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Din sportul de masă
Succese in raionul Gitort

orga- 
prile- 
care

IN CAPITALA — DOUA ETAPE

\
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .— Ieri dimineață pe trei stadioane din Capitals'

PESTE 2000 DE PARTICIPANT!
LA PRELIMINARIILE
CONCURSULUI ATLETIC ȘCOLAR

Organ al Uniunii de cultura iizicâ și sport din R. P. Romîna

Luni 21 octombrie 1957 ★

LUNA PRIETENIEI ROMINO — SOVIETICE

întreceri disputate în penultima etapă
a crosului

SA INTIMPINĂM 7 NOIEMBRIE
In întreaga țară au avut loc ieri 

întreceri în cadrul etapei regionale 
a crosului „Să întâmpinăm 7 No
iembrie". Mii de tineri și tînere au 
luat startul în această competiție în
chinată celei de a 40-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. lată pe scurt relatările primite 
de la corespondenții noștri:

raș București a crosului „Să 
pinăm 7 Noiembrie": Juniori 
dual: G. Eleftarie (raion Lenin). E- 
chipe: raion Lenin 21 p. Junioare in
dividual: Lucreț:a Agopian (Grivița 
Roșie). Echipe: raion Grivița Roșie 
35 p. Seniori individual: Life Ion (ra
ion Gheorghiu-Dej). Echipe: raion 
Ghec.rghiu-Dej 38 p. Senioare indivi
dual: Lucreția Pisto (raion T. Vladi- 
mirescu). Echipe: raionul Lenin 23 o

Parcul „23 August" din Capitală a 
găzduit ieri etapa regională de cros, 
la care au participat concurent! din 
11 raioane. Iată cîștigătorii etapei: 
Juniori individual: Silviu Citiran 
(Giurgiu). Echipe: Călărași. Junioare 
individual: Maria Grigore (Urziceni). 

ipe: Urziceni. Seniori individual: 
umftru Farm (Călărași), Echipe : 

Giurgiu. Senioare individual: Elena 
Năstase (Giurgiu). Echiue: Giurgiu.

★
Tot ieri a avut etapa pe o-

ORAȘUL STALIN (prtn teâefon).— 
Intr-un cadru pitoresc, a avut loc la 
Poiana Stalin faza regională de cros 
Ia care au luat parte peste 200 con- 
cnrenți. Bine ales, traseul a dat mult 
de furcă participanților care s-au în
trecut cu multă dirzenie. Rezultate: 
juniori individuali: C. Brinză (Ora
șul Stalin) 5,56.0; echipe: 
Stalin; junioare individual: 
Boaru (Or. Stalin) 2.50.

Orașul 
Maria 

Echipe:

Traseul etapei a treia a crosului „Să fntimpinăm 7 Noiembrie" a 
ost bine ales de comisia de specialitate din București. Iată un grup de 

concurente junioare la ieșirea dintr-o alee a parcului „23 August" 
(Foto TH. ROIBU}

Sportivii din raionul Gilort, regiu- 
a Craiova, întîmpină ou frumoase 

ealizări cea de a 40-a aniversare a 
arii Revoluții Socialiste din Octom- 

rie. Astfel, în comuna Tg. Cărbu-
ești a fost terminată recent o popi- 
ărie modernă și un teren de bas
ket, iar în momentul de față se lu- 
ează intens la amenajarea unui teren 
entru tenis.
Colectivul sportiv din localitate a 
st înzestrat cu echipament și ma- 
rial sportiv în valoare de 10.000 lei, 
ea ce a dat posibilitatea organizării 

întreceri de volei, șah, tenis de
asă și altele, precum și obținerii in- 
gnei G.M.A. de către un număr de 
ste 50 de tineri, numai în cursul 
nii octombrie. De notat sprijinul 

rdat de conducerea întreprinderii 4 
strucții din localitate.

R. Cioacă — corespondent

Un nou stadion la Oțelul 
Roșu

La Oțelul Roșu se simțea de multă 
eme nevoia unui nou stadion. Actua- 
I teren de fotbal nu mai Corespundea 
rințeilor și în plus nu permitea nici 
activarea atletismului.
Și iată că î>n urma cererii colecti-

vuilui sportiv, asociația Energia a 
alocat de curînd sumele necesare pen
tru reconstruirea stadionului. Lucră
rile au și început. Pînă acum s-a 
executat: excavarea stratului vegetal 
la terenul de fotbal, unele săpături, 
etc

Romulus și Zeno Radu — coresp.
Spartachiada fetelor

In scopul de a angrena în mișca
rea sportivă un număr cît mai mare 
de fete, s-a desfășurat recent în raio
nul Corabia prima spartachiada a fe
telor, competiție care s-a bucurat de 
o largă popularitate. La această com
petiție cu caracter de masă, au parti
cipat aproape 500 de sportive, o bună 
parte dintre concurente evidențiindu-se 
în diferite ramuri sportive : Ionica Cîr- 
ciumaru (comuna Cilieni) Ia arunca
rea greutății junioare (8,40 m.), Elena 
Mihăiiă (GA.C. Isbiceni) 15 sec. 7/10 
la 100 m. plat senioare. Eugenia Pa- 
valache (Corabia) 42 puncte din 50 
posibile la tir.

Prima spartachiada a fetelor 
nizată cu titlu experimental, a 
juit constatări îmbucurătoare,
constituie un stimulent pentru orga
nizarea în și mai bune condițiuni a 
celei de a Il-a ediții a acestei compe
tiții populare.

Octavian Socol — coresp.

4 pagini 25 bani

Am fost surprinși de numărul tinerilor care și-au disputat întlte— 
tatea la săritura tn înălțime și de buna pregătire a unora dintre ei* 
Trebuie să recunoașteți că o astfel de săritură, la un copil de 13 ard, ne- 
dă ’ ' ' ' - " ------ ----------x

Orașul Stalin; Senioare individual: 
Renata Weidenfelder (Sibiu) 3:46,0. 
Echipe: Sibiu. Seniori individual: M.
Brebu 15:35. Echipe: Orașul Stalin.

(A. DINCA— corespondent regional)

ORGANIZARE EXCELENTA

CIMPULUNG (prin telefon). 
Concurenții din 9 raioane s-au 
tîlnit azi in localitate în cadrul eta
pei pe regiunea Suceava, stabilind 
următoarele rezultate: juniori indi
vidual: Dumitru Olteana (Suceava). 
Echipe: Fălticeni. Junioare individual: 
lulia Grigoraș (Vatra Dornei). Echi
pe: Cîmpu'rmg. Seniori individual: 
Gh. Senic (Suceava). Echipe: Cim- 
pu'ung. Seră"are individual: Elena 

(Câmpulung). Echipe: FăliiOlaru 
ceni.

în-

(Haiu V îrgrLcorespondentJ

CROSUL, O
RITA A

COMPETIȚIE FAVO- 
BAIMARENILOR

BAIA MARE (prin telefon). — In- 
tiecerile din cadrul etapei regionale

(Continuare în pag. 2)

tot dreptul să sperăm... (Foto GH. DUMITRUJ
„O zi excepțională pentru atl etism" au spus ieri toți cej carer 

asistat la preliminariile concursu lui atletic organizat de ziarul „Spor-- 
popular", referindu-se atît la frumusețea zilei cît mai ales la număruT' 
peste 2000 de elevi și eleve care s-au întrecut pe trei dintre cele mai

au 
ful 
de 
mari stadioane bucureștene. Sîntem nevoiți să redăm foarte succint cele 
petrecute de-a lungul unei dimineți de întreceri atletice entuziaste, emo
ționante uneori, și soldate deseori cu rezultate care, fără îndoiala, vor 
rtr-’ge atenția antrenorilor de specialitate.

Pe Stadionul Tineretului...
Pe Stadionul Tineretului au venit 

peste 1000 de elevi și eleve înscriși 
in competiția dotată cu „Cupa Spor
tul popular". Organizatorii nu mai 
pridideau cu înscrierile, în 'timp ce 
arbitrii lucrau ia „bandă rulantă" 
cu seriile de ia probele de viteză, 
lungime, înălțime, aruncarea greută
ții și probele de ștafetă. In această 
dimineață însorită își dăduse întâl
nire aici ~ tineri elevi și eleve din 
școlile L.B.-l, Sc. 22, Sc. 23, Sc. 24, 
școala sportivă de tineret din ra.ioa- 
neile Stalin, Lenin și Gh. Gheorghiu- 
Dej. Cu toții erau hotărîți să-și re
prezinte cit mai bine școala, clasa 
din care făceau parte și ...bineînțeles,

Finală dramatică la rugbi

lată că anul acesta între finalis
tele Cupei R.P.R. la rugbi nu am 
mai întâlnit numele „sonore" ale u- 
nor echipe ca C.C.A., Dinamo sau 
Locomotiva. In finala acestei ediții 
s-au calificat două colective ale aso
ciației Energia: I.S.P. și M.T.D. Și 
ambele echipe au meritul de a fi 
desfășurat un joc frumos, disputat 
cu o rară dîrzenie din primul și pînă 
în min. 110 (aceasta deoarece me
ciul a necesitat prelungirea sa cu 
două reprize a 15 mini. Echilibrul 
partidei a avut darul a dezminți pre
viziunile scepticilor care întrevedeau 
un scor astronomic în favoarea E- 
nergiei I.S.P. — liderul campiona
tului categoriei A —deoarece Energia 
M.T.D. — spuneau ei — o echipă de 
categoria B, nu se poate ridica. în 
nici un caz, la nivelul formațiilor 
noastre fruntașe. Și s-au înșelat a- 
marnic, deoarece formația de catego
ria A a trebuit să lupte din greu, 
pînă la ultima suflare, pentru a și în
trece de foarte puțin, tenacele ad
versar 
(6—6, 
zultat, 
mație 
marea
prima data cupa K.H.R., Energia M-T.D. 
rămine performera de necontestat a 
acestei finale. Ei îi revine fără în
doială principalul merit fiind prima 
echipă romină de rugbi. de categorie 
secundă căreia i-a revenit cinstea de a 
disputa finala acestei tradiționale com
petiții. MT. D. a jucat și tactic foarte 

bine. Decisă să-și vîndă „scump pie
lea", ea a retras încă de la început un 
jucător din înaintare, jucînd cu doi fun
dași: Barbu și Koh. Această tactică 
i-a reușit, cele mai multe baloane bă
tute de Energia revenindu-le acestora 
și prilejuind numeroase contra atacuri. 
In plus, repliajul și apărarea celor 
de la M.T.D. au fost necruțătoare. Vi
teza lor de acțiune a jenat în mod 
vădit pe cei de la I.S.P., care nu au 
putut desfășura acțiuni la mînă, în care 
erau evident superiori. Abia spre 
sfîrșit ei au reușit să marcheze o în-

cercare salvatoare prin Sava în urma 
unui atac „la mînă“. Celei al te puncte 
ale învingătorilor au fost realizate în 
ordine de Luscal (încercare) și Mehe
dinți (2 lovituri de pedeapsă). Pentru 
învinși, toate cele 9 puncte au fost rea
lizate de Constantinescu din lovituri 
de picior.

Am reținut jocul lui Bărăscu, Ma- 
teescu, P. Niculescu, Mehedinți, Ră- 
dulescu. Sava, Manolacbe (din echipa 
învingătoare) și Pirvulescu. Țenescu, 
îancn, Demetrescu, Finanțiu, Mazilu 
(de la M.T.D.) ca și arbitrajuî lui 
R. Chiriac, care a absolvit excelent, 
cu acest prilej, un examen greu.

D. CALÎMACHI

— două restante: 
I.M. 3—3 (3—0); 
Energia Republica

In categoria A 
Dinamo — Știința 
mare surpriză! și 
— Energia Petroșani 12—0 (6—0).

colegii de pe margine care îi încura
jau de zor.

Dar iată că au început „probele 
(Continuare în pag. 2)

Constituirea 
comitetului regional 
de organizare a 
U.C.F.S Craiova

(prin telefon}. Peste 
sportivi, sportivi și 
organelor locale au

CRAIOVA 20 
200 de activiști 
reprezentanți ai _ _
luat parte la ședința de constituire a 
comitet ului regional de organizare a 
U.C.F.S. Craiova. Ședința a fest con
dusă de tov. Petre Golea, secretar al 
comitetului regional P.M.R. Din par
tea Comitetului de organizare a 
U.C.F.S. a participat tov. Ion Stoian. 
Referatul a fost prezentat de tov. V. 
Constantinescu, fostul președinte aii 
comitetului regional C.F.S. Craiova. 
Numeroși vorbitori au luat cuvântul! 
pe marginea referatului. Apoi a fost 
constituit comitetul regional de orga
nizare a U.C.F.S. compus din 41 
membri: V. Antonescu, Gh. Aticuța, 
Gh. Boldescu. C. Băcăran, A. Brân
dușa, A. Barbu, V. Buricea, M. CăJ- 
dâraru. Fl. Cirlan, I. Dobrițoiu, T. 
Diaconescu, St. Enache, O. Georges
cu, T. Gtogloman, I. Grigorescu, C-. 
Ganea, F. Cone, M. Godeanu, ~ 
lacob, S. Lepăda tu,
Niță. M. Nicolau, M. Năstase, I. Na- 
bojnie, Gh. Nicolau, ~ , 
St. Postolache, E. Popescu, M. Popa, 
A. Pușcașii, St. Petrescu, M. Sma- 
randache, P. Socol, I. Stancoveanu,. 
A. Soare, FL Stefan. V. Turcu, V- 
Terpeș, I. Verestejan, I. Venus...

Biroul comitetului este format din 91 
tovarăși: Gh. Nicolau — președinte;. 
St. Prițulescu — Vicepreședinte, I— 
Niță, V. Turcu. M. Năstase, E. Po
pescu, FI. Ștefan, A. Brîndușa și 
Gh. Ancuța — membri.

C.
Fl. Mircea, I*

St. Prițuicscu,.

după 107 minute de joc: 12—9 
9—9). Dar indiferent de re- 
care consacră valoroasa for- 
a Energiei I.S.P.. aducîndu-i 
satisfacție de a fi cucerit pentru

Un antrenament al lotului A de fotbal 
care a nemulțumit

Pregătirile lotului A de fotbal au mai mult interes și conștiinciozitate, 
continuat ieri cu meciul disputat pe selecjionabilii l-ar fi putui da, mai 
stadionul Dinamo în compania Ude- ales că au avut în fată un partener,
rului OategoFiei A Energia Petro
șani. Ca mai toate întîlnirile — așa 
zise de verificare —■ precedente, nici 
aceea de ieri n-a corespuns scopului 
pentru care a fost organizată. Ma
joritatea jucătorilor nu au răspuns 
cum se cuvenea unui asemenea joc, 
nu au depus tot interesul și — da
torită și faptului că în lot au sur
venit unele absențe (motivate și 
nemotivate) ceea ce a dus la unele 
improvizații neinspirate care au sur
prins — întîlnirea a fost ratată. Spre 
nemulțumirea spectatorilor care ia- 

veau dreptul să asiste la un alt joc 
decît cel pe care li l-a oferit selec
ționata divizionarii și pe care, cu

extrem de combativ și dispus să-i 
„întindă". Ceea ce a și reușit Ener
gia Petroșani, care — de altfel — a 
jucat bine, combinație, ordonat și 
foarte eficace. Deși două din cele 
trei goluri înscrise selecționatei di
vizionare (meciul s-a terminat cu 
scorul de 3—3, după ce la pauză 
selecționabilii conduceau cu 3—2) au 
fost marcate din două lovituri de la 
11 m. transformate de Gabor (al 
treilea gol a fost opera lui Florea), 
atacul petroșănenilor a fost deosebit 
de activ și eficace.

Acest antrenament al lotulir

(Continuare în p»g. 3}
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Wici o surpriză in etapă inaugurală 
a campionatului de baschet

r "Etapa inaugurală a campionatului 
republican masculin de baschet a a- 
■vut o desfășurare calmă, rezultatele 
înregistrate fiind cele așteptate. Der- 
"biul echipelor din provincie, dispu
tat la Oradea între formația dina- 
moviștiior din localitate și Dinamo 
Tg. Mureș a fost cîștigat, fără e- 
uioții, de orădeni cu scorul de 81 — 
65 (48—25). Soarta meciului a fost 
hotărîtă din prima repriză în care 
învingătorii au folosit cu mult succes 
atacuri rapide și contraatacuri, fruc
tificate în majoritatea cazurilor. 
Jocul a fost mult mai echilibrat în 
repriza secundă, cînd mureșenii au 
refăcut din handicap, dar insuficient 
pentru a zmulge victoria orădenilor, 

■care, în generai s-au comportat bine 
și au manifestat o formă deosebită. 
Punctele au fost înscrise de : HOFF
MAN (27), HUTOIU (18), TUL 
■'(12), Suhai (10), Szebestien (7), 
'Vanya (5), Constantines cu (2), pen- 
'tru Dinamo Oradea, BORBELY (17), 
RETTEGI (18), ZOIZON (9), Toth 
’(8), Buzan (6), Gruber (4), Kadar 
■'(3), pentru Dinamo Tg. Mureș. Au

Intreceri disputate în penultima etapă a crosului
„Să înîimpinăm

(Urmare din pag. 1)

de cros au constituit o adevărată săr
bătoare pentru iubitorii atletismului 
din localitate, care au avut prilejui 
să urmărească dispute dîrze la ma
joritatea categoriilor programate. Ia
tă cîștigăiorii probelor: Juniori (61 
participant) individual: T Han 
(Progresul Baia Mare) 4:26.4. Echi 
pe: Oraș Satu Mare 33 p. Junioare : 
Ana Vago (Satu Mare) 3:15,6. Echi
pe: Satu Maire 26 p. Seniori: (43
participant) individual: Oscar Han 
(Prog. Baia Mare) 13:50 3. Echipe: 
Satu Mare oraș, 44 p. Senioare (17 
particip.) indiv. Maria Balaș (Cehul 
Silvaniei) 10 min. Echipe: Satu Mare 
oraș.

(V. Săsăronu-coresbondent) 
SPORTIVII DIN RAIOANE ȘI-AU 

LUAT REVANȘA
CRAIOVA (prin telefon). — Sta

dionul Locomotiva și împrejurimile 
sale au cunoscut azi animația speci
fică întrecerilor etapei regionale de 
cras. Au luat parte 91 concurenți 
din 10 raioane. De remarcat faptul că 
majoritatea probelor au revenit con- 
xurenților din raion, după cum ur
mează: seniori individual: Constantin 
Jcă (T. Severin). Echipe: Tg. Jiu. Se
nioare individual: Elena Cucu (Ca
racal). Echipe: raionul Balș.

(C. Motoc -corespondent}

4,24 m.! Metodie Trandafilov a îmbunătățit 
recordul lui Zoltan Szabocu 2 ■

Ieri, recordul țării la săritura cu 
prăjina a suferit o dublă modificare. 
Prima : a mai crescut cu 2 cm., de la 
4,22 m. la 4,24 m. A doua : și-a schim. 
bat posesorul; de la Zoltan Szabo la 
Metodie Trandafilov.

Acești 4,24 m. obținuți ieri la prînz 
din a treia încercare de tânărul atlet 
dinamovist Metodie Trandafilov con
stituie performanța cea mai interesan
tă a penultimei etape a campiona
tului pe echipe. Asupra ei, ca și asu
pra altor aspecte ale celor două zile 
de concurs vom reveni. Iată acum re
zultatele tehnice ale întrecerilor de pe 
pe stadionul Republicii :

Ziua l-a. Femei. Disc. 1. Silaehi 
(Voința) 40,22 m.; 2. Ionescu (Ener. 
gia) 39,50 m.; 3. Barbu (V) 39,30 m.; 
100 m. : 1. Ioana Luță (Locomotiva) 
12,1 sec.; 2. Silvia Băltăgescu (E) 
12,4; 3. Claudia Ruse (E) 12,7; 4.5 G Ha. 

înălțime: 1.
m.
R, Voro- 

Al. Sicoe (Dinamo) 12,7 
lade (Progresul) 12,7;
lolanda Balaș (C.C.A.) 1,70 
Eva Mayer (E) 1,53 m.; 3. 
neanu (E) 1,46 m.

Bărbați. Ciocan : 1. Acațiu
(Știința) 55,62 m.; 2. C.
(D) 53,90 m.; 3. D. Grafenstein (E) 
53,72 m. ; 4. C. Drăguiescu (E) 50,69 
m. ; 400 m.g.: 1. M. Ursac (D) 55,5;
2. E Constantinescu (C.C.A.) 55,8;
3. Gh. Simionescu (E) 56,1 ; 4. Va-
sile. Pop (S) 56,2; lungime: 1. R.
Li'ker (Recolta) 6,86 m.; 2. P. Pău- 
neacu (D) 6,70 m. ; 3. M. Băloiu (D) 
6,68 m.; 100 m.: 1. Șt. Prisiceanu
(E) 10.7; 2. Mircea Pop (S) 10,8; 
3. A. Stoenescu (D) 10,9; 3.000 m. 
obst.: 1. C. Aioanei (C.C.A.) 9:00.0; 
2. Strzelbiski (D) 9:09,6 ; 3. I. Hiră 
(C.C.A.) 9:17.8; suliță: 1. D. Zam- 
liir (D) 64,13 m.; 800 m.: 1. Șt. Mi-

2.

Zigmund
Spiridon

arbitrat foarte bine C.. Riegler 
(BucureștiJ și 7. Szalteleki (Oradea).

La Timișoara, echipa studenților 
din localitate a învins cu 60-55 (28- 
28) formația Știința Cluj, după o 
partidă viu disputată, a cărei cîști- 
gătoare a fost stabilită în final.

La Cluj, Energia s-a comportai 
slab în prima repriză, permițînd Lo
comotivei P.T.T. București să reali
zeze o diferență de 19 puncte. In 
partea doua ,a meciului clujenii s-au 
comportat mai bine. Scorul final al 
meciului : 72—55 (38—19) pentru 
Locomotiva P T.T.

Jocurile din Capitală s-au încheiat 
și ele cu victoria favoritelor Dina
mo București nu s-a întrebuințat prea 
mult pentnr a învinge pe Voința 
Iași cu 76—35 (40—18), în schimb 
C.C.A. a avut mult de furcă cu 
proaspăta promovată în categoria A. 
Progresul M.I.C. După un joc foarte 
disputat, în care tinerii de la Pro
gresul s-au comportat peste aștep
tări. amenințind uneori victoria mi
litarilor, echipa C.C.A. a învins cu 
78—66 (40—32).

7 Noiembrie”
SARBATOARE SPORTIVA LA 

HUNEDOARA

HUNEDOARA (prin telefon). — 
Ieri pe străzile din „cetate" locui
torii Hunedoarei au fost martorii 
disputatelor întreceri a celor 100 con- 
curenți prezenți la etapa regională a 
crosului „Să înlîmpinăm 7 Noiem
brie". Iată câștigătorii probelor: Ju
nioare individual: Maria Herlea (oraș 
Deva). Echipe: oraș Deva. Juniori 
individual: Mihai Liteanu (oraș Hu
nedoara). Echipe: 
Seniori individual: 
(raion Hunedoara). 
Petroșani. Senioare 
ria Avram (raion Petroșani). Echipe: 
raion Petroșani.

(Gh. BoZog-corespondent)

oraș Hunedoara.
M. Dumulescu 
Echipe; raion 

individual: Ma-

PARTICIPARE NUMEROASA

GALAȚI (prin telefon). — Aproape 
300 concurenți au luat startul în 
etapa regională a crosului „Să în
tâmpinăm 7 Noiembrie" desfășurată 
în localitate. Rezultate: Juniori indi
vidual: Duțti Iamandi (Galați). E- 
chipe: Galați. Junioare individual: 
Viorica Ion (Brăila). Echipe: Foc
șani. Seniori individual: C. Rușinoiu 
(Brăila). Echipe: Tecuci.

(V. Paladescu și A. Schenkman- 
corespondenți)

haly (D) 1:53.9; 2. D. Bîrdău (D) 
1:54.0.

Ziua a Il-a : Femei. 80 m.g.: 1. A. 
Șerban (S) 11,5 sec.; 2. L. Szabo 
(C.C.A.) 11,7 sec.; 3. S. Băltăgescu 
(E) 11,7 sec.; suliță: 1. Maria Diți 
(P) 50,57 m.; 2. A. Reimesch ((LC.Ă.) 
41,58 m.; 3. Z. Venczel (E) 40",07 m.; 
400 m. : 1. E. Buda (D) 58,4; 2. A. 
Lipoczi (Fl. R.) 59,4; 3. W. Ktonen 
(D) 60,4; 4. N. Pasciuc (S) 60,4|; 
200 m.: 1. Luță (L) 25,4; 2. A. Sicoe 
(D) 25,4; - - - — --
greutate :

3. L. Bendiu (L) 26,0;
1. Ana Coman (D) 14j18

m.; 2. E. Scherer (V) 13,10 m.; 3. 
A. Tăn-ase (P) 11,71 m.; 4. A. Gurău
(P) 11,33

v 1 li*. , *. **• vuiau
m.; 4 X 100 m.; 1. Loco

motiva 49,9 ; 2. Energia 50,8 ; 3.
C.C.A. 51,0; 800 m.: 1. Irina Zegrea- 
nu (P) 2:16.9 ; 2. E. Buda (D) 2: 17,5; 
3. N. Pasciuc (S) 2:18.7; lungime:
1. Maria Pândele (D) 5,52 m. ;'2. L'a 
Szabo (C.C.A.) 5,47 m.; 3. E. Stă- 
nescu (S) 5,43 m.

Bărbați. 10 km. marș : 1. M. Neagu 
(D) 47:32.6 ; 2. I. Baboie (L) 47:"42.0; 
3. D. Paraschtvescu (FI. r.) 48:10.8; 
1.500 m.: 1. D. Bîrdău (D) 3;53.1 ;
2. A. Barabas (R) 3:54.8; 3. I. Bo- 
ghian (S) 3:58.0; greutate: 1. C. 
Crețu (S) 15,08 m.; 2. D. Stoian (D) 
14.07 m.; 3. M. Raica (E) 13,85 m.; 
400 m.: 1. I. Karandi (D) 49,8 sec.;
2. I. Boitoș (R) 50,2 ; 3. T. Corneșan
(S) 50,5; 4 X 100 m.: 1. Energia 
43.0; 2. Dinamo 43,3; 3. Recolta
43,8; prăjină : 1. M. Trandafilov (D) 
4,24 m. — nou record al R.P.R.; 2. 
_ Szabo (C.C.A.) 4,10 m. ; 3. P. Ion 
(C.C.A.) 4.00 m. ; 200 m. : 1. M. Pop 
(S) 22,2; 2. A. Stoenescu (D) 22,3 ;
3. Sudrigean (S) 22,4 ; triplu : 1. M. 
Stein (D) 14,39 m. ;2. S. Stoian (S) 
14,17 m. ; Ciochină (D) 13,90 ni.; 
110 m.g. : 1. E. Ignat (L) 15,4; 2. V. 
Jurcă (V) 15,6; 3. Gi Vintilă (V)

Trei elemente au caracterizat "reu
niunea pugilistică de sîmbătă seara: 
slaba calitate a meciurilor, abunden
ța rezultatelor de egalitate și ...peri
pețiile dintre boxerii de la Dinamo 
și cei de la Voința.

Meciurile dintre boxerii de la Di
namo și cei de la Voința, au fost pline 
de tineri și împingeri. Cele cinci me
ciuri nule vorbesc de la sine despre 
echilibrul de forțe și arată dîrzenia cu , 
care fiecare dintre combatanți și-a a- 
părat șanse'e. In sftrșit, peripețiile 
s-au datorat întreruperii curentului e- 
lectric pentru mai bine de o oră și ju
mătate. Aceasta a avut ca urmare, pe 
de o parte, verificarea dragostei pentru 
box a spectatorilor, care au așteptat

mec.uri restante pro 
ieri și sîmbătă s-au

Campionatul republican 
de

Din cele patru 
gramate pentru 
disputat doar două, deoarece echipa 
Energia Oradea a cerut amînarea 
meciurilor (pe motivul îmbolnăvirii 
unor jucători). In întîlnirea dispu
tată sîmbătă între C.C.A. și Flamu
ra roșie Timișoara, militarii și-au 

concretizat superioritatea în repriza 
secunda, realizînd o diferență de cinci 
goluri: scor 9—4 (3—2). Punctele
au fost înscrise de losim (4), Grin- 
fescu (2), Pairichi, Crișan și Mar- 
chi/iu, pentru C.C.A., Papa (2), 
Mann și Laszlo pentru Flamura ro 
șie. Ieri dimineață formația dinamo 
viștilor bucureșteni a jucat în ma 
joritatea timpului fără Bădiță, elinii 
nat de cîteva ori, și totuși a învins 
cu 4—0 (1—0), deoarece înaintarea 
timișorenilor n-a știut în nici 
moment să se demarce sau să pă
trundă. Golurile au fost înscrise 
Zahan (2} și Popescu (2).

Azi la ora 17 se dispută la bazi
nul Dante Gherman meciul dintre 

echipele bucureștene Progresul șl 
Știința.

un

de

PESTE 2000 PARTICIPANT! LA CONCURSUL ATLETIC ȘCOLAR
(Urmare din pag. 1)

numeroase
gnari": 400, 800 și ștafeta 4X100 m. 
La 800, seriile s.înt mai
ca oriunde. Doi puști s-au strecurat 
și ei printre concurenții primei serii 
pretinzînd cu tot felul de „mărturii" 
de pe margine că au vîrsta de... 15 
ani. Au reușit să ia startul și cei 
care i-au privit cu neîncredere la 
început au trebuit să recunoască din 
nou valabilitatea proverbului că „bu
turuga mică...". Și astfel, tntr-o at
mosferă tinerească,. în entuziasmul 

1, V. Manolescu (D) 
: 2. M. Raica (E) 47,18 m.;
1. ; 1. N. Bunea (C.C.A.)
2. C. Grecescu (D) 31:29,4;

înălțime: 
; 2. A.

Un dinamic schimb de ștafetă pe stadionul Tineretului.

pînă la unul, cu răbdare, reaprinde- 
rea luminii, iar pe de altă parte, a 
prilejuit înregistrarea unei curiozi
tăți: meciul Toma Constantin-Gh. 
Lache, întrerupt în cel de al doilea 
minut al primei reprize, s-a reluat, 
de la capăt, Ia sîîrșitul galei!

Am spus că nivelul general al ga 
lei nu ne-a satisfăcut. Totuși, me
ciurile L. Ambruș-Puiu Nicolae, D. 
Gheorghiu-Gh. Nicolae și Ghețu Ve- 
licu-Adolf Cnstea (care, prin lovi
turile de catapult pe care și le-au 
aplicat reciproc, au constituit „deli
ciul" galeriei) au fost urmărite cu plă
cere. Păcat însă că două dintre ele 
s-au terminat cu decizii greșite. Ast
fel Ludovic Ambruș fusese superior 
în prima și ultima repriză și merita 
decizia. Avertismentul primit de tos 
tul campion în repriza a doua nu 
era de natură să schimbe rezultatul 
în asemenea măsură încit victoria 
să i fie acordată lui Puiu Nicolae! In 
disputa dintre Ghețu Velicu și Adolf 
Cristea, dinamovistul a avut un fi
niș excelent, care ar fj trebuit să-i 
aducă victoria. Juriul a dat însă ver
dictul ..meci nul". Egalitate fusese, 
într-adevăr, dar numai pină în clipa 
„dezlănțuirii” iui Ghețu Velicul

Am mai remarcat evoluția excelen
tă a lui Martin Farkaș (dar numai 
în prima repriză), precizia extremă 
a „dreptelor” lui llie Dragnea și 
victoria meritată a lui Ion Pintea. 
Arbitrajele în ring (I. Firu, I. Gruia, 
M. Stancu, N. Albu și D. Dimulescu) 
corecte, mai ales că au avut de fă
cut față unor dispute deseori îneîj- 
cite. Victoria dinamoviștilor (scor: 

21—19) este pe deplin meritată.
REZULTATE TEHNICE: muscă: Putu 

Nicolae (D) b. p. L. Ambruș (V); co
coș: Toma Constantin (D) med nul 
Gh. Lache (V); pană: M. Farkaș (Dl 
meci nul I. M-ilitaru (V); semiuțoară: 
D. Prunoiu (D) meci nul N. Stoian (V); 
ușoară: C. Gheraslm (V) b. p. I. Rodi- 
cenco (D); semimijlocie: I. Dragnea 
(D) b. p. V. Bogol (V); mijlocle-ușoară: 
I. Pintea (V) b. p. C. Iordache (D); 
mijlocie: D. Gheorghiu (D) b. p. Gh. 
Nicolae (V); semigrea: Ghețu Velicu (D) 
meci nul Adolf Cristea (V); grea: D. 
Ciobotaru (D) meci nul I. Petroff (V).

MARIUS GODEANU

cîteva
1. V.
1. An

micilor gălăgioși, am făcut cunoștin
ță cu rezultate care merită privite 
cu multă atenție, lată doar 
dintre ele: 100 m. băieți H: 
Albu 12 sec.; greutate fete I: 
ca Bălânescu (Șc. sportivă) 7,42 m.; 
greutate băieți I: 1. N. Șerban (Sc. 
27) 12,8; 80 m. plat fete I: 1. Rodica 
Manda (Sc. 22} 11,6;
fete II: .................
lungime 
1), 5,70 
(L.B.1J

100 m. plat 
(Sc. 22} 12,7; 
‘ ‘ (L.B.

I -

Artz
II: I. Teodosiu 
m. plat băieți

Karin 
băieți 

m.; 80 
10,3.

August”.~... „23
mult înaintea începerii con-Cu

cursului ne-am trezit asaltați pur și 
simplu de peste 600 de elevi și eleve, 
nerăbdători să-și vadă numele prin
tre cei calificați pentru finale. Și do
rința lor ar fi fost satisfăcută mai 
repede dacă ajbitrii promiși de co
misia orășenească de atletism n-ar 
fi fost... aceiași cu arbitrii fazei oră
șenești și regionale a crosului de 
masă. Cu ajutorul profesorilor de e- 
ducație fizică prezenți și datorită în 
special energiei prof. Dan Popescu 
de la școala nr. 17, probele au în
ceput și ne-au oferit satisfacția cî- 
tbrva rezultate remarcabile, alături 
de spectacolul unor întreceri de o 
dârzenie deosebită. Spre convingere, 
iată rezultatele primilor clasați 
tre cei 611 concurenți:

13—14 ani. 80 m. plat fete: 
gareta Miliadis (sc. 14) 9,7 
80 m. băieți: FI. Pașa (sc. 17) 9 sec; 
înălțime fete: J. Silian (sc. 84) 1,20 
m; înălțime băieți: C. Semen (sc. M. 
Eminescu) 1,55 m; greutate băieți:

din-

Mar- 
sec.;

IO-Flamura Roșie — L 
tiva’ 13—7

■ Reuniunea de la Ploești 
drul căreia s-au întâlnit reprezenta
tivele Flamurii roșii și Locomotivei 
— a ocazionat suficiente momente 
pasionante, multe meciuri cu lovituri 
tari de-o parte șj de alta, Intîlnirea 
susținută de către Andrei Farkăș șî 
Ion Bocianu a fost „cloul” galei și 
a prilejuit spectatorilor multe satis

facții de ordin ... estetic. Nu exage
răm cu nimic afîrmînd aceasta. An
drei Farkas, mai ales, a îneîntat o- 
chiul prin boxul său elegant. în plină 
mișcare, în care a utilizat o gamă 
variată de lovituri și procedee de 
apărare și atac. Numai să nu fie un 
simplu foc de paie...

Din păcate majoritatea boxerilor 
au risipit multă energie, mai multă 
chiar decît era necesar și au trimis 
nepermis de multe lovituri în aer și 
în blocaje. Reuniunea a ocazionat și 
două surprize: înfrîngerea cunoscuți- 
lor I. Ailenii și I. Bora.Ailenii a in
trat încrezut și s-a lăsat surprins de 
către Stoenescu, un boxer cu garda 
inversă. Puternicele lovituri a]e aces
tuia din urmă l-au zdruncinat serios 
pe Ailenii, care a fost groggy în re
priza doua. 1. Bora nu a știut să 
profite de pe urma alonjei sale, ata- 
cînd prea deschis. Remarcabil s-a 
comportat mijlociul Tr. Stuparu care 
utilizînd bine directa de stînga a 
ținut o meritată victorie asupra 
Ion Buzea.

Rezultatele tehnice în ordinea 
tegoriilor: (primii boxeri sînt 
~ roșii). Vasile Nicolae meci egal

Gh. Vereș, Ion Stoica meci egal 
C. Calenciuc, A. Farkaș b. p. pe 
Bocianu, I. Bora este învins Ia

ob- 
lui

ca- 
ai

FI.
cu
cu
I.
puncte de V. Săseanu, N. Stoenescu 
b. p. I. Ailenii, I. Demeter b. p. Cor- 
fiatis, C. Kiss b. p. St. Cojan, Tr. 
Stuparu b. p. I. Burea, Bătrinu Tă- 
nase este întrecut Ia puncte de V. 
Vlădescu, E. Fiiresz 
Ghiță Alex.

Rezultat final: FI.
va 13—7.

ION

meci egal cu

roșie Locomotj

ȘEINESCU

M. Pascu (sc. 17) 9,43 m.
15—17 ani: 100 m. plat băieți: T. 

Iliaș (șc 26) 11,7 sec; 100 m. plat 
fete: Ioana Mocanu (sc. 19) 15,4 sec; 
400 m. fete: I. Petrarcu (șc. 10) 
1:16.0; 800 m. plat băieți: V. Cara- 
mihai (șc. 17) 2:13.0; lungime bă
ieți : M, Vasile (șc. 1. Rangheț) 5,44 
m; lungime fete: Margareta Miliadis 
(sc. 14) 4,43 m; greutate fete; Ma
riana Bucur (sc. 19) 8,63 m; greu
tate băieți: I. Grindea (S.S.T.) 11,99 
m; înălțime fete: Magda Ionescu 
(șc. 19) 1,25 m; înălțime băieți: Bl. 
Hansner (șc. M. Etninescu) și Cle
ment Deltin (sc. 17) 1,70 m. (1)

1... și Ia ,,Dinamo” .
La Dinamo, punctul de atracție 

întrecerilor din calificări l-au constâ 
tuit performanțele câtorva concurenți, 
care îi recomandă ca serioși pre- 
tendenți la primele locuri în finalelt 
de duminica viitoare. Iată de pild; 
pe sprintera Ana Căpitănescu (Sc 
med. 26} care pe 80 m. plat a „scos* 
un 11,6 la capătul celei mai frumoa
se curse a concursului I Eleva prof 
Elias Baruch are toate calitățile pen 
tru a deveni o talentată atletă: stil 
viteză și rezistență. In limitele ace 
leeași probe, la băieți, micuțul Hori: 
Turcoane (numai 13 ani și 10 luni ș
l, 35 m. înălțime} a trecut linia di 
sosire cînd acele cronometrului indi 
cau 11 secunde. Admiratorul lui Bar 
teniev, Konovalov și Wiesenmaye* 1 * 3 
(autografele acestora figurează la lo 
de cinste pe agenda sa} n-a ocupa 
decît locul II, dar, pentru finală 
hotărît să scoată un timp și mai bur 
10,8 sau chiar 10,7 egalîndu-și astfe 
propriu-b său record.

15,6; disc: 
48,38 m.: 
10.000 m. 
30:51.6; !
3. Moscovici (P) 31:30.6;
1. I. Knaller (C.C.A.) 1,92 m.; 2. A. 
Merică (D) 1,92 m.; 3. G. Marinescu 
(P) 1,84 m.; 4 X 400 m.: 1. Știința 
3:21.0; 2. Dinamo 3:21.2; 3. Recolta 
3:26.4.

CLASAMENT PE ECHIPE: 1. Di
namo 859 p. (bărbați 560 p., femei 
299 p.) ; 2. Energia 763 (485+278) ;
3. Știința 728,5 (480 + 248,5) ; 4. Lo- 
motiva 589 ( 357 + 232); 5. Progresul
572.5 (351+221,5); 6. C.C.A. 488 (333 
+ 155); 7. Recolta 480,5 (398,5 +82); 
8. FI. roșie 460 (258 + 202) ; 9. Voința
199.5 (122,5+77).

Iată de altfel și cîștigătorii probe 
lor din calificări: B'AIEȚI: 80 m. pla 
— M. Bourceanu (Sc. med. 11) 10,5 
greutate — M. Niculescu (Sc. 
7} 11,05 m.; lungime —- N. Rădr 
lescu (Sc. med. 13} 5,74 m.; înăl 
țime — S. Popescu 1,45 m.; 100 n 
plat — S. Bălăceanu (Sc. med. 11 
11,7; 800 m. — N. Prăjescu (Sc. me 
18) 2:17,5. FETE: 80 m. plat — : 
Căpitănescu (Sc. med. 26) 11,6; 1(
m. plat — R. Radulescu (Sc. me 
7) 14,6; 400 m. — E. Dumltresr 
(Sc. med. 7) 1:15,0; lungime — ci 
I-a F. Olteanu (Sc. med. 7) 3,75 n 
cat. Il-a A. Căpitănescu 3,97 rr 
greutate, cat. Il-a — M. Stancu (S 
med. 10} 7,92 m.; cat. I-a S. Cris 
velone (Sc. med. 7) 7.90 m.; 
țime — cat. I-a I. Radulescu 
med. 7) 1,15 m: cat. Il-a C. 
liev (Sc. medie 7) 1,20 ni.

ini
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In campionatul categoriei B

Energia Hunedoara a trecut din nou în frunte în seria I, 
[iar Locomotiva I 5 Seria I
IENERGIA HUNEDOARA-ȘT11NȚA 
■ CLUJ 1—0 (1—0)
I Hunedoara 20, (prin telefon de la 
mtnistil nostru). Derbiul seriei I a 
■ist urmărit de peste 4.000 spectatori, 
Hiulți dintre ei venind de la Cluj, 
B)răștie și Deva. A fost un adevărat 
meci de campionat în care s-a jucat 
Bărbătește fără însă a se depăși li 
mitele corectitudinii. Energia Hune- 
■oara își datorează succesul deciziei 
înaintașilor săi care în prima repriză 
nil făcut tih joc destul de bun. De 
■ltfel, în această parte a partidei ei 
nu și marcat golul victoriei. In min. 
B9 Roman îl faultează pe Voinescu
II chiar pe linia de 16 m. Zapis exe- 
l.ută lovitura, plasat, peste zidul for- 
luat de apărătorii Științei și min 
Igea intră în colțul de sus stînga al 
Sorții: 1—0. In repriza a doua, hu- 
medorenii acționează mai deslînat în 
plac ușurînd astfel sarcina apărăto
rilor clujeni. De altfel ei joacă inex
plicabil de crispați în fața unei for
mații în zece și apoi nouă oameni. 
■Motivul ? Suciu, care se accidentase 
■n min. 32 a părăsit terenul definitiv 
In min. 44. Iar Isac, accidentat și el 
nn min. 76, pleacă de pe teren, în 
Lnin. 81. Cu toate acestea, oaspeții 
pac față cu succes acțiunilor gazdelor, 
|dominîndu-i tehnic. In aceste con- 
Idițiuni credem că un rezultat de e- 
[galitate ar fi fost mai echitabil. S-au 
[remarcat Panait, Calotă, Sîrbu, Balint, 
Zapis de la Energia și Isac, Mureșan, 
[Georgescu, Lutz și Nedelcu (cel mai 
pun din 22) de la Știința. Corect ar
bitrajul lui Mircea Cruțescu.

EF. IONESCU

Constanța și-a consolidat poziția 
în seria a ll-a

nergia și respectiv Maheț (min. 60) 
și I. Covaci (min. 81).

ENERGIA LUPENI-RECOLTA 
REGHIN 3—0 (2—0)

Meci plin dc durități și iregularități.
Au ' marcat Asan (min. 29) și Un- 
guroiu (min. 39, 6o).
ENERGIA ARAD'-ENERGIA MEDIAȘ

1—0 (1—0)

dominat mai mult și a reușit să în
scrie de trei ori prin Cruțiu (2) și 
Coloși. Dinamoviștii au jucat sub aș
teptări : apărarea a fost ușor destră
mată, iar atacul ineficace.

(Tr. 1.)

tare

LOCOMOTIVA CLUJ-ENERGIA UZ. 
TR. OR. STALIN 1—1 (0—1)

Joc mediocru. Au dominat mai mult 
feroviarii dar ineficacitatea înaintării 
fer și-a spus cuvîntul. Au marcat 
"rișan (min. 23), de la Energia și 
Creean (min. 50), de la Locomotiva. 
PROGRESUL S1B1U-LOCOMOT1VA 

ARAD 3-0 (1-0)
Oaspeții au început meciul

fiind superiori în cîmp. Apoi jocul a 
fost la discreția localnicilor care au 
marcat prin Văcaru (min. 16 și 83) 
și Dragoman, (min. 76).

ENERGIA C. TURZII-ENERGIA 
BAIA MARE 3—3 (3—2)

Deși s-a produs o mică ploaie de 
goluri în această partidă totuși com
partimentele slabe au fost mai mult 
înaintările decît apărările. Cvintetul 
atacului local a ținut prea mult min
gea, iar cel băimărean nu a fost 
suficient de hotărît în fața porții. Au 
înscris Avram (2) și Raczi, pentru 
Energia O. Turzii și Schlessinger 
Szilagy și Sulyok pentru Baia Mare. 
LOCOMOTIVA T1MISOARA-ENER-

GIA REȘIȚA 2-1 (0-0)
O victorie prețioasă a feroviarilor 

■mișoreni. Partidă disputată, dar dură 
"ai ales în a doua repriză. Au în
scris Glămeahu (min. 46), de la E-

Singurul gol al partidei a fost în
scris de Chitic (min. H).

CLASAMENTUL
1. En. Hunedoara 9 6 2 1 17: 5 14
2. Loc. Timișoara 9 5 3 1 18:12 13
3. Șt Cluj 9 6 0 3 16: 5 12
4. En. Cîmpia T. 9 4 4 1 13: 9 12
5. En. Baia Mare 9 4 4 1 20:16 12
6. En. Arad 9 4 2 3 6:14 10
7. Progr. Sibiu 9 4 1 4 17:14 9
8. En. Uz. Tr. Or. St 9 3 3 3 14:12 9
9. En. Lupeni 9 3 3 3 17:15 9

10. En. Reșița 9 3 1 5 15:15 7
11. Rec. Reghin 9 1 3 5 8:16 5
12. En. Mediaș 1 2 1 6 6:15 S
13. Loc. Arad 9 2 1 6 6:18 5
14. Loc. Cluj 9 0 4 5 8:15 4

LOCOMOTIVA GARA DE NORD- 
ENERGIA MORENI 1—0 (1—0)

Energia — care din min. 28 a ju 
cat în 10 oameni (Dumi.ru s-a acei 
dentat) — merita un meci nul dup.i 
jocul prestat Ambele echipe au avut 
numeroase ocazii clare de a înscrie, 
dar Leahevici și Mihai la Locomoti
va, Ștefănescu și Constantinescu (a- 
cesta din urmă de la 5 tn.) la oas 
peți le-au ratat. Unicul gol al me 
ciului a fost înscris de Leahevici în 
min. 29. Corect arbitrajul lui I. Lă- 
zăreșcu-Rm. Vîicea.

i <1. G.)

ETAPA VIITOARE: Energia Hu- 
nedoara-Energia Uz. Tr. Or. Stalin: 
Energia Mediaș-Recolta Reghin; Lo
comotiva Cluj-Energia Arad; Energia 
Baia Mare-Locomotiva Timișoara; Lo
comotiva Arad-Energia Lupeni; Ener
gia Reșița-Progresul Sibiu; Energia 
C. Turzii-Știința Cluj.

Seria a H-a
DINAMO BACĂU-ENERGIA 

CIMPINA 5-0 (3-0) 
Băcăoanii, în revenire de fot mă, 

trecut ușor peste un adversar care se 
anunța redutabil. Scorul putea fi mai 
mare dacă Dinamo ar fi insistat și ar 
fi luptat mai mult Oaspeții s-au pre 
zentat sub așteptări, în special în 
linia de înaintare, care a ajuns rar 
la poarta 
puncte au 
(min. 10) 
la 20 m.,

PROGRESUL SUCEA VA-ENERGIA
I .MAI PLOEȘT1 3—1 (1—1)

Scorul a fost deschis de oaspeți 
prin Mihalache (min. 18), dar Coman 
a egalat în min. 30, iar după pauză 
din nou Coman (min. 68) și Haimo- 
viei (min. 75) au stabilit scorul final.

Meciul Știința Iași-Progresul CPCS 
București a fost amînat

CLASAMENTUL

au

Știința Iași-E»
Energia Cîm- 
Dinamo Ba-

1. Loc. Const 9 5 3 1 18- 9 13
2. Loc. G. N. 9 4 3 2 13- 6 11
3. Din. Bîrlad 9 4 3 2 16-13 11
4. Șt lași 8 3 4 1 15-13 10
5. En. Cimpina 9 4 2 3 17-16 10
6. Din. Bacău 8 4 1 3 23-10 9
7. En. Moreni 9 4 1 4 15-15 9
8. Din. 6 3 2 4 19-15 8
9. En. Fălticeni 9 3 2 4 7-13 8

10. Progr. Suceava 8 2 3 3 9- 9 7
11. Progr. Foc. 9 3 1 5 9-18 7
12. Șt București 9 2 2 5 12-17 6
13. En. 1 Mai PI. 9 2 2 5 9-22 6
14. Progr. C.P.C.S. 6 2 1 3 7-15 5

băcăoanilor. Cele cinci 
fost marcate de Cîrr.aru 
-dintr-o lovitură liberă de 
Filip (min. 13,38 și 51) 

si Ujvari (min. 79) din 11 m.
LOCOMOTIVA CONSTANTA- 

ENERG1A FĂLTICENI 2-0 (0-0) 
Victorie grea dar meritată. In pri 

ma repriză a fost joc confuz. In a 
doua, localnicii s-au impus prin joc 
tehnic și ordonat, cucerind victoria 
prin punctele înscrise de Moroianu 
(min. 55) și Ispas (miri. 85).

PROGRESUL FOCȘANI-D1NAMO
VI BUCUREȘTI 1-2 (0—0)

Ambele echipe au jucat lent Progre 
sul a avut ocazii de gol pe care însă 
le-a ratat. înaintarea a fost inefi
cace. Oaspeții au cîștigat grație go- 
lurilqr marcate de Sitaru și Voică. 
Pentru gazde a înscris Gingu.

ȘTIINTA BUCUREȘT1-D1NAMO 
BÎRLAD 3—0 (1—0)

Studenții au obținut o victorie ne
așteptată, dar pe deplin meritată. A- 
părarea lor a fost promptă în inter 
venții, iar atașul — deși cu doi ju
niori — a acționat mai organizat, a

ETAPA VIITOARE: 
nergia 1 Mai Ploești, 
pina-Energia Fălticeni, 
cău-Progresul Suceava, Energia Mo- 
reni-Dinamo Bîrlad, Progresul Foc- 
șani-Locomotiva Constanța, Știința 
București-Locomotiva Gara de Nord, 
Progresul C.P.C.S.-Dinamo VI Bucu
rești.

onosport
Așa arată un buletin Pronosport 

12 rezultate exacte la concursul nr. 
(etapa din 20 octombrie 1S57):

I R.P.Polonă — U.R.S.S.

n
m
IV

U.R.S.S.

Irlanda

eu42

lin antrenament al lotului A de fotbal
care a

(Urmare din pag. I)

deși după felul cum s-a desfășurat 
n-a putut fi concludent — n-a as
cuns însă forma slabă a lui Ene 1 
și V. Anghel. Primul a redeschis 
problema centrului înaintaș, In timp 
ce V. Anghel a deschis... drum lui, 
Cacoveanu, care s-a comportat mai 
bine. Nu ne-a satisfăcut nici compar^ 
tarea lui Nicușor, și Brînzei. Ini 
schimb , am reținut verva de joc a, 
lui Tătara (folosit și inter din lipsă, 
de rezervă de inter — Peischowskl 
era bolnav, iar Constantin chemat și 
el la joc, după cum ne-a a informat 
antrenorii lotului, nu s-a prezentat); 
forma bună a lui Serfoză și reveni-^ 
rea lui Bone; jocul ambițios al lui 
Caricaș (improvizat fundaș stingă 
din cauza indisponibilității inexplica
bile a lui Zavoda II) și forma por
tarilor. De la Energia am reținut în 
special pe Panait (ar putea fi luat 
în considerare pentru lotul A), Crîs- 
nic, Corneanu și Gabor.

SEL. DIVIZIONARA: Voinescu
(Toma) — Caricaș, Brînzei, Neacșu
— Călinoiu (Jenei), Bone (Serfozo)
— Cacoveanu (V. Anghel), Nicușor, 
Ene 1, Șerfozd (Tătaru), Tătaru 
(Suru).

Punctele selecționatei au fost mar
cate de Serfozo, Ene și Tătaru, di
rect din corner.

ENERGIA: Crîsnic — Ciolan, Pa
nait, Tîrnăvean — Corneanu, Delea- 
nu — Sima, Ghibea. Ciurdărescu 
(Florea), Gabor, Nertea.

Viitoarele pregătiri ale lotului, de 
data aceasta complet, marți, joi și 
vineri, iar sîmbătă plecarea la Sofia, 
pentru meciul de duminică Sofia — 
București. Lotul definitiv va' fi al
cătuit astă seară.

Nimic nou în fruntea clasamentelor 
campionatelor de handbal

Kapp 1 (7), Lang (3), Kapp II (2), 
Meaning (2) — Fl roșie și de St. 
Hurubeanu (6), Tipa (6), Glica — 
Știința. Energia Timișoara — Vo
ința Sibiu 12—9 (6—7). Atît timp 
cit sibienii au rezistat din punct de 
vedere fizic meciul a fost frumos. 
După pauză însă, echipa gazdă și-a 
tmpus ritmul șl a cîștigat dar, prin 
punctele marcate de Michel (4), Ja
cob (4), Reitz (2), Ehrenreich, Si- 
pos, respectiv de Kraus (3), Schuler
(2) , Gotferdt (2), Geimer, Bota. 
Știința Timișoara — Recolta Jimbo- 
lia 3—17 (1—6)'. Rezultatul a fast 
influențat de faptul că timișorenii nu 
au putut prezenta echipa completă. 
Au înscris; Meithert (2), Vlad (Ști
ința), Jost (9), Kolbus (3), Kaiser
(3) , Vranjar, Valeri (Recolta). E- 
nergia Reșița — Energia Făgăraș 

7—7 (5—3). Echipa gazdă a ratat 
două lovituri de la 14 m, prin Feren- 
schutz. In general meciul a fost de 
un slab nivel tehnic. Au marcat : 
Ferenschutz (3), Schutz (2), Got- 
lieb, Falchschessel (Reșița), Graef 
(2), Schneider (2), Tischler I, Mis- 
ches, Richter.

Campionatul feminin, categoria A. 
Progresul M.I.C. — Fl. reșie Sighi
șoara 8—0 (4—0)'. In acest meci — 
fără să aibă un adversar care să-i 
solicite un efort prea mare — echioa 
bucureșteană a probat că este din 
ce în ce mai bună, cu un atac care 
acționează corect tactic și care fina
lizează acțiunile mult mai bine. Au 
înscris: Neurohr (3), Ugron 12), 
Pădureanu, Sălăgeanu, Cîrligeanu. 
Știința I.C.F. — Fl. roșie Mediaș 
7—4 (5—1). Știința Timișoara — 
Progresul St. roșu 2—4 (0—2). Fl. 
roșie Sibiu — Progresul Orașul Sta
lin 6—2 (4—0)'. In repriza secundă 
echipa oaspe a avut o puternică re
venire. Au marcat: Gross (3), Hoff
man, 

Scheip, Mora, Windt 
Progresul Tg. Mureș — Energ’a Re
șița 5—1 (3—0)'.

In campionatul masculin, categoria 
B s-au înregistrat următoarele re
zultate: Dinamo București — Vo
ința Sighișoara 12—10 (6—6); Ener
gia I.C.M. Reșița — C.S.A. Con
stanța 13—10' (7—5), Progresul AJ 
rc ’ — Progresul Odorhei 13—10 
(8— 4), Șiii;ța Galați — Loco: :tiva 
G.N. 7—16 (5—8), Energia Sib u 
Recolta V ari aș 19—19 (12—4), Pro
gresul Bacău — Dinamo Tg. N.ureș 
11—7 ( 5—3).

Rezultatele înregistrate în jocurile 
de handbal disputate 
vite din două puncte 
mul ar fi acela al 
tașe care au reușit 
pe vechile poziții (o 
ție: cîștigînd meciul 
biu. Energia Timișoara a trecut pe 
locul HI), iar cel de al doilea ar 
fi al formațiilor din coada clasamen
tului care au dat un serios asalt 
pent'u a ieși din această zonă oe- 
'icu' asă, unele dintre ele (Energia 
Reșița, Flamura roșie Cisnădie) reu
șind aerst lucru.

In campionatul feminin sini de 
semnalat două aspecte, nu mult di
ferite de cele pe care le-am subli- 
niet la campionatul masculin. Echi
pele fruntașe s-au menținut, iar o 
bună oarte din formați te care au 
avut un start mai slab în campionat 
(Progresul Tg. Mureș, Ftiința I.C.F. 
și Progresul Orașul Stalin) au ară
tat — chiar dacă nu au terminat ieri 
învingătoare — că sini :m revenire 
de formă.

Mai bine însă să dăm cuvîntul 
corespondenților noștri.

Camoionaiul masculin, categoria 
A. Știința I.C.F. — C.C.A. 9—13 
(7—7). A fost un joc frumos numai 
o repriză, cînd echilibrul de valoare 
de pe teren a dat naștere unei în- 
dîrjiie dispute. Din păcate după 
pauză apărările ambelor formații au 
jucat mai dur, ceea ce a'scăzut din 
spectaculozitatea meciului. In aceas
tă parte a întîlnirii C.CIA., deși nu 
s-a comportat la valoarea ei obiș
nuită, și-a asigurat victoria prin bi
necunoscuta forță de atac a echipei. 
Au marca!: Sauer (5), Bulgaru (4), 
Căliman (2), Sorescu, Telman 
(C.C.A.), Hnat (5), Nodea (3), Țiței 
(Știința). Dinamo Orașul Stalin — 
Energia Ploești 15—8 (8—4). Dina
moviștii au fost mai buni, în spe
cial în jocul de cîmp, și au meritat 
victoria. Portarul ploeșiean Labă a 
avut o atitudine nedisciplinată față 
de arbitru și a fost eliminat definitiv 
din joc. Au înscris: Stănescu (6), 
Schmitz (4), Pahan (4), Martini H 
(Dinamo), Trifu (5), lonescu (3), 
(Energia). Flamura roșie Cisnădie— 
Știința Iași 14—13 (7—8). O partidă 
aprig disputată. Echipele au fost a- 
proape tot timpul la egalitate. Me
ciul a abundat în durități și acțiuni 
neregulamentare și din cauza arbi
trajului lui Cornel Adîncu (Timișoa
ra). Golurile au fost înscrise de:

ieri pot fi pri
de vedere. Pri- 
echipelor frun
ză se mențină 
singură excep- 
cu Voința Si-

Cazacu, Walzer (Fl. roșie), 
(Progresul).

DINAMO PE PRIMUL LOC
IN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE CANOTAJ 

ACADEMIC FOND
câmp, 

mondial 
(B) — R.p. Polo

nă (B) 
(Eire) — R. p. Ro-

i— -it; „ 
Hunedoara — știința 

Cluj (Cat. B) 
Dinamo 

€ București (Cat. B) 
Energia

1

1

mină (tineret) Anulat

1
Energia

Progresul Focșani 
C rzz—

Locomotiva Cluj ______
Uz. tract. Or. Stalin (Cat. B)
■ —z—‘ 1 ~___ 11

1 Mai Ploești (Cat. "b) 
Energia 

Cimpina (Cat. B) 
Energia Lupeni — Recolta 

Reghin (Cat. B) 
Progresul sibiu — Locomoti

va Arad (Cat. B) 
Metz — Sedan (camp, francez) 

XII Ales — Lyon (camp, francez)

V

VI

VII progresul Suceava — Energia

Vili Dinamo Bacău

IX

X

XI

2

X
1

1

1

1
1

X

Meciul in : irlanda (Eire) — R.p. Ro- 
minl (tineret) fiind anulat după Închi
derea concursului (Irlanda prezentînd 
echipa B în loc de tineret ața cum 
inițial fusese anunțat) conform regu
lamentului " ' "
pronostic 
depuse.

La acest 
proximativ

TIMIȘOARA, 20 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Participanții 
la cea de a IlI-a ediție a campiona
tului de canotaj acade..iic fond, des
fășurată pe canalul Bega din locali
tate, au beneficiat de un timp ire
proșabil și condiții de organizare op
time. Din lotul celor peste 200 de 
concureștți s-au remarcat din nou re
prezentanții asociației Dinamo care, 
de altfel, s-au situat pe primul loc 
în clasamentul pe asociații datorită 
celor 4 titluri republicane ciștigate, 
din cele 7 puse in joc. 
țațele înregistrate:

lată rezul-

s-a acordat la acest meci 
gratuit tuuror buletinelor

Feminin. Simplu: l, 
(Locomotiva} 30:26,5; 
Schwartz (Progr.) 32:09,2; 3. Roxan- 
dra Willems (Voința) 32:31 R; 4-

Ana
2.

Pilder
Edith

ETAPA A VIII-a A CAMPIONATULUI
CATEGORIEI C LA FOTBAL
. SERIA I

Tecucj-Loeomotiva Tg. Ocna 1—0 
<»-0).

Locomotiva Pașcani-Dinamo Brăila 
2 4 (1—3).

Progresul Dorohoi-Energia Bacău 5—l 
(1-2).

Știința I.M.F. lași-FL roșie Botoșani 
4—0 (1-0).

Progresul
4—2 (1—0).

Flamura
1—1 <♦—<». 

Energia
(0-4).

ETAPA 1 
Tecuci; _______ _____.

Iași; Știința Galați-Progresul Rădăuți: 
Energia Bîrlad-Locomotiva Pașcani; 

Energia Bacău-Locomotiva Tg. Ocna; 
. Energia Moinești-Fl. roșie Botoșani; Fl.
roșie Buhușl-Progresul Dorohoi.

SERIA a Il-a
Energia Tîrgoviște-Energia 4 Cîmpl- 

na 7—2 (3—0).
Energia Gaiați-Energia București 2—1 

(C—1).
Energia Sinaia-Locomotiva Galați

1-2 (1-1).

Rădăuți-Energia Momești 

roșie Buhuși-ȘtUnța Galați 

Bîrlad-Locomotiva Iași 0—7 

VIITOARE: Locomotiva lași- 
Dinamo Brăila-Știința. I.M.F.

Bîrlad-Locomotiva

Medgidia

București

Deordeni

Energia Victoria-Energia 
g—l (1—1).

Energia Constanța-FI. roșie 
1-# <1—•>.

Fl. roșie Giurgiu-Energia
1-2 (»_«).

ETAPA VIITOARE: Energia 
Energia Galați; Energia Tirgoviște-E- 
nergia Constanța; Locomotiva Galați- 
Dtnamo Pitești; Fl. roșie București-E- 
nergia 4 Cimpina; Energia Medgidia- 
EnCTgia 131; Energia București-Fl. roșie 
Giurgiu; Energia Leordeni-Energia Si
naia.

SERIA a III-a
Energia 3 Reșița-Flamura roșie Arad 

0—0.
Flamura roșie Km. Vîlcea-Energia 

3—0 (1—0).
Progresul Corabia-Energla Tg.

5—0 (3—0).
Locomotiva Craiova-Locomotiva 

Severin 0—3 (Locomotiva este suspen
dați).

Energia 
disputat, 
netele de

Energia 
Energia 

2—0 (0—0).

Victoria-

198

Jiu

Tr.

Arad-Progresul Brad nu s-a 
Progresul n-a prezentat ear- 
legitlmare.

14-Energia Craiova 3—1 (2—I). 
Otelul Roșu-Ștânța Craiova

ETAPA VIITOARE: Energia Tg. Jiu- 
Locomotiva Tr. Severin; Energia 103- 
Progreșul Corabia; Locomotiva Craiova- 
Energia Craiova; Energia Oțelul Roșu- 
Flamura roșie Arad; Flamura roșie Ittr.. 
Vîlcea-Energia Arad; Progresul Brad- 
Știința Craiova; Energia 14-Energia 3 
Reșița.

SERIA a IV-a

CaxeiProgresul Satu Mare-Recolta
2-1 (1-1).

Dinamo Baia Mare-Recolta 1 
2—2 <0—1).

Fl. roșie Sf. Gheorghe-Voința 
Mureș 1—« (0—0).

Fl. roșie Cluj-Recolta Sighet 
(#—»).

Recolta
Energia 

(1-2).

ETAPA 
ta Salonta; 
Baia Mare; 
radea; _ 
plița; Voința Tg. Mureș-Progresul Tur
da; Recolta Carel-Fl. roșie Sf. Gheor
ghe; Fl. roșie Cluj-Progresvl Satu 
Mare.

Salonta

Tg.

1—1

(0—2).Toplița-Energia 7 «—S 
Oradea-ProgresiT Bistrița 1—3

VIITOARE: Energia 7-Recol- 
FL roșie Oradea-Dinamo 
Recolta Sighet-Energia O- 

Progresul Bistrița-Recolta To-

Berta Block (Energ.); 4-j-l r.: 1. Di
namo (Felicia Urziceanu, Lia Togă- 
nel, Sonia Bălan, Rita Schob+An- 
gela Codreanu) 27:11,5; 2. Progre
sul (Ecaterina Deneș, Anca Miclescu, 
Ioana Palcu, Vanda Sfetescu+Brau- 
neker) 29:21,1; 3. Locomotiva 29:38,5;
4. Energia 30:28,6; 5. Voința 30:46,5; 
44-1 v.: 1. Energia (Stela Stanciu, 
Emilia RigarJ, Tltina Sălceanu, Mag
da Jifcu-r Elena Brrcani) 26:21,0; 2. 
Dinamo (Maria Marton, Viorica U- 
drescu, Maria Trinks, Maria Bucur A- 
Ștefania Borisov) 27:15,0; 3 Progre
sul 28:05,0; 4. Voința 30:24)9. Mascu
lin. 2 v.! 1. Dinamo (Ewald Bold- 
V. Păpușoi) 36:59,9; 2. Locomotiva 
(N. ArsaT'-M. Barbu) 38:55,2; 3. 
Progresul (Petre Ștefan-Lucian Fle- 
șeriu) 38:592; 4. Știința 39:16,0; 5. 
Voința 41:03J/; 2-J-l : 1. Dinamo (Hel
muth Thomas, Ștefan Nicolae + Bon- 
cianuț 41-.37JD; 2. C.C.A. (I. lonescu, 
P. AțilincoviciA-Ghiață) 43:14,0; 3. 
Progresul (A. Rotaru, 1. Iorgulescu+ 
Bașchatd) 43:18.0; 4. Voința 44:04,0;
5. Energia 45:08,0 ; 4+1 r. : 1.
C.C.A. (Boicu, Kiss, Bulugioiu, Bom- 
pa+Lupu) 35:44^5; 2. Voința (Kapti
ler, Bojar, Kalmar, Ostoia+Lovrans- 
chi) 36:11,2; 3. Locomotiva 38:31,2; 
4. Dinamo 38:33^; 5. Energia 39:24,7:
6. Știința 39:31,5; 7. Progresul
45:29,0; 8+1: 1. Dinamo (Boroș, 
Bellu, Szabo, Aristan, Voican, Cor
bul, Petrescu, Totor + Păunescu) 
32:21,9; 2. Energia 34:35,8; 3. Știința 
35:21,3; 4. Progresul 35:26,4; 5. Lo
comotiva 35:30,7; 6. Voința 35:51,2.

Clasamentul pe asociații: 1. DINA
MO 42 p.; 2—3. Energia, Progresul 
24,5 p.; 4. Locomotiva 21 p.; 5.
Voința 16,5 p.; 6. C.C.A, 13 p.; 7 
Știința 8 p. Probele feminine s-au 
desfășurat sîmbătă după-amiază, pe 
distanța de 6 1m., iar cele mascu
line duminică dimineață de-a lungul 
a 9 km.

R. URZ1CEANU

Dumi.ru


ACTIVITATEA LA VOLEI

Echipele Tînărul Dinamovisț București campioane 
republicane de juniori și junioare

Școala sportivă de elevi Ploești 3—0
(la 4, 11, 12).

Clasamentul final:
1. Tînărul .Dinamovisț 1
2. Șc. sp. elevi Ploești
3. Progresul l.T.B.
4. Loc. Timișoara
5. T. D. Constanța 

JUNIOARE:
Buc.
15—9; 8—15; 7—15; 12—15), Energia 
Constanța — T. D. Buc. 3—1 (15—4; 
13—15; 15—4; 15—3), Locomotiva 
G. N. Buc. — Progresul Tg. Secuiesc 
3—0, Energia Constanta — T. D. O- 
radea 3—1.

Clasamentul final:
Tînărul Dinamovisț Buc. 
Energia Constanta 
Locomotiva G. N. Buc. 
T. D. Oradea 
Progresul Tg. Secuiesc

După o luptă pasionantă, în care 
jucători și jucătoarele au luptat cu 
toată dîrzenia pentru fiecare punct, 
au fost stabilite echipele campioane 
republicane de juniori la volei. Tit
lurile de campioane au revenit echi
pelor Tînărul Di4iamovist București și 
la băieți și la fete, fapt care consti
tuie un frumos succes pentru secția 
de volei de la Tînărul Dinamovisț.

Rezultatele tehnice înregistrate în 
ultimele zile: JUNIORI: T. D. Bucu
rești — T. D. Constanța 3—0 (la 11, 
5, II), Școala sportivă de elevi Plo
ești — Progresul l.T.B. 3—1 (13—15; 
15—12; 16—14; 15—12), Locomotiva 
Timișoara — T. D. Constanța 3— 1 
(6—15; 16—14; 15—3; 15—13), T.D. 
București — Progresul l.T.B. 2—3 
(9—15; 15—9; 13—15; 17—15; 13 — 15) 
Progresul l.T.B. — Locomotiva Timi
șoara 3—2 (15—7; 7—15; 15—9.
IO—15; 15—7), T. D. București —

Rezultate normale in întrecerea
Nici o surpriză în etapa a Il-a a 

c.irr.’iionateior categoriei A la vie:. 
Etapă calmă în genere, cu excepția 
întîlnirilor masculine Energia Uzinele 
de Tractoare Orașul Stalin—Energia 
București și C.C.A—Progresul l.T.B. 
Iată rezultatele tehnice cu care a'J 
laa: sfîrșit meciu.'.e etapei de ieri

1.
2.
3.
4.
5.

LA GENOVA :5»,R

Kisznețov (U. R. S. S): 83,73 m. Ia suliță !|
ROMA 20. (Prin telefon).—Sîm

bătă s-a desfășurat la Genova ultima 
reuniune atletică internațională pro
gramată de F.l.D.A.L. (Federația ita
liană de atletism) cu participarea 
atleților sovietici, polonezi, finlan
dezi, italieni și romîni. înaintea a- 
cestei întreceri, celebrul sportiv so
vietic Vladimir Kuț — proaspăt re
cordman al probei de 5.G00 m. — 
a declarat că va încerca să doboare 
și recordul la 10.000 ni. Din pă
cate, o ploaie torențială — care s-a

abătut asupra Genovei in cursul dl 
mineții de sîmbătă —ț a inund™ 
pista și a făcut-o greu practicabili 
Cu toate acestea Kuț a făcut I 
cursă excepțională, realizînd timpii 
de 29:10.4. La 33 secunde în urmi 
sa a sosit Bolotnikov. O tentativă dl 
record mondial pe 1.000 m. a fol 
încercată de polonezul Lewandowl 
ski. Același motiv l-a împiedicat pl 
Lewandovski să-și realizeze doriți 
ța. El a alergat distanța în 2:24.(1 
fiind urmat de Salonen (Fini.) -1 
2:24.6 și Baraldi (Italia) 2:25.2. I

O performanță excepțională a real 
iizat sulițașul sovietic Kuznețov. 11 
ciuda dificilei piste de elan, Kuznel 
țov a aruncat sulița la 83 m. 73 -I 
nou record U.R.S.S. și a doua perl 
formanță mondială. O luptă extraorl 
dinară s-a dat la săritura în înăll 
time. Pasionantul duel dihtre record! 
mânui mondial Stepanov și suedezul 
Pate'sson s-a terminat de data al 
ceasta în favoarea ultimului. Ambii 
atleți au sărit — ca și la Roma -I 
2 m. 06, însă Patersson a trecut dil 
a doua încercare iar Stepanov dirl 
a treia. Pe locul trei s-a clasat Mal 
rianovici (Iug.) cu 2 m. 03. iar suel 
dezul Dahl a sărit 1 m. 95. La greul 
tate Aurel Raica s-a clasat pe locul 
doi, cu o performanță sub posibilii 
lăți (15 m. 91) în urma suedezului 
Udebom (16 m. 18).

Alte rezultate: 100 m. : BartenieJ 
(U.R.S.S.) 10”4, Weber (Elv.) 10"6 
triplu salt: Raikovski (U.R.S.S.) la 
m. 70, disc: Consolini. (It.) 52 m 
12, Lindroos (Suedia) 51 m. 50.

Feminin : Dinamo București — 
Progresul Tîrgoviște 3—0 (2,6,11).
Locomotiva Buc.—Știința Timișoara
3—0 (3,5,11), Voința Orașul Stalin— 
FI. roșie Cluj 2—3, Voința „Sibiu— 
Progresul C.P.C.S. Buc. 3—0 (15,5, 
16), Energia 
I.C.F.
16—14).

7
7
7
5
4

N.

11—5
9—6 

19—7 
9—(10 
1—12 
G.

1
1
3
3
4

Buc. 4 
l 4

4
4
4

Locomotiva
T. D. Oradea 2—3 (15—5;

3
3
1
1 
0

T.E.M.
(12—15,

Buc.—Știința 
15—5,

corespondent

echipelor de categoria A
Masculin : C-CA.—Progresul l.T.B 

3—2 (15—12, 6—15, 18—lv>, 14—16, 
15—3) ; Știința I.M.F. Cluj—FI. ro
șie Buc. 3—0 (3,7,7,), Energia Uz. 
Tr. Orașul Stalin—Energia Buc. 3—2. 
Energia Arad—Locomotiva Buc. 1—3 
(9—15, 15—8, 9—15, 9—15), Dinamo 
Buc. — Locomotiva Craiova 3—0 
(6, 6, 3J.

15—6,

Atac reușit al Florinei Teodorescude la Dinamo București, în meciul 
susținut ieri de această echipă (la Ploești, in. sala Energia) împotriva 
proaspetei divizionare Progresul Invățămint-Tîrgoviște.

Foto: C. FAURCampioni scontați In întrecerea republicană de floretă 
pe echipe: Progresul F. B. (la fetei și C.C.A.(la băieți)

SATU .MARE 20 (prin telefon de 
la trimisul nostru)'. — După cum 
am anunțat în ziarul de simbătă, 
echipa C.C.A. a avut un adversar di
ficil în Dinamo Cluj. Militarii au 
reușit însă să-i întreacă pe duj’eni — 
la limită, e drept — cu 9—7 și 
fel să încheie campionatul fără 
frîngeri. In celelate' 3 meciuri 
s-au înregistrat surprize.

★
Campionatul republican pe echipe 

la floretă fete a avut o desfășurare

ast-
în-
nu

C.C.A. a ciștigat „Cupa
7 Noiembrie" la ciclism

monotonă. Progresul F.B. a ciștigat 
ia o diferență apreciabilă deși în ul
timul meci cu Progresul Cluj’ (a- 
ceasta terminase mai înainte la ega
litate cu Energia Satu Mare!) a 
trebuit să se mulțumească doar cu 
un rezultat egal: 8—8. In decursul 
returului s-au Înregistrat următoarele 
rezultate: Dinamo Cluj cu Progre
sul F. B. 5—11, Progr. Cluj 5—11, 
C.C.A. 4—12, En. Ploești 8—8, Pro
gr. Or. 9—7, En. S.M. 7—9, St. Tg. 
Mureș 8—8: Progr. F.B cu 
Cluj 8-8, C.C.A. 13—3, En.
13—3, Progr. Or. 16—O. En. 
11—5, St. Tg Mureș 14—2; 
Cluj cu C.C.A. 10—6. En.
13—3, Progr. Or. ]1—5, En. 
8—8, St. Tg. Mureș 14—2;
cu En. Ploești 9—7, Progr. Or. 10—6, 
En. S. M. 5—11, St. Tg. Mureș 9—7; 
En. Ploești cu Progr. Or. 4—12, En. 
S. M.
Progr. 
St. Tg 
cu St.

Progr. 
Ploești
S. M. 
Progr. 
Ploești 
S. M. 
C.C A

J /

O des a a început 
de atletism 

echipele selec- 
Armatei 

Cehoslovace 
în prima zi: 
103; 800 m: 

5C00 m: Emil 
ciocan: Ego-

ATLETISM XÎ
ționate ale 

Sovietice fi Armatei R. 
Iată rezultatele înregistrate 
100 m: Tokarev (U.R.S.S.) 
Junguirth (R. Ceh.) 1’493; 
Zatopek (R. Ceh.) 14:183; ______ ____
rov (U.R.S.S.) 69,90 m; 400 m: Nikolski 
(U.R.S.S.) - " 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.)

48,5; no m. garduri: Redin 
14,9; lungime: Evgheni cen 
7,39 m.

• In cadrul turneu-
RAțPMFT 1B1 *1 campiona-
UfivuilLf tului mondial feminin

de baschet care se des- 
de Janeiro eclWpa U- 

a Învins Chile cu

mal Joacă 
loca luate.

ANGLIA 
FORMA)

marți la Tîrnovo cu Star din

(CU HAYNES IN MARE
A CIȘTIGAT CU 4-0 LA

CARDIFF

Pe pista velodromului Dinamo au 
lost ieri prezenți toți așii ciclismului 
rcminesc. Prezența fondiștilor la com
petițiile pe pistă este explicată de 
faptul că întrecerile de fond s-au în
cheiat odată cu desfășurarea Cursei 
Vic'o-ie'. Rutierii „șomează* și deci 
folosesc această vacanță timpurie per- 
fecț onî.ndu-se în alergările de viteză. 
..Cuna 7 Noiembrie" c fost cucerită 
■le alergătorii Casei Centrale a Ar
matei care in meciul omnium au rea
lizat 24 de puncte, în timp ce Dinamo 
■— principalul lor adversar — a ob- 
țirut 26 p. Pe locul 3 formația Pro
gresul cu un punctaj mult inferior: 
65

Proba de viteză a fost de la în
ceput punctată de surprize. V. Oprea 
— campionul pe acest an — a fost 
întrecut în optimi de dinamovistul C. 
Bilciu, iar în recalificări — pasiv — 
a cedat t'năruită M Vidraru. Com
portarea lui C. Bilciu a fost pentru 
tați -> revelație. El a reușit în final să 
se claseze pe locul 4 înaintea multor 
cicliști cu rutină. Finala Drober de vi
teză a opus pe maestrul sportului 
Ion loniță dinamovistului Petre Tache. 
După ce și-au împărțit- victoriile în 
primele două manșe, în cursa deci
sivă Ion loniță a atins cu pedala 
pista și s-a răsturnat. Astfel victoria 
a revenit concurentului Petre Tache.

La cursa italiană C.C.A. n-a a- 
vut de rezolvat prea multe probleme. 
Cu o formație omogenă și valoroasă 
(C. Dumitrescu, I. Vasile, I. loniță, 
C. Voicu, C. Florescu) militarii au 
cucerit pe merit primul loc.

Semifondul, „clou“-ul tuturor între
cerilor pe velodrom, a ținut și de a- 
ceastă dată încordată atenția specta
torilor. I. Baciu a realizat o victorie 
muncită, dar nu mai puțin meritată. 
El a fost urmat în clasament de G. 
Moiceanu, C. Baciu, Gh. Cdcișcă. A. 
Selaru, ș.a

4-12, St. Tg. Mureș 7—9; 
Oradea cu En. S. M. 3—13,
Mureș 7—9; Energia S. Mire
Tg. Mureș 9—7

RENATO ILIESCU

fășeară ia Bio __ 
niunii Sovietice a _____ _ „„
p—M (3®—19). In meciul dintre echipele 

Ungare și S.U.A. după ce baschet
balistele maghiare au condus aproape 
tot timpul jocului ele au fost întrecute 
cu 51—M (27—29).

TURNEUL ECHIPEI ENERGIA 
BUCUREȘTI IN BULGARIA

• La cadrul turneului pe care-i în
treprinde în Bulgaria, echipa masculină 
de baschet Energia București a înre
gistrat următoarele rezultate: Energla- 
SJavia Sofia 52—65 (2^—36), Energia-A- 
kademic Sofia (med de antrenament) 
'‘S—74 (27—32), Energia-SJavia Sofia 
«—74 (30—36). Baschetbalist ii romRti

Pe stadionul 
den Park din 
s-a desfășurat 
tă în prezența 

spectatc-ri meciui contind pentru cam
pionatul interbritanic 
tativele Tării Galilor 
glezii, care debutau 
cu echipa pe care o 

. turneul final al 
dial, au obțkiut 
cîștigînd cu _
(1-0). Chiar în min. 6, Ia un 
echipei Angliei, fundașul galez 
vrînd să dea mingea înapoi 
lui, marchează în propria poartă. Sco- 

după pauză, 
copios pînă 

fost motorul 
înscris două 

goluri, iar Finney a completat scorul.

PARTIZAN CONDUCE IN CAM
PIONATUL IUGOSLAV

FOTBAL
Hamp-

Cardiff. 
sîmbă- 

a 53.0v0

dintre reprezen- 
șl Angiî 31. En- 
în acest sezon 

pregătesc per.tru 
campionatului 
o victorie 

scorul categoric

rul este modificat abia 
deși englezii dominaseră 
atunci. Haynes, care a 
înaintării oaspeților, a

H N.

mon- 
comodă, 
de 4-0 
atac al 

Hopkins, 
portaru-

• la cadrul celei de a 8-a etape a 
campionatului Iugoslav au fost tare- 
gistrate rezultatele : Partizan — Dina
mo zagreb 4-1 ; SpMt — Vojvodtaa

SaR IIKICHIDEREn EDI"|*IEI

1-1 (1-1) IERI, LA DUBLIN, CU IRLANDA B !
Selecționata noastră de tineret a reușit un rezultat bun, dar mai ales un joc mult apreciat 

de irlandezi
DUBLIN (Prin telefon). — Anun

țat pentru sîmbătă după amiază, apoi 
schimbat pentru seara în nocturnă, 
pînă la urmă meciul dintre Irlanda B 
și Romînia tineret s-a disputat dumi
nică. echipa noastră de tineret reușind 
un excelent rezultat, 1 — 1 (1 — 1) Cu 
echipa B a Irlandei, în care figurea
ză numeroși jucători profesioniști par
ticipant la campionatul englez. A- 
cest lucru se poate vedea din forma
ția Irlandei B:

Dwyer (Wolverhampton) — Whit- 
tacker (Chelsea), MacNaily (Luton)
— CAVIN (Doncaster). Kerrnh 
(Shamrock) căpitanul echipei, McGrath 
(Black-burn) — FAGAN (Manchester 
Ci*y), Peyton (Shamrock). NEVILLE 
(Westham), Meagan (Everton), Tuo- 
hy (Shamrock).

Noi am prezentat formația: Cozma
— PAHONȚU, Hulea, Szakacs II — 
BODO, Nunweiller — Copil SERE
DA!, ENE II. Meszaros II, Seme
nescu.

Spectatorii, 52.000, au confirmat po
recla de „mugetul de pe Dalymont 
Park" (așa se numește stadionul de 
aici). Tot timpul au strigat încuraiîn- 
du-și echipa și apoi ue a noastră pen
tru frumosul joc prestat

Cu cîteva minute înainte de 
a încetat ploaia măruntă care 
puse de cu noaptea. Natural că tere
nul a fost foarte alunecos.

irlandezii au început jocul toarte iu
te, în iureș, echipa noastrăt ripostînd 
prompt. In min. 11 irlandezii au des
chis scorul. Fagan a condus o acțiune 
pe aripă, a trecut de Szakacs II și a 
centrat impecabil. Neville a reluat pla
sat cu capul și a înscris: 1—0. Jocul a 
continuat să fie rapid și egal. S-a re
marcat halful Cavin care este un mare 
constructor in joc. Apărarea noastră 
a stăvilit multe acțiuni, iar atacul 
nostru a combinat frumos și a ajuns 
repede la poartă. In min. 31 am ega
lat:
tre
16 
de
Șut 
la pauză, jocul s-a menținut rapid, 
dinamic și egal.

La reluare, Cozma a intervenit ex
cepțional, chiar în min. 46, plonjînd 
în picioarele lui Neville. Peste trei 
minute, ocazie la poarta lui Dwyer: Se- 
redai a tras spre poarta goală, dar

meci, 
înce-

Copii a pătruns pe centru, prln- 
apărătorii irlandezi și ajuns la 
m a pasat spre Semenescu care 
asemenea venea spre centru. Un 
puternic cu dreptul și... 1—1. Pînă

Whiteacker a salvat de pe linia porții. 
O scenă tragi comică în min. 62r Hu
lea a trimis puternic mingea înainte, 
dar în traiectoria sa mingea l-a lovit 
drept în cap pe arbitrul Kelly (care 
de altfel, a avut multe scăpări). Arbi
trul s-a prăbușit ca un buștean la 
pămînt. Cîteva minute de întrerupere, 
apoi jocul s-a reluat la fel de echili
brat și rapid. Cozma a salvat în cor
ner (min. 65) la un șut al lui Fagan, 
iar Copil a ratat de puțin în min. 66. 
Din nou o intervenție salvatoare a iui 
Cozma în min. 73, și imediat pierdem 
pe Ene II: lovit, el a trecut — figu
rant — pe extrema stingă. Am conti
nuat să jucăm de Ia egal la egal, deși 

inferiori numericește și meciul s-a ter
minat cu scorul de 1 — 1.

Rezultatul constituie o excelentă 
performanță pentru echipa noastră. 
Dar ea s-a impus mai ales prin joc, 
fiind des aplaudată de public, iar 
după meci elogiată de specialiști.

Viitorul meci — și ultimul din tur
neul în Marea Britanie — va avea 
loc miercuri în nocturnă la Belfast, 
în compania tot a unei echipe B, a 
Irlandei de Nord.

TUDOR VORN1CU

Novisad 1-0 (!) ; Vardar Skoplie —I
Buducnost Titograd 2-0 ; Zeiezniciajq 
Sarajevo — Hajduk Split 2-5 ; Zagreb
— Velej Mostar 2-1 ; Spartak SuboiiuJ
— Steaua roșie Belgrad 0-0 ; RadniciM 
tseigrad — B.S.K. 3-9. In ciasameW 
conduc^ Partizan cu 13 p. urmat del 
Radniciki 21 p., Hajduk, Vardar, Spar-| 
tak, Dinamo cîte 9 puncte etc.

La 27 octombrie se va disputa eta
pa a 9-a, după care va avea loc se-| 
lecționarea jucătorilor în vederea jocu
rilor cu echipele Greciei și Rcmîniei 
din cadrul preliminariilor campiona
tului mondial. La 3 noiembrie repre
zentativa Iugoslaviei va susține un joc 
de verificare cu o echipă elvețiană.

o Cea de a II-a ediție 
RIMMAQTtPĂ a cupei Europei de 
USifinnOllun Gimnastică desfășurată 

sîmbătă în sala Cou
bertin din Parrs, s-a încheiat cu o 
mare surpriză. Primul loc în clasa
mentul individual compus a revenit 
spaniolului Ioaehim Blume, care a to
talizat în cele șapte probe 
Pe locul 2 s-a clasat Titov

56,83 p. urmat de Benke 
55,90 p. și Gupghard —

55,85 p. Cîștigătorul de anul 
Cupei, Boris Șahilin, 7’ 
prezent la Paris nu a putut lua 
la înt’.’reere fiind bolnav.

Intr-un meci 
național de hochei -des
fășurat la Mtir.chen, e- 
chipa secundă a Ceho

slovaciei a întrecut prima reprezent^ 
tivă a R.F. Germane cu scorul de 5^

ECHIPA DE
VA SUSȚINE

57,40 p.
(U.R.S.S.) 
(Elveția) 
(Elveția) 

trecut al 
(U.R.S.S.) deși 

parte

HOCHEI
inter-

HOCHE1 A U.R.S.S.
7 MECIURI IN CA
NADA

• Se anunță
chei a U.R.S.S. va plecă la 15 noi _ 
brie in Canada, unde în cursul a pa
tru săptămînî 
1a compania 
amatoare ale 
parte din
U.R.S.S. în 
mondial.

că selecționata de ’«•- 
iie»-

va susține șapte meciuri 
celor mai bune echipe 
țării. Acest turneu face 
pregătirile reprezentativei 

vederea campionatului

Surpriză Ia Chorzow

P0L0NIA-U.R.S.S.2-l( 1-0)
VARȘOVIA, 20 (prin telefon). — 

Meciul de fotbal dintre reprezentati
vele Poloniei și Uniunii Sovietice des
fășurat azi la Chorzow în cadrul 
preliminariilor campionatului mon 
dial a fost urmărit de 100.000 spec
tatori. Fotbaliștii polonezi au obținut 
o prețioasă victorie cu scorul 
(1—0) prin golurile marcate 
lik (de două ori).
Prin această victorie echipa 
are toate șansele să termine 
litate de puncte în clasament cu re
prezentativa U.R.S.S. întrucît la 3 
noiembrie polonezii sînt favoriți în 
meciul cu Finlanda, lată de altfel 
clasamentul

U.R.S.S. 
Polonia 
Finlanda
In cazul ___ . .

ciul cu selecționata Finlandei va fi 
nevoie de un al treilea joc între e- 
chipele Poloniei și U.R.S.S.

La Moscova s-ail întîlnit echipele 
secunde ale U.R.S.S. și Poloniei. 
Fotbaliștii sovietici au ciștigat cu sco
rul de 5—2 (3—1).

grupei a Vl-a :
4 3 0 1
3 2 0 1
3 0 0 3 

cînd polonezii

Redacția șj administrația- București str Const. Miile Nr 17. telefon 5 30.36 - 5.30.37 Nr 1-2 STAS 3452 întreprinderea poligrafică Nr. 2. Str. Brezoianu Nr. 23-25
* • Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difu zorii voluntari din întreprinderi.

de 2—1 
de Cies-

Poloniei 
la ega-

16—3 6
5—5 4
2—15 0 

cîștigă me-


