Pitan, Titus Popescu, 
Cristinel Popa, Ion Popa, Gavrilă Pa- 
pandrone, Tudor Silagy, Ștefan Șoi- 
moș, Irina Tacorian, Francisc Tessier, 
Valeriu Lăbuneț. Biroul a fost ales 
din tovarășii : Eduard Petrovici — 
președinte, G. Papandrone, S. Figman, 
D. Eremia, lrina 
Hlopețchi membri.

In încheiere, a 
rășul Ion Balaș, 
U.C.F.S. Vorbitorul a arătat 
U.C.F.S. reprezintă o schimbare fun
damentală, în ceea ce privește concep
ția organizării mișcării spor live.

, XlB&iU stama.X,

Tacorian și Vasile

luat cuvintul tova- 
vicepreședinte al 

că.

<L) 5.433 p. (11,5-6,18-11,27-1,74 
—53,5 —15,6— 33,32—: 3,40— 44,02— 
4:57,2) ; 3. Al. Bizim (S) 5,332 p.
(12,2— 6,46— 13,60— 1,77— 56,5— 
17,5— 36,28— 3,00—64,18— 5:11,6);
4. I. Mesaroș (E) 5.216 p.; 5. V, Ză- 
vădescu (C.C.A.) 4.498 p.; 6. I. Iordan 
(L) 4.471 p.; pentatlon senioare: 1. 
M. Pândele (Dinamo) 3.873 p. (greu
tate : 9,32 m.— înălțime : 1,42 m.— 
200 m.: 27,5 sec.— 80 m. g.: 12,2 sec. 
— lungime: 5,53 m.); 2. S. Băltăgc- 
scu (E) 3.844 p. (8,83— 1,39— 26,2— 
11,9—5,12); 3. A. Șerban (S) 3 754 
p. (8,02— 1,39— 27,2— 11,5— 5,10);
4. S. Grosu (E) 3.736; 5. L, Szabo 
(C.C.A.) 3 680 p.; 6, L, Neța (S) 
3.624 p. : pentatlon juniori: 1. C. 
Drăgulescu (Energia) 2.301 p.; (su
liță : 44,15 tn. — lungime: 6,16 m.: 
200 m. — 24,7; disc: 36,97 m. 1500 
m.: 5:01,3) ; 2. Gh Nemeth (P) 2.133 
p. (41,51 m. — 5,89 m. — 25,8 sec. — 
38,33 m. — 4:58,5) ; 3.
2.077 p. (46,33 m. — 
sec. — 34,28 m. — 
Pecza (C.C.A.) 2 046 
mungi (R) 2.001 p. ;

I

C. Hampel (D) 
5,41 m .— 26,4 
4:41,7); 4. M.
p. ; 5, A, Sa- 

. 6. St. Stoicescu
(P) 11.987 p.; pentatlon junioare: 1. 
A. Einsiedler (Locomotiva) 3.378 p. 
(8,75 m.— 1,41 m.— 28,9 sec — 13,1 
sec.— 4 62 m.) ; 2. X. Miliutin (S) 
3.360 p. (8,85 m. — 1,29 m. —
27 9 sec. — 12,3 sec. —4,44 m.) ; 3.
El. Taciu (R) 3.320 p. (7.89 m. — 
1.32 m — 27.4 sec. — 14.0 sec. — 
5,08 m.) ; 4. E. Knall (P) 3 141 p. : 
5. El. Zaharuc (P) 3.108 p.; 6. U, 
Olerth (P) 3.103 p.; triatlon juniori: 
1. V. Jurcă (Voința) 1.797 p. (100 m. 
— 11,6 sec.; lungime: 6,63 m ; greu
tate; 9,91 mj; 2. N. Sobescianschi 
(P)
9,78
l. 716
m. ) ;

l. 717 p. (11,6 sec. — 6,37 m
m. ); 3. G. Gergely (FI. r.) 
p. (11,5 sec. —• 6,52 m. — 8,79 
4. M. Băloiu (D) 1.611 p. : 5.

L, Kuhn (L) 1.449 p.; 6. O. Viscopo- 
leanu (L) 1.390 p.; triatlon junioare:
l. X. Miliutin (Știința) 1.970 p. (13,5 
sec. — 4,75 m. — 8,94 tn.) ;
Gurău (P) 1.896 p. (14,2
m. — 10,35 m ); 3. E.
1.850 p. (14,1 sec. —
7,94 tn.) ; 4. K. Artz (P) 
W. Kliment (D) 1.761 p.

,; 2. A. 
sec. — 4.50
Knall (P) 
5,00 m. —

1.783 p.; 5,

Reprezentanții C. C. A. s-au impus 
în campionatul
întrecerile finale ale campionatului 

republican de caiac-canoe fond desfă. 
șurate pe Snagov în ultimele trei zile 
ale săptămînii s-au bucurat de un 
timp excelent, o participare nume
roasă și probe viu disputate în care 
s-au evidențiat o seamă de elemente 
noi provenite din Deltă. Menționăm 
de asemenea că tradiționala dispută 
dintre reprezentanții asociațiilor Di
namo și C.C.A. s-a tranșat pentru 
prima dată anul acesta în favoarea 
ultimilor, lată rezultatele.

Feminin: — Caiac I (10 km.): 
1. Rodica Petrescu (Locomotiva) 
47:02,0; 2. Tereza Kertes (Recolta) 
50:03,2; 3. Ioana Albu (Voința)3.

Regiunea București
In sala din strada Angliei 

Saligny nr. 2, a avut loc ieri dimi
neață ședința de constituire a comite
tului de organizare a U.C.F.S. a re
giunii București. In cadrul lucrărilor 
ședinței, conduse de tov. Al. Lascu. 
secretar al comitetului regional 
P.M.R.. tov. A. Soke, președinte al 
comitetului regional C.F.S. București, 
a prezentat un succint referat, după 
care s iu înscris la cuvînt peste 20 
de vorbitori.

A fost ales apoi comitetul de orga
nizare a U.C.F.S. regiunea București, 
format din: Gh. Aliman, I. Bălan, 
Florica Banu. I. Bolea, C. Bordeianu, 
P. Benone, V. Cîmpeanu, C. Crăciun, 
Al. Dumitrescu, I. Daroga, loniță 
Florea, I. Florescu, Gh. Florescu, 
Mioara Gabroveanu. E. Ioanovici, Al. 
Lascu, I. Lambe, M. Lupescu, Maria 
Mihăilescu, Gh Manolachc, S. Nicu- 
lescu, 1. Ocneanu, I. Oniga, Pompiiiu 
Popescu, A. Pascu. I. Preda, P. Pri- 
cop, M. Raicu, I. Nedelcu. FI. Savu, 
A. Soke, R. Șovăilă, T. Todeasa, Gh. 
Tănăsescu, Maria Țicu.

Comitetul a ales un birou din care
• făc parte: A. Soke, președinte, și V. 

Cîmpeanu, S. Niculescu, I. Daroga, 
Mioara Gabroveanu, A. Dumitrescu și 

j,Ețnil Ioanovici, membri.
> Din partea Comitetului Se organi
zare a U.C.F.S,. a participat la șe

.. udănță tov. ton Vaida a

FAVORIȚII ÎNVINGĂTORI
ÎN CAMPIONATUL DE LUPTE PE ECHIPE

Primă etaipă a returului campio
natului republican de lupte pe echipe 
s-a soldat cu rezultate normale. Așa 
cum am prevăzut, favoriții s-au des
curcat destul de ușor. Ceva mai 
mult, echipa campioană, Dinadio 
București, a făcut un folositor ,,ga
lop de sănătate" înaintea plecării 
în Turcia. Utilizînd formația A. Ruzsi, 
Fr. Horvath, M. Solcz, D. Cuc, ÎN. 
Elefterie. N. Popovici, Gh. Popovici 
și A. Șuii, Dinamo a întrecut ușor 
pe toți cei trei adversari (cu Energia 
Baia Mare 14—2, cu Flamura roșie 
Cluj și Progresul Buc. 15—1}. 4n 
rest în grupa de la București s-au 
înregistrat rez-uiitatele următoare: 
Progresul Buc. cu Energia Bapj 
Mare 7—7 și cu Flamura roșie Cluj 
13—3, Energia Baia Mare cu Fla
mura roșie Oluj 4—12. Di.n păcate, 
reuniunea — desfăișurată pe o dis
tanță de timp destul de redusă —ă 
a fost de Un nivel mediocru.

La Cluj, Energia Sinaia s-a im
pus, la rîndu-i, în fața adversarilor 
obținînd următoarele victorii; cu E- 
nergia Cluj 10—6, cu Progresul Lu
goj și cu Locomotiva Oradea 12—4. 
Două victorii au obținut luptătorii

Finala campionatului republican feminin de șah

RODICA MANOLESCU A TRECUT IN FRUNTE!
PLOEȘTI 13 (prin telefon). — In 

rundele a 8-a 
trat o serie 
toare care au 
clasamentului, 
suferit două 
din partea Măriei Desmireanu și a 
Elenei Ududec (!). Cealaltă fruntașă 
de pînă acum. Maria Desmireanu a 
suferit sîmbătă și ea o înfrîngere ne
așteptată, din partea tinerei Eleonora 
Gogîlea. Astfel, Rodica Manolescu, 
care a învins succesiv pe Elena Goian 
și Margareta Perevoznik, trece în

și a 9-a s-au înregis* 
de rezultate surprinză- 

schimbat total fața 
Astfel, Lidia Giuroiu a 
înfrîngeri consecutive,

republican de caiac-canoe, fond
(Fl. r)50:17,2; 4. Erika Jarosch

53:21,00; Caiac 2 (10 km.): 1. Mariă 
Navasart — Ana Budu (CCA) 44:07,7; 
2. Camelia Constantin—Geta Gher- 
meni (Loc.) 47:42,0; 3. Ana Savu— 
Ana Hevet (Rec.) 49:08,0 ; 4. Ștefa- 
nia Beteg—Eiisabeta Rusu (Voința) 
57:50,0; FI. roșie abandonat. Mascu
lin : Caiac 1 (20 km.) : 1. Eremia
Oprea (Dinamo) lh. 28:16; 2. Gh. 
Crăciunescu (CCA) lh. 30:04; 3. M. 
Ivanov (CSA) lh. 30.09; 4. C. Andrei 
(Recolta) lh. 31:23; 5. I. Baseband 
(Pro?.) 1 h. 31:46,6; 6. I. Popescu 
(Voința) lh. 34:04; 7. Gh. Boboc (FI.

8. I. Miărciilescu 
D. Zăvoianu 
Caiac 2 (30

roșie) lh. 37:27;
(Loc.) 1 h. 40:09; 9. 
(Știința) 1 h. 41:04 ;
km.) : C. Grigorescu — I. Barbu (Di
namo) 2 h. 03:10 : 2. ~
Nicoară (Energ.) 2 h. 03:32,8; 3. G. 
lacovici—A. Simionov (CCA) 2 h. 
04:31 ; 4. Gr. Petrescu—P. Man
(Loc.) 2 h. 04:55; 5. G. Maxim—S. 
Chirilov (CSA) 2 h. 05:07 ; 6. I. Po
pescu—G. Santigbian (Prog.) 2 h. 
12:11 ; 7. M. Sferdian—A. Roveanu 
(Voința) 2 h. 14:29; 8. P. Alda—V. Ha- 
balîc (FI. roșie) 2 h. 17:46; 9. T. Mi- 
ronescu—I. Egorov (Rec.) 2 h. 18:16. 
Știința — a abandonat. Caiac 4

D. Ar.'ine—V.

Alexandru Andronache revelația etapei de ieri
a campionatului de tenis de masă

Gu o echipă formată din jucători 
dîrzi, dintre care Andronache în for
mă mare a întrecut așteptările obținînd 
trei victorii categorice, Știința LP.G. 
(Andronache 3 v.. Bujor 2 v., Pîrvu) 
a învins la limită cu 5—4 Progresul

- • Harasztosi 1 v., A. Rozeanu i
1 v-, E. Zeller 2 v.J. De la Pro
gresul F. B. Ella Zeller a jucat bine, 
în schimb campionul republican Ha- 
rasztosi a fost de nerecunoscut, pier- 
ztnd fără drept de apei la Androna
che și Bujor. De asemenea Hanasztosi 
a’învins foarte greu pe Pîrvu (setul 
decisiv 26—241.

In rest, rezultate normale în întîl- 
nirile masculine : Energia Reșița (Na-sd 
jjler 1 v., Senger 1 v., Denuel) 
Progresul Satu Mare (Leker 3 v./'P. S. București (Tel!i G-ropescu, Ioana 
Grfinfeild 3 v., . Jeney 1 f? v.) 2—-7 ;<< Cristodor). Evidențiem victoria lui 
Voința Arad (Covaci 2 v-, Fțapp, Pîiî^JTeni Gropescu la Maria Gavrilesci» 
copeț) — Energia BucuMțti , (Resci»P.<șu 2—0

fața Energiei (12—4) și 
(14—2}. Jn sfîrșit, Ener- 

dispus de Locomotiva 
10—6. Corespondentul 

Boccș, ne transmite că 
s-au evidențiat: Ionescu, Gh. Du
mitru și V. Bularca (En. Sinaia)', 
Perneș, Baciu (Locomotiva Oradea) 
și Ardeleanu (Pr.

Energia Orașul 
la Arad dispunând 
gia Hunedoara cu 
Reșița cu 9—7 și 
Arad cu 11

lugojenii în 
Locomotivei 
gia Ciluj a 
Oradea cu 
nostru, Em.

Lugoj).
Staliai s-a impus 
pe rînri de Ener- 
12—4, de Energia 
de Flamura ro-șie

5. Reșițenii au întrecut 
cu același scor (10—6) pe textiiliștii 
arădeni și pe hunedo-reni. Flamura 
roșie Arad și Energia Hunedoara au 
terminat la egalitate (8—8), rezul
tat alab pentru metalurgiști.

In sfîrșit, în grupa de la Timi
șoara s-a impus C.C.A. Formația 
militară a dispus de puternica for
mație locală, Locomotiva, cu 9—7, 
întrecînd și celelalte două formații, 
Dinamo Satu Mare și Voința Tg. Mu
reș, cu același scor: 11—5. Feroviarii 
timișoreni au învins Voința cu 9—5 
și Dinamo Satu Mare cu 12—4, iar 
această ultimă formație a dispus de 
echipa mureșeană cu 10—6.

fruntea clasamentului cu 7 puncte. La 
jumătate de punct se află Irina Tzi- 
tron, care sîmbătă a întrecut pe Vio
rica Kuznețov. Cîte 6 puncte au Lidia 
Giuroiu, Natalia Iliescu și Veturia 
Simu. Urmează în dlasament : Maria 
Desmireanu, Maria Brana. Eiisabeta 
Ionescu și Elena Goian (Aț2, Elena 
Ududec și lolamda Szatmairy 5, Eleo
nora Gogîlea 4* l/2. Sanda Filipescu și 
Clara Friedman 3‘/2, Elena Diacone- j 
seu 3, Magdalena Haidara, Viorica^ 
Kuznețov, Eugenia Popa, Mairgareita^ 
Perevoznik 2‘/j, Maria Grubea 1.

/. Oprescu — corespondent

(40 km.) : CCA (Șt. Vișevan —<
5. Terenti — D. Bărdaș •— T. Bă
lan) 2. h. 26:40; 2. Dinamo (M. Anas- 
tasesiou—S. Todorov—M. Balint—I. 
Sideri) 2 h. 28:05; 3. FI. roșie (I.
Cozlov—M. Ivanov—F. Șerban—Htt- 
sarenco) 2 h. 28:34 ; 4. Energia 2 11. 
30:34 ; 5. Progresul 2 h. 37:15, 6. Lo
comotiva 2 h. 39:33; 7. C.S.A. ; 8. 
Voința, 9. Știința, 10. Recolta. Canoe 
1 : (20 km.) : 1. Nichifor Tarara
(CCA) lh. 37:50; 2. Filip Sergkei
(CSA) 1 h. 40:18,2; 3. V. Azizoaie 
(Voința) 1 h. 41:57; 4. H. PetcuM 
(Prog.) 1 h. 54:15,2; 5. D. G.avriloiuJI 
(Rec.) 1:56,46 ; A. Costin (Loc.) a- 
band. Canoe 2: 1. I. Lipalit—P. Du- 
na&v (Dinamo) 1 h. 31:51 ; 2. I. Ni- 
chiforov—L. Calinov (CCA) 1 h.
32:01 ; 3. M. Ivanov—I. Simionov
(FI. r.) 1 h. 36:12: 4. I Tuțuianti— D. 
Vlismaș (Loc.) 1 h. 41:37; 5. M. Coz- 
ma—S. Ștefanov (Rec.) 1 h. 44:27;
6. O. Radosan—V. Covacs (Prog.)
1 h. 50:30. Clasament general pe a- 
sociații ; 1. C.C.A. 29 p. ; 2. Dinamo 
22 p.; 3. Locomotiva 14 .p.; 4. Re
colta 11 p. ; 5—7 Voința, FI. roșie,
C.S.A. 8 p.. 8. Energia 6p.; 9. Progre
sul 4 p.; 10. Știința 0 p.

3 v., Popescu 2 v., Sirtimcan 2 v.j. 
De remarcat victoriile arădantrlui 
Covaci asupra bucureștenilor Mircea 
Popescu și Alexandru Slriiincan. Di
namo Tg. Mure’ș (Verzar 1 v., Jipi- 
rescu 1 v., Bohm 1 v.) — Flamura 
roșie București (Gardner 3 v., Reiter 
3 v., Santailena); 3—6.

La fete. Progresul F. B. (Ella 
Zeller, Maria GolopentaJ a cîștigat 
cu 5—0 ’la Știința LP.G. (Irma Ma- 
gyari, Mariana Barasch), Flamura 
roșie Oradea (Ida Takacs, Elena Ră- 
duică) a pierdut la același scor par
tida cu Energia București (Geta Pi
tică, Catrinel Folea), iar Progresul 
Cluj (Manta Tompa, Maria Gavrile«cu) 
a învins cu 4—1 formația Voinței



ATEGORIA B IN CENTRUL ATENȚIEI 
AMATORILOR DE FOTBAL

• Noi iid'eri în ambele serii: Știința Cluj și Locomotiva Constanța, stabiliți la li
mită de golaveraj © înaintările au rămas ieri corijente: 18 goluri în 13 meciuri
• In etapa viitoare, derbiul primei serii : Energia Hune doara — Știința Cluj.

create, Energia trebuia să învingă 
Ia mare diferență, Apărarea Științei 
s-a comportat bine, în schimb atacul 
său nu a tras decît două șuturi la 
poartă. A înscris Grigore dlntr-o lo
vitură liberă de la 20 metri (pe lingă 
zidul apărării studenților), dar. tot el, 
a ratat o lovitură de la 11 metri (I), 

Lazăr Negru — corespondent 
ENERGIA MORENI — PROGRESUL 

FOCȘANI 1—0 (0—0)
In minutul 88 Constantinescu a 

reușit — în fine— să concretizeze 
superioritatea teritorială a Energiei 
manifestată de altfel și prin raportul 
de comere net favorabil ei 10—3.

Gh. Herold — corespondent 
ENERGIA 1 MAI PLOEȘTI — DI

NAMO BACAU 1—0 (0—0)
Jucmd o repriză in „10* (Ciurea a 

fost lovit în nrin. 46), Energia a 
golul 
Spec- 
unui 
asis- 
acest

Patru meciuri nule in prima serie
.OCOMOTIVA TIMISOARA— 

NERG1A HUNEDOARA 1-1 (1-0)
Derbiul seriei nu a dat nici un în- 

ingător și nici nu a satisfăcut ca 
ivel tehnic. Locomotiva și Energia au 
ferit un joc specific de campionat, 

care tehnica și subtilitățile fotba- 
stice au fost estompate de o luptă 
prigă pentru cucerirea celor două 
uncie. Locomotiva a avut mai mul- 

ocazii de gol (în special în pri- 
a repriză), dar apărarea oaspeților, 

frunte cu Niculescu — a rezistat cu 
cces. Au marcat: Iosif Covaci

min. 29) și Zapis (min. 64).
Pavel Veltan—corespondent 

ENERGIA UZ. TR. ORAȘUL 
TALIN-ENERG1A LUPENI 1-1 (0-0) 
Joc dinamic și spectaculos. Rezultat 

:hitabil. Au înscris: Seleș (min. 49) 
Asan (min. 56). AL. D1NCA 

NERG1A MEDIAS—LOCOMOTIVA
CLUJ 1-1 (0-1)

Oaspeții meritau victoria, strălu- 
nd în apărare și fiind superiori chiar 

atac. Echipa locală s-a comportat 
arte slab. Locomotiva a deschis sco
li prin Frentz (min. 43) la o „bîl- 
ia1ă“ a apărării medieșene, iar E- 

ergia a egalat — peste alte 43 de 
inute — prin Staudt.

Paul Tomescu—corespondent 
ECOLTA REGHIN—PROGRESUL

SIBIU 0-1 (0-1)
Oaspeții au avut meciul la discreție, 

u au reușit să înscrie decît odată 
oman-min. 35) datorită formei bune 
portarului Lucacs. Gazdele și-au re- 
nit în ultimele minute, au avut 
isibilitaiea să egaleze, dar n-au 
ușit.

Dezideriu Farcas—corespondent 
RGIA BAIA MARE-ENERGIA 

REȘIȚA 2-0 (1-0)
ițiativa în joc a aparținut echi-

pei locale, dar Energia Reșița s-a„ . . i a-
păraț, bine. In plus, Sulyok, Rusu și 
Szilagy din echipa localnicilor au ra
tat ipult. Golurile au fost marcate de 
Szilagy (min. 37) și Dorzsanszki 
(min, 69).

V. Săsăranu—corespondent
ȘTIINTA CLUJ-LOCOMOT1VA ARAD 

2-0 (0-0)
Sqbîu (min. 48) și Moldoveanu 

(miri.’ 89) au înscris golurile victoriei.
V. Cacoveanu—corespondent

ENERGIA ARAD—ENERGIA
C. TLRZI1

Ambele echipe au prezentat apă
rări foarte bune și 
slabe. Rezultatul de 
real.

j Șt. Weinberger
DUPĂ OPT ETAPE
1. Șt Cluj
2. En. Huned.
3. Energia C. T.
4. Loc. Tim.
5. En. B. Mare

0—0

atacuri foarte 
egalitate este

8
8
8
8
8

6. En. Uz. Tr. Or. St. 8
7. Energia Arad
8. - Energia Reșița
9. Progr. Sibiu

Energ. Lupeni 
Rec. Reghin 
Energ. .Mediaș 
Loc. Arad 
Loc. Cluj

10. 
11.
12.
13.
14.

8
8
8
8
8
8
8
8

— corespondent
IN SERIA I:

2

I
1
1
3
3
4
4
3
4
5
5
5

6 O
5 2
4
4
4
3
3
3
3
2
1
2
2
O

12
12
11
11
11
8
8
7
7
7
5
5
5
3

reușit totuși să învingă prin 
marcat de Rînceanu (min. 84). 
tatorii ploeșteni — în absența 
Joc din prima categorie — au 
tat în număr mare 
meci care — spre 
nu s-a ridicat la un 
tisfăcător.

I. lordache
OPT ETAPE IN

(5.000) Ia 
regretul lor — 
nivel tehnic sa-

C-ța 
Bîrlad

— corespondent
ASERIA

C. C. A. s-a distanțai
în campionatul masculin de handbal

3
3
3
2
2

1
3 
3

3
ETAPA VIITOARE:

Progresul Sibiu-Locomotiva Arad, 
Energia Arad-Energia Mediaș, Loco
motiva Timișoara-Energia Reșița, E- 
nergia Himedoana-Ștrința CSuj, Loco
motiva Cluj-Energia Uz. Tr. Ora
șul Stalin, Energia C. Turzii-Energia 
B. Mare, Energia Lupeni-Recolta Re
ghin.

De cinci ori 1-0 in seria K-a
1NAMO V! BUCUREȘTI — LOCO- 
OTIVA CONSTANȚA 0—1 (0—0) 
Așa după cum au sperat cei peste 
000 de spectatori prezenți sîmbătâ 
pă amiază pe stadionul Obor, Di- 

amo VI și Locomotiva Constanța 
oferit un joc aprig disputat, pre

rat cu multe faze spectaculoase, 
niciul gol a fost înscris de Manole 

trei minute înainte de sfîrșitu! me
iului. După joc, antrenorul Sebas- 
an Taciuc (Dinamo VI) ne-a de- 
arat: ,,A fost o luptă specifică de 
mp ion at. Cu înaintarea noastră 
eficace — nu puteam cîștiga".

TR. IOANIȚESCU 
LOCOMO- 
(0-0) 
seria a II 
Dinamo dm

□INAMO BÎRLAD — 
TI VA G. N. 1—0

Derbiul fruntașelor din 
la Bîrlad, pe 

litate, Locomotivei G. N. Vie.oria 
revenit pe merit dmamoviștilor 

in golul înscris de Pantici în mi
tul 53.

S. Solomon — corespondent 
ENERGIA CIMPINA — ȘTIINȚA 

IAȘI 1 —I (0-0)
Energia Cîmpina a dom nat, înain- 
rea sa a pierdut nenumărate ocazii 

gol, iar oaspeții au obținut un 
ețios punct în deplasare după ce au 
st la un pas să termine învingători 
’ăruntu a șutat de 2 cri toarte 
ternic, dair mingea a Intîlnit ba'a!) 

ii marcat: Căruntu (min 55) și 
ondaș (min. 60). Din primul minut 

reprizei secunde, Știința a jucat 
i „10“ prin eliminarea lui Dom (lo 

intenționată a adversarului).
C. Vîjoghe — coresponfiemi

onosport

ENERGIA FĂLTICENI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI I—0 (1—0)

Victoria gazdelor este pe deplin 
meritată. Față de perioada insistentă 
de dominare și de situațiile de goii

DUPĂ
II-A.

1. Loc.
2. Din.
3. En. Cimpina
4. Știința lași
5. Loc. G. N. Buc.
6. Energ. Moreni
7. En. Fălt
8. Din. Bacău
9. Progr. Focșani

10. Din. VI Buc.
En. 1 .Mai PI. 
Progr. Suc.
Șt Buc.
Progr. C.P.C.S.

11.
12.
13.
14.

8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
7
8
6

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

Ifi- 9 
16-10
17- 11 
15-13 
12- 6 
15-14
7- 11

18- 10
8- 16

17-14
8- 19
6- 8
9- 17
7-15

11 
II
10
10
9
9
8
7
7 
fi
6
5
5
5

I
1
2
1
2
3
3
3
4
4
4
3
5
3

ETAPA VIITOARE :
Progresul Focșani-Dinamo VI, Știin

ța București-Dinamo Bîrlad, Loco
motiva Constanța-Energia Fălticeni, 
Progresul Suceava-Energia 1 Mai 
Ploești, Dinamo Bacău-Energia Cfm- 
pina, Știința Iași-Progresul C.P.C.S. 
(amînat), Locomotiva G. N.-Energia 

Moreni.

v.

f \ life-'9 . a
x -X xl$ <4 w jL WM

Sever (Locomotiva Constanța) în luptă aeriană pentru balon cu trei 
apărători ai echipei Dinamo 6. (Foto: GH. DUMITRU)

a arată un buletin PRONOSPORT
12 rezultate exacte la concursul 

* î1 aln 13 octombrie 1957) :

X

rezultate exacte la

Locomotiva Timișoara—Energia’
Hunedoara (Cat. B)

. Energia 1 Mai Ploești—Dinamo 
Bacău (Cat. B)

►ecolta Reghin—Progresul Si
biu (Cat. B)

. Energia Arad—Energia C. 
zii (Cat. B)
Dinamo Bîrlad—Locomotiva 
de Nord (Cat. B) 

. Energia Cimpina—Știința
(Cat. B)

I. Energia Baia 
Reșița (Cat. B)

II. Energia ‘ . ___________
Cluj (Cat. B)

X. Angers—Marseille (camp, fran
cez)

. Lyon—Lille (camp, francez)
I. Racing Paris—st. Etienne (camp, 

francez)
II. Lens—Reims (camp, francez) 
Fondul de premii

aproxiwaUv i.3M.»M lei.

Tur

Gara

Iași

Mare—Energia

Mediaș — Locomotiva

1

2

X

1

X

1

X

X
1

x
2 

la acest concurs

Campionatele reoublicane de hand, 
bal de categoria A s-au reluat ieri 
furnizînd o serie de rezultate surpriză 
ca urmare a unor inexplicabile osci
lații de formă ale echipelor fruntașe. 
In afară de aceasta cîteva 
fost direct influențate de 
mai multe echipe nu au 
zenta formațiile complete.
pe scurt, ce ne-au comunicat cores
pondenții noștri.

CATEGORIA A MASCULIN. C.C.A.- 
Flamura roșie Cisnădie 15—9 (9—5). 
Bucureștenii au învins fără să stră
lucească. Echipa din Cisnădie s-a pre
zentat mai bine decit ne-ain fi aștep- 
tat_ și ar it putut realiza un scor mai 
strîns dacă principalul realizator al 
formației (Kapp) nu ar fi ratat nu
meroase șuturi la poartă. Au marcat; 
Bulgaru (5), Căliman (5), Wagner 
(3), Sauer, Telman (C.C.A.) și Kapp 
(6), Lang. Menning, Mantsch (Fl. r ). 
Recolta Jimbolia— Energia Timișoara 
16—12 (5—7). Timișorenii au jucat 
excelent prima repriză, dar apoi au 
cedat. Gazdele au revenit spre sfîrși- 
tul meciului și au obținut o victoiie 
•irritatș,. datorită unei mai bune pre
gătiri fizice. Au înscris: Jost (6), Va
leri (4), Kaiser (3), Vraniar (3) pen
tru Recolta și Reitz (4), Iacob (3), 
Ehrenreich (3), Sipoș, Michel pentru 
Energia. Făgăraș—Știința Timișoara 
12—4 (6—4). Meciul a fost de fac
tură mediocră. Victoria echipei din 
i ăgătaș a fost ușurată de faptul ea 
Știința Timișoara a jucat în 10 oa
meni. Energia Ploești—Știința I.C.F. 
15—12 (6—6). Jocul a plăcut prin di
namism și rapiditate. Au înscris; I. 
Ionescu (8), Trifu (4), Gruianu, Da- 
mcleanu, Hofman pentru Energia și 
Hnat (5). Hector (2). Olteaau, Wag 
ner, Kudlimai, V. Ionescu, Țiței pen

meciuri au 
faptul că 

putut pre- 
Dar iată.

tru Știința. Voința Sibiu—Dinamo 
Orașul Stalin 12—4 (6—4). Apărarea 
echipei din Sibiu a jucat excelent 
Victoria este meritată. Au marcati 
Schuler (4), Kraus (3), Roth (3), 
Bota, Gotferdt pentru Voința și Stă- 
nescu (3), Pa'han pentru Dinamo. 
Știința lași—Energia Reșița 13—10 
(8-2).

CATEGORIA A FEMININ. Progre
sul St. roșu—Energia 2 Ploești 7—2 
(4—1). Punctele au fost marcate de; 
Dumitrescu (3). A. Vasile (2). Jip», 
Teodor pentru Progresul și de Boldi- 
jar (2) pentru Energia. Progresul 
Orașul Stalin—Știinta Timișoara 1—5 
(0—3). Rezultatul a fost direct in
fluențat de faptul că echipa Progre 
sul a jucat 10 minute doar cu 8 ju
cătoare pe teren și tot meciul ‘n 9 ju
cătoare, restul fiind bolnave. Energia 
Codlea—Progresul Tg. Mureș 3—2 
(1—1). Energia Reșița—Știința I.C F. 
4—3 (2—3). Un rezultat de egalitate 
era mai just. Au înscris: Irimia (2), 
Adam, Polecla pentru Energia și Ni- 
culescu, Jianu, Popescu pentru Știin
ța. Flamura roșie Mediaș—Progresul 
M.I.C. 0—3 (0—1). Victorie clară.
Cea mai bună jucătoare de pe teren, 
Irina Naghi. Au marcat . Mateescu, 
Pădureanu, Jecu. FI. roșie Sighișoara 
— FI. roșie Sibiu C—4 (0—1).

CATEGORIA B, MASCULIN. Loco
motiva G. N.—Dinamo București 
8—10 (2—6). Meci specific de cam
pionat, în care Dinamo a învins pe 
merit.

Progresul Bacău—Energia I.C.M. 
Reșița 10—7 (7—1) ; Dinamo Tg. 
Mureș—Energia Sibiu 17—13 (7—9); 
Recolta Variaș—Știința Galați 9—11 
(4—3) ; Progresul Odorhei—C.S.A. 
Constanța 16—9 (7—4) Voința Si
ghișoara — Progresul Arad 17—4 
(7-2).

Lucru rar la rugbi.„

Etapă cu multe meciuri egale
•Ah! De n-ar fi goana asta obssdan 

tă după puncte! De n-ar fi frica de 
răspundere și nervozitatea în situa
țiile clare, provocate probabil de grija 
exclusivă de a obține cu orice preț 
victoria! De n-ar fi toate acestea, 
poate că am asista la meciuri mai 
spectaculoase, mai reușite sub aspect 
propagandistic. Pentru că partida 
C.C.A.—Locomotiva Grivița Roșie, 
desfășurată ieri dimineață (ca de alt
fel și jocul Dinamo-Energia ISP de 
săptămîna trecută) a fost complet de
ficitară sub aceste aspecte. Nici o 
acțiune dusă cu bine pînă la capăt, 
nimic creator. Un joc dezordonat, lip
sit de perspective, de o concepție 
modernă, fără orizont (fiecare jucă
tor așteptind parcă vreo greșeală a 
adversarului pentru a o folosi...). Mai 
mult, nici o încercare reușită. Doar 6 
puncte, realizate din lovituri de pi
cior (3 Tibuleac, pentru I Dcomotiva 
și apoi 3 Șt. Constantin pentru CCA); 
asta după ce același Tibuleac și Pen
ciu au ratat mult Ceea ce, trebuie să 
o spunem deschis, constituie un bilanț 
nesatisfăcător, dacă avem în vedere 
că au evoluat două formații cu nu
meroși jucători susceptibili de a îm
brăca tricoul echipei naționale.

De altfel, se pare că pe tereu ju
cătorii uită promisiunile pe care le 
Isc de a juca frumos, cu acțiuni „la 
mina", uită învățămintele trase de pe 
urma jocurilor cu formațiile fruntașe 
din apus, nesocotesc îndrumările an
trenorilor. Tov. .42. Argeșiu, antre
norul CCA-ului, ne-a declarat de alt
fel după meci: „Echipa mea a jucat 
contrar indicațiilor date înainte de 
meci: deschiderea tuturor baloanelor. 
Ea s-a complăcut într-un joc închis

convenabil adversarului. Dacă prac
ticam un joc „la mină" cred, că am 
fi ciștigat deoarece jucătorii noștri din 
linia de trei sferturi au o mai mare 
viteză și o tehnică mai înaltă..." Bă
nuim că nici feroviarii nu au avut 
indicația de a .„închide" jocul. Și 
totuși...

După aspectul partidei rezultatul a- 
pare echitabil. 3—3 (0—0).

THEO KKAN1Z a condus corect 
următoarele formații: C.C.A.: TEO- 
F1LOVICI, Căpușan, Danciu — MARI- 
NACHE, Blăgescu — St. Constantin, 
PALOSANU, Enache — Merghișescu, 
CHIR1AC — Leonte, NANU, Dobre, 
VELUDA — Penciu. LOCOMOTIVA: 
Cotter, Soculescu, PIRCALABESCU— 
Cocor, Stoenescu — MORARU, Rusu, 
PICU — Comșa, Oblemenco — STA-, 
NESCU, Ț/Bl. t FAC, Ghica, Bostan— 
Nanu.

D. CALIMACH1
celelalte rezultate înregis- 

în cadrul categoriei A.: Lo-
PTT— Progresul FB 3—3 

Știința Inst. Mine — CSA

A șaptea etapă a campionatului categoriei C
SERIA i

Bacău—ștEnța IM.F. Iași 

Molnești—Flamura roșie Bu- 

progresul Dorohol

Energia 
2-9 (1-0).

En-ergia
huși 2-ș (»-0>.

știința Galați
8-1 (3-S).

Tecuci—Energia Bîrlad 2-« (0-0).
Flamura roșie Botoșani — Progresul 

Rădăuți 0-1 (0-«).
Locomotiva Iași — Locomotiva Paș

cani 3-1 (2-1). •

ETAPA VIITOARE : Tecuci — Loco
motiva Tg. Ocna, Locomotiva Pașcani— 
Dinamo Brăila, Progresul Dorohoi—E- 
r.ergia Bacău, Știința I.M.F. Iași—Fla
mura roșie Botoșani. Progresul Ră
dăuți—Energia Moinești, Flamura roșie 
Buhuși — Știința Galați. Energia Bîr
lad — Locomotiva Iași.

SERIA A II-a

Sinaia — Energia Tîrgoviște

131—Flamura roșie Giurgiu

.4 Cîmpina — Energia Bucb-

Energia
1-3. (1-2).

Energia
3-1 (1-8).

Energca
rțști (-3 . («-1J..C 2

Locomotiva Galați — Flamura roșie
Bătarești a-i if»-»).

Medgidia — Energia Galați

Pitești — Energia Constanța

Leordeni — Energia Victo-

Energia 
2-1 (2-1).

Dinamo
4-3 (1-3).

Energia 
rta 5-2 (2-1).

ETAPA 
viște — 
Galați — 
Sinaia — 
Victoria - 
Constanța 
r*_________ ,
deni, Energia 131 — Dinamo

SERIA A IlI-a

Energia 108 — Locomotiva
3- 0 (echipa craloveană este 
dată).

Progresul Corabia — 
Roșu 2-0 (0-0).

Locomotiva T. Severin
4- 1 (2-1).

Energia 3 Reșița
1-ft 10-01

VIITOARE : Energia Tîrgo- 
Energia 4 Cimpina, Energia 

Energia București, Energia 
Locomotiva Galați, “ _*

- Energia Medgidia, Energia 
  — Flamura roșie București, 

Flamura roșie Giurgiu — Energia Leor- 
' ‘ ~___ - — — Pitești.

Energia

F la mura roșie 7 Nov. Arad — Ener
gia Tg. Jiu 3-e

ETAPA VIITOARE : Energia 3 Re
șița — FI. roșie 7 Nov. Arad, FI. ro
șie R. Vilcea — Energia 108, Progresul 
Corabia—Energia Tg. Jiu, Locomotiva 
Craiova—Locomotiva T. Severin, Ener
gia Constr. Arad — Progresul Brad. 
Energia 14 — Energia Craiova, Energia 
Oțelul Roșu — Știința Craiova.

SERIA A IV-a

SLRecolta Salonta — Flamura roșie 
Gheorghe 1-1 («-1). 

Progresul Turda—Recolta Toplița 
Voința Tg. Mureș — Energia Oradea 

2-« (2-*). 
Flamura 

Satu Mare 
Energia 7 
Progbesul 

Mare 2-» (!-•).

Energia 3 Reșița — Progresul Brad ETAPA VIITOARE : Progresul 
1-0 (0-0). Mare t— Recolta Cărei,, Dinamo

Energia Craiova — Flamura roșie R- Re<
Vilcea e-3 (echipa craloveană este sus- r’r,ctl une 
Penfl-tsi. ' p

știința CraioVa — Energia Constr. pi
Arad 3-1 (Z-l). ‘ 'A "

Craiova 
suspen-

Energia Oțelul

— Energia 14

roșie Oradea
5-1 (2-«).
— Recolta Sighet 1-2 
Bistrița — Dinamo

n-O.

Progresul

(l--.
Baia

Satu 
_______ _____,t _______  Baia

Recolta Salontă, Fl, roșie Sf.
■ Voința Tg, Mureș, Fl. ro

șie Cluj — Recolta Sighet, Recolta To- 
— Energia 7, Progresul Turda— 

• ri, roșip Oradea, Energia Oradea— 
4 i Progresul' Bistrița.

Iată și 
trate ieri 
comotiva 
(0-0); . . , 
Plnești 3—3 (3—3); Dinamo B::c. — 
Energia Republica 18—0 (0—0); Ener
gia Petroșani — Energia ISP 0—41 
(0-16).

In derbiul categoriei B., Energia 
A'.i.ne Buc. a terminat din nou la ega
litate cu Știința IMF, după un joc viu 
disputat; 0—0.

SELECȚIONATA VARȘOVIA —
ENERGIA Pl.OEȘTI 8—3 (0—3)
Intîlnind formația de categorie se

cundă Energia, selecționata Varșoviei 
a reușit ieri pe stadionul Energia din 
Ploești prima ei victorie din turneul 
întreprins în țara 
de spectatori au 
încercări reușite 
prin Frankowski 
ploeșteni a înscris Țenescu (o lovitură 
de

noastră. Peste 5.000 
apl^pdat cele două 
de echipa poloneză 
și Moskala. Pentru

pedeapsă).
C. lordache — corespondent

0 singură surpriză
(Urmare din pag. 1)

Cluj 3—2 (15—12, 11—15, 15—12.
12—15, 15—8); Dinamo București— 
Energia Orașul Stalin 3—2 (12—15, 
9—15, 15—1, 15—8, 15—2); Energia 
Arad—Progresul I.T.B. București 1—3 
(15—13. 12—15, 6—15, 10—15.; 
FEMININ : Locomotiva București— 
Energia T.E.M. București 3—1 (6*« > 
15, 15—4, 15—11, 15—13) ; Progrg, ,

JȘi ■

Stalin 3—0 (16—14, 15—6, 15*u . 
Flamura roșip Cluj—Voința Șfe,,-,,,;, 

3-2 (10—15, 16—14, 16—14, 13—'

15—4, 15—11, 15—13) ; Progre
sul C.P.C.S. București—Știința I.C.F. 
București 3—0 (15—4, 18—16, 15- 
13) ; Dinamo București—Voința OrâC!l 
șui 
1) ;
biu , ... , ...
15, 16—14); Știința Timișoara—Pro
gresul Tîrgoviste 3—1 (15—11, S-HAiha.
15, 15—5,’ 15—8); «O $



FOTBALIȘTII ROMINI IN AJUNUL)
UNOR NOI JOCURI INTERNAȚIONALE
• Selecționatele de tineret și juniori au plecat ieri dimineață în Marea Britanie
• Pregătiri pentru preliminariile campionatului mondial și Cupa Campionilor Eu
ropeni @ Joi, C.C.A. va juca la Belgrad, iar Dinamo probabil la Russe, în Bu'* 
garia ® Se caută parteneri pentru echipa națională.

De multă vreme fotbalul nostru n-a trăit o perioadă atit de bogată 
în evenimente internaționale și... ent oții, ca in prezent: turneul in Ma
rea Britanie al selecționatelor națio riale de tineret și juniori, primele 
pregătiri in vederea jocurilor de campionat mondial cu Grecia și Iugo
slavia și preparativele echipei C.C.A. în vederea meciurilor sale cu Bo
russia Dortmund in cadrul Cupei Campionilor Europem. Toate acestea 
fac ca in acest moment, deși campio natul categoriei .4 este întrerupt, 
fotb-lul să atragă totuși atenția iubitorilor de sport din tara noastră.

• S-a tratat cu o echipă italiană 
— Fiorentina, in speță — pentru a- 
ceeași dată sau pentru 10 noiembrie, 
dar italienii au răspuns că nu pot 
juca in această perioadă.

Ce se va mai face ?...

Tinerii fotbaliști au plecat
34 dintre cei mai tineri fotbaliști 

ai noștri au părăsit ieri dimineață 
țara, cit destinația Marea Britanie: 
juniorii la Londra, tineretul la Lon
dra, Dublin și 
sportivilor noștri 
capitala Angliei, 
este așteptată cu

In echipa de
Uțu și Cozma, Pahonțu, Hulea, Stân
cii și Szakacs II, Ăl. Vasile, Nun- 
weiller și Bodo, Copil, V. Anghel, 
Meszaros II, Seredai, Biikdssy, Geor
gescu, Dinulescu, Semenescu și Ene 
II. Conducător : T. Vasile, antrenor: 
N. Petrescu,

La juniori : Ghiță Aristică și Clm- 
peanu, Bărbulescu, Neacșu, Motroc 
și Mureșan, Petru Emil, Mihăilescu, 
Petca și Nunweiller Lică, Renyc, 
Ivansuc, Scinteie, Mateianu, Balint, 
Rakcsi. Conducător : H. Rapaport 
antrenor : C. Teașcă.

C.C.A. la Belgrad !
In așteptarea răspunsului clubului 

Bor :ssia Dortmund, la propunerea 
făcută in privința datelor de dispu
tare a jocurilor (reamintim că 
C.C.l. a propus 28 noiembrie și 1 
decembrie), campionii au început să 
se pr -gătească pentru debui. In a- 
cest scop, ei au perfectat revanșa 
cu Bcogradski S.K. Meciul urmează 
să se dispute joi la Belgrad. C.C.A 
va deplasa efectivul său complet 
(mai puțin — se pare — Apolzan. 
care este bolnav) considerirtd că a- 
cest joc ii poate servi la pregătirea 
echipei, sole pentru Cupa Campioni
lor Europeni. Ar fi bine ca la meci 
să asiste și unul din membrii comi
siei noastre 
care asupra 
din echipa C.C.A.
Dinamo București la Russe

In ce privește pe Dinarno Bucu
rești acesta urmează să joace joi la

Belfast. Caravana 
a sosit aseară în 
unde evoluția ei 
legitim interes.

tineret au plecat:

de selecție, spre editi 
formei sdecționa^îldor

La i i octombrie parașuiistul spor
tiv ce'. oslovac Jan Vafachovi a stabi
lit un nou record mondial de ateri
zare fa punct fix. El a efectuat un 
salt de ia 600 m. reușind să aterizeze 
la 2,14 m. de punctul fix. Vechiul re
cord mondial aparținea din anul 1955 
sportivului sovietic Banikov și era de 
485 m.

Reprezentativa de tineret 
a Romîniei a cucerit 
Cupa București la polo

; i iriăre din pag. 1) 
ceni cu 3—1 sintem egalați (două 
goluri mscrise în mai puțin de două 
minute), din nou conducem, pentru 
ca după trei minute maghiarii s« 
egaleze și să conducă cu 5—4. Adău
gind la aceasta evoluție faptul că 
oaspeții au ratat două aruncări de la 
4 m- (cînd scorul era 2—1 și 4—4), 
este lesne de imaginat emoția tutu
ror. Din fericire însă, cu un minut 
înainte i încheierii meciului C. Mari 
nescu a șutat necruțător, înscriind un 
gol de toată frumusețea care a adus 
egalarea și primul loc echipei Romî- 
niei

Punctele au fost marcate de: Za- 
han, Oanță, Szabo, Danciu, Marine
scu, pentru Romînia, Rusoran (3), 
Dancsa (2) pentru Ungaria

Tot ieri. Polonia a înregistrat o sur- 
nrinzătoare victorie asupra echipei 
R. D. Germane cu scorul de 6—4 
(3—3), iar Iugoslavia a întrecut după 
multe emoții selecționata Olandei cu 
scorul de 4—3 (2—2).

Clasamentul final 
„Cupa București" :

ROMINIA 
Iugoslavia 
Ungaria 
Olanda 
R.D. Germană 
Polonia

al turneului

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

5
5
5
5
5
5

2
2
2
0
0
0

0 
0
1
3
4
4

32—15
28—17
25—16
16—17
15—29
11—33

8
8
6
4
2
2

cu echipa de categorie B, 
: va ști 
nu va fi 
organiza 

Dinamo
București 
din Bul
in am-

Russe,
Spartak. In mod precis se 
astăzi. In cazul cînd meciul 
perfectat, atunci joi se va 
o partidă amicală între 
București și Progresul 
(care are și el o invitație 
garia după 20 octombrie), 
bele cazuri; din formația dinamoviș- 
tilor vor face parte și Dungu, Neac- 
șu, Serfozo și Petschowski, care sînt 
vizați de selecționeri și trebuie ur
măriți într-un joc mai tare. Firește, 
dacă se realizează a doua alternati
vă, atunci ver putea fi observați și 
alți selecționabili: Ozon. Oaidă, Știr
bei.
Fiorentina nu poate veni
In același timp insă, farul condu

cător al jotbalului — atent la o per
fectă sincronizare a activității lotu
rilor și echipei C.C.A, (pentru că in 
această perioadă pe primul plan, se 
situează întrecerile echipei naționale, 
care 
final al campionatului mondial) 
face 
altor 
pregătirii loturilor, 
datele de 20 și 27 octombrie și 10 
noiembrie, adică inamica partidei ca 
Grecia și înaintea cetei cu Jugosla-

vizează catijicarea la turneul

eforturi și pentru asigurarea 
jocuri internaționale, necesare 

Este vorba de

IVANSUC din ecluoa noastră 
de juniori.

• Urmează să se propună și altor 
echipe italieni 
Roma), datele de 
brie.

• Pentru 20 
proiect invitarea 
Lcvski din Sofia, 
să joace fie la noi, fie în Bulgaria 
cu o echipă romînească. In cazul 
unui răspuns afirmativ din partea 
bulgarilor, s-ar putea realiza un joc 
la București, la 20 octombrie, cu lo
tul A. și altul la Sofia, la 24 oc
tombrie, da pildă, cu lotul B.

a Delegația noastră plecată în An
glia. va încerca să obțină asenti
mentul unei echipe engleze fie pen
tru 27 octombrie, fie pentru 10 no
iembrie.

• S-ar mai putea face ceva și a-
nume: invitarea unor echipe de club 
din țări care la datele vizate de 
noi susțin meciuri internaționale in- 
ter-țări. O indicație pentru forul 
nostru conducător ar putea fi urmă
toarele meciuri: la 20 octombrie Po
lonia—U.R.S.S., la 27 octombrie 
R.D.G. — Cehoslovacia și Belgia—
Franța, iar la 10 noiembrie Unga
ria—Norvegia. Toate aceste patru 
jocuri se dispută în cadrul prelimi
nariilor campionatului mondial și — 
în consecință 
suspendate 
arătate.

Oricum, 
pentru ca 
ționale să 
mai bune condițiuni.

(Juventus, Torino și
24 sau 27 octom-

este înoctombrie 
echipei bulgare 

care este dispusă

campionatele sînt 
în aceste țări la datele

trebuie găsită o soiuție 
pregătirile echipelor na

șe poată desfășura în cît

(P. G.)

via. Și iată ce s-a făcut in acest 
scop:

• A fost solicitată, pentru data 
de 27 octombrie, una din primele 
trei clasate din campionatul ceho
slovac (Dukla, Spartak, Slovan) sau 
maghiar dar și de la Praga și de 
la Budapesta s-a răspuns negativ, 
intrucît — la acea dată — cehoslo
vacii sînt angajați in meciuri inter
naționale, iar in Ungaria se joacă j •
pentru campionat. zslToisfri

(Fi
4,2 

greul. : Rai 
16,39; Uddebom (Sued. 
Tsakanikas (Grec.) 16,22

frumoasă

VLADIMIR KUȚ

în concursul internațional de la Roma

VLADIMIR KUT
a stabilit un nou record mondial pe 5.000
Atleții romini au lăsat

Roma 13 (prin telefon). La inițiativa 
federației italiene de atletism 15 țâri 
europene au răspuns invitației de a 
participa la prima reurflune preolHn- 
pică internațională. Concprsul s-a des
fășurat pe Stadionul „Centomiia", 
viitorul stadion olimpic, și s-a bucurat 
de prezența unui public numeros care 
a aplaudat cu frenezie evoluțiile u- 
nora dintre cei mai valoroși atleți 
europeni. De o atenție specială s-au 
bucurat atleții sovietici și cei romini, 
care au luat startul pentru prima 
oară în cadrul unui concurs în itâlia.

Dintre rezultatele înregistrate, pe 
primul plan se situează excepționala 
performanță a lui VLADIMIR KUȚ, 
care în proba de 5.000 m. plat a 
stabilit un nou record al lumjî cu 
13:35,0. Valorosul atlet sovietic a dus 
cursa in stilul caracteristic, fiind a- 
clamat extraordinar de spectatori 
care după terminarea întrecerii l-au 
purtat pe brațe.

Dintre atleții noștri AUREL RAICA 
a obținut o frumoasă victorie, revan- 
șîndu-se în fața suedezului Uddebom 
care-1 învinsese recent la Atena, iar 
WIESENMAYER și RAȘCANESCU 
s-au clasat pe locul II în probele res
pective.

Iată rezultatele : 100 m.; Barteniev 
(U.R.S.S.) 10,4; Beruti (It.). 10,5 — 
în serii 10,4; Knorzer (RFG) 10,6; 
200 m.: Barteniev 21,2; Nilsen (Nor.) 
21,5; 400 m. : Salisboury (Ang.)
48,4; Wiesenmaver (Rom.) 48,5; 
Oberste (RFG) 48,6; 800 m. : Depas- 
tas (Grec.) 1:49,2 nou record; Scavo 
(It ) 1:49,3; Rawson (Ang.) 1:49,5 (Z. 
Vamoș nu a participat fiind bolnav); 
1.500 m. : Lewandowski (Pol.) 3:45,7; 
Czegledi (Aus.) 3:46,0; Salonen 
(Fini.) 3:46,4; 5.000 al. : Kut (URSS) 
13:35,0 ..........................
1000 m. 
3000 m. 
ultimul ...
(URSS) 14:06,5; lulin (Fini.) 14:29,5; 
Volpi (It.) 14:38,1; 11Q ni. g. : Lar
ger (lug.) 14,2 nou record; Dohen 
(Fr.) 14,4 ; lung; Grabowski (Pol.) 
7,44; Bravi (It.) 7,43; Slavkov 
(Bulg.) 7,32; înalț.; Stepanov 
(URSS) 2,06; Petreson (Sued.) 2,06;

(timpurile intermediare:
— 2:37,8; 2000 m. — 5:24,8;
— 8:08,7; 4000 m. — 10:52,7; 
km. — 2:42,3) ; Bolotnikov

impresi

Marianovici (fug.) 2,00; triplu: 
kovski (UR.SS) 15,80; Battista 
15,12; prăjină: Luckman (lug.) 
Ballotta (It.) 4,10;
(Rom.) 
18,37;
disc: Consolini (It.) 51,37; Lindr 
(Sued.) 50,42; Edlung (Sued.; 50,12 
suliță : Aveniemi (Fini.) 77,28 ; 
nețov (URSS) 76,42; Sidlo 
73,49 ; ciocan : KrF—r."?-.-
63,55 ;
Asplund (Sued.) 60,42.

Atleții noștri vor mai participa Ș 
la alte concursuri internaționale ; jo 
la Napoli și sîmbătă la Bari.

> (
Krivonosov (URS

Rășcănescu (Rom.) 60,62

GE1W A EGALAT DIN NOU 
RECORDUL EUROPEAN PE 199 M.
BUDAPESTA 13 (prin telefon de la 

corespondentul nostru Subert Zoltan), 
— In intîlrir«a dintre R.F. Germana 
și Ungaria, desfășurată sîmbătă și du- 
micică Ia Budapesta, o serie de atleți 
maghiari n-au putut lua startul fiind 
bolnavi. Reprezentativa R.F. “ _ 
a obținut astfel 
122-S5. Cea mai 
fost realizată de 
în piima zi a 
pcan pe im ni. 
de 18,3. Ln ziua 
Iergat 38A pe 3M m.

lată primii clasați în celelalte probe 
Lauer (G.) 14,1 ; 4M m.

disc : Szecsauyi 
m. : Rozsavolgyi <U.) 
Hcrvatb (U.) 4,19 
(G.) 733 m

5 OM m
: R.F.

Germane 
o victorie ușoară : 
bună performanță a 
Manfred Germ ar. care 
etalat recordul euro- 
obtinind performanța 
a doua Germar a a-

na m. g. : 
Haas (G.) «J ;
52 S» m. ; 1.50»
3:4»,4 ; prăjină : 
lungime : Witte
Koschei (G.) 7644 m
(U.) 14:23,8;
4$,7 ; 4€0 m. g. : janz (G.) 51.9; greu
tate : Lingnau (G-) 1749 m. ; 3.000 m. 
obstacole : Varga (U.> 1:54.» : Lăuta
<G.» 8:42,8 ; 8W m. : Schmidt (G.)
1:353; Szentgali (U.» 1:35,»: triplusalt: 
Bolyki (U.) 14.S» m.; înălțime : Beer

1 m.; Pohl (G.> 2,88 m.; ciocan: 
(U.) «,M m-; Csennak (U.)

<U.)

__ m- • 
; suliță : 
. : ih-aros 

4x190 m. ; R.F. Germaiă 
g. : Janz (G.) 514

REZULTATE VALOROASE
Cupa A.V.S.A.P.” la tirm „

Vineri, sîmbătă și duminică s-a____ _   lata acum cîteva rezultate tehnice: 
desfășurat pe poligonul Tunari prima pistol precizie: 1. I- Pieptea 544 p., 

- ________.... ' ■ 2. E. Harea (A.V.S.A.P.) 533 p., 3.ediție a „Cupei'A.V.S.A.P." la tir. , - „ .
La aceste întreceri au luat parte cei ,M. Dochtliță 530 p.; armă militară: 
mai buni trăgători de la C.C-A.. Di- -- - 
namo, A.V.S.A.P., Progresul, Ener
gia, Flamura roșie ș.a. Organizarea 
perfectă, vremea favorabilă și partici
parea selectă au contribuit la reușita 
acestei competiții- In afara excepțio
nalului record realizat de maestrul 
sportului Iosif Sîrbu s-au mai înre
gistrat cîteva performanțe valoroase 
dintre care notăm: Petre Mocuța 
60/583 p., Marin Dochiliță 60/582 
p., Zoltan Beak 60/581 p. — la pistol 
viteză, G. Magyar 562 p. — la pistol 
militar, Rodica Grozea 391 p. — la 
poziția genunchi (armă liberă cali
bru redus), C. Antonescu 399 p., H.
Herșcovici 399 p. — la poziția cul
cat (armă liberă calibru redus), Ioana 
Sotir 362 p — Ia poziția picioare 
(armă liberă calibru redus).

1. V. Panțuru 509 p . 2. M. Nagy 
(A.V.S.A.P.) 489 p., 3. I. Suciu (Dina
mo) 482 p.; armă liberă calibru re
dus (bărbați) — poziția culcat; I. 
I Sîrbu 400 p., 2. C. Antonescu 399 
p., 3. H. Herșcovici 399 p.; genunchi: 
1. I. Sîrbu 395 p.. 2. H. Herșcovici 
391 p.. 3. N. Rotaru (Dinamo)' 391 
p.; picioare: 1. I. Sîrbu 385 p., 2. 
C. Antonescu 377 p., 3. H. Herșcovici 
377 p.; 3X40: 1. Iosif Sîrbu 1180 
p — nou record R.P.R., 2. H. Herșco
vici 1167 p., 3. C. Antonescu 1161 
p ; armă liberă calibru redus 3 X 40 
(femei): 1. Rodica Grozea (FI. roșie) 
1129 p., 2. Yvonne Golbenberg (Di
namo)' 1126 p., 3. Ioana Solir (Pro
gresul)! 1125 p. In clasamentul ge
neral pe asociații punctajul este ur
mătorul : 1. Dinamo 9 p., 2. A.V.S.A.P. 
14 p., C.C.A. 24 p.

5949 m.; 10.CO0 m. : Schade (G.) 29:42 6; 
4x400 m. : R.F. Germană 3:11,6, Unga
ria 3:1«3.

C Atleta maghiară Hegedus a sta
bilit un nou record a! R.P. Ungare 
pentru jmH-oare și senioare Ia disc : 
43,11 m.
• In cadrul turneului întreprins de

atleții sovietici în R.P. chineză, la 
Nankin, Bulatov a sărit 4,32 m. Ia 
prăjină pe Jocul doi clasîndu-se Nai Y 
Su (R.P. Chineză), 4,25 ni. Alte rezul
tate : 1.500 m. : Pipln-e (U.R.S.S.) 3:52,€; 
înălțime : Sivkin (U.R.S.S.) 2,OS m.;
lung’ms: Sas-Su-Gui (R.P. Chineză)
7,22 m. ; 8G3 m. : Li-Ciu-lin (R.P. Chi
neză) 1:51.6.

I. NIKITIN (U.R.S.S.) 223 PUNCTE 
LA CERB ALERGĂTOR!

La Kiev, în cadrul unei întîlnâri din
tre trăgătorii sovietici și cei chinezi, 
lohan Nikitin (UJt.S.S.) a obținut în 
proba de cerb alergător 228 ouncte din 
251 posibile, cu 4 puncte maf multde- 
cît recordul mondic.1 oficial deținut de 
compatriotul său Vitali Romanenko.

WISMUT KARL MA2X STADT— 
GWARDIA VARȘOVIA 3-1

Ieri ia Karl Mane Stadt, în cadrul 
preliminariilor „Cupei Campionilor 
Europeni**, echipa Wismut a întrecut 
GwaTdia Varșovia cu 3-1. in primul 
meci desfășurat la Varșovia a învins 
Gwardia cu același scor. Urmează să 
se disput? un al treilea joc. Locul și 
data desfășurării partidei nu au fost 
statute.
• In campionatul R. F. Germane,

Borussia Dortmund a obținut o victo
rie clară în fața echipei Bochum, cu 
3-9, trecînd pe locul 6 ' ' ~
grupei „Vest“.

DINAMO MOSCOVA. 
CAMPIOANA A

Invingînd cu 3-2 pe 
echipa Dinamo Moscova < 
dat poziția de lider în clzxoaixx^ot, <*- 
vînd 33 p. din 29 jocuri față de cele 
25 p. ale lui ȚSKMO — clasată pe lo
cul II. Dinamoviștai din Moscova mai 
au de susținut numai 2 meciuri. 
VASAS ȘI HONVED DIN NOU ÎN
VINSE ÎN CAMPIONATUL MAGHIAR!

In etapa de ieri (a V-a) a campio
natului maghiar s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Ferencvaros—vasas 
3-2 ; Csepel—Honved 2-1 ! Salgotarjan— 
Tatabanya 2-0 ! M.T.K.—Ujpest Dozsa
2- 1; Diosgyorî—Szombathelî 2-2; Kom- 
’.o—Dorog 1-1; Szeged—Pecs 2-3. In 
clasament conduc Ferencvaros. M.T.K. 
și Salgotarjan cu cîte 8 puncte.
REIMS ÎNVINGĂTOARE ÎN DERBIUL 

CAMPIONATULUI FRANCEZ
Reims a reușit să obțină un dublu 

succes în etapa de duminică. Invin- 
gînd cu 1-0 pe Lens — care deținuse 
pînă ieri șefia - în clasament — echipa 
din Reims a trecut în fruntea clasa
mentului. Iată celelalte rezultate ale 
etapei : Angers—Marseille 2-2. Racing— 
St. Etienne 1-1, Lille—Lyon 0-2, Va
lenciennes—Monaco 0-4, Nimes—Nice
3- 2, Sedan—Toulouse 3-0, Sochaux— 
Ales 3-1, Metz— Beziers 1-0. In cla
sament Reims, conduce cu 12 p., ur-

în clasamentul

VIRTUALĂ
U.R.S.S.
Dinamo Kiev, 

Îi-a consoli- 
asament, a-

mată de Lens, Lyon și Sochaux cu 
cite 11 p. Racing, Monaco și St. Etlen- 
r.e au cîte 10 p.

O NOUA VICTORIE 
A LUI JUVENTUS

Rezultatele etapei a Vl-a din cam
pionatul italian : Torino—Juventus o-I, 
Genova—Fiorentina 1-3. Atalanta—La
zio 1-1, Bologna—sampdoria 3-3, Inter- 
nazlonale—Alexandria 1-1, 
Spăl 2-0, Udinese—Milan 
Verona 2-1, Napoli—Padova 
ținui să conducă Juventus 
urmată de Napoii 10 p.
WOLVEKHAMHOX LIDEțl 

PIONATUL ENGLEZ
Etapa de sîmDătă a campionatul^! 

ligii engleze a adus consolidarea po
ziției de lider a echipei Wolverhamp
ton Wanderers care a dispus la scor 
de Birmingham, în deplasare : 5-1. 
Cum West Bromwich Albion a făcut 
meci nul cu Bolton (2-2) Wolverhamp
ton, cu 20 p., are acum un avans de 
2 p. în clasament față de prima. 17 p. 
au totalizat pînă acum Nottingham 
Forrest și Manchestei* United. In me
ciul dintre aceste două echipe, fosta 
campioană a învins cu 2-1, în depla
sare, pe proaspăta promovată.

Austria — Cehoslovacia
2—2

Ieri la Viena în cadrul competiției 
„Cupa Dr. Ger6“ reprezentativele Aus
triei și Cehoslovaciei au terminat la 
egalitate : 2-2 (1-2). in prima repriză, 
oaspeții au avut inițiativa și reușesc 
să înscrie de două ori prin Moravcik. 
Spre sfîrșitul reprizei Korner i reduce 
din handicap. La reluare, gazdele au 
inițiativa și egalează prin Jaros.
• La Copenhaga, Danemarca a în

trecut Finlanda cu 3-0. Victoria în me-: 
ciul 
tat 
nea

Lanerossi
1-1,

4-0. 
cu

Koma— 
Con

i’ p.

IN CAJj

tura

dintre reprezentativele B, dispu- 
la Helsinki, a revenit de aseme- 
danezilor, cu 1-0.
La Stockholm : Suedia—Norvegia 

w ® Echipa masculină. 
TCVK Cehoslovaciei a în-
ILnlu UL InAvIl’recut Ungaria cu 5-3, 

în meciul desfășurat 
la BnJăE/'ta. Iată rezultatele indivi
duale : Andreadis—Sâ-do 2-0; Berczik— 
Vihnanovski 2-0 ; Gyetvai—-Stipek 2-1 ; 
Barczik—Andreadis 2-0; Stipek—Sido
2-$ ; Vihnanovski.—Gyetvai 2-1 ; Sti
pek— Berczik 2-0 (la 14 și 17); Andrea
dis— Gyetvay 2-1. La femei; Ungaria— 
Cehoslovacia 5-0.

La

5-2.

La iRioDAcrupT* neiro au încePut c DAuViaEi 1 • pionatele mondiale

de Ja-
— cam- 
__ j de 

feminin. In 
primul meci, reprezentativa Ungariei 
a întrecut echipa Chile cu €5-53.

O La Budapesta
U A MURAI .desfășurat dubla 
nftl'DDrtb • tîlnire (masculină 

feminină) dintre 
prezentativele Ungariei șl Poloniei, 
femei, meciul s-a terminat la egali
tate 3-3, iar la bărbați maghiarii au 
învins cu 12-8.

baschet

s-a 
în- 

Sl 
re-
La

Redacția și administrația: București, str Const Miile Nr. 17; telefon 5.30.36 — 5.30.37 Nr. 1—2 STAS 3452. lnireprinderlea poligrafică Nr. 2. Str. Brezoiariu Nr. 23—25 
â Ă ’ Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difu zorii voluntari din întreprinderi. .


