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Apărarea echipei noastre, lipsita de sprijinul atacului, 
siunii echipei iugoslave. Scor: 2 0

; BELGRAD 17 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Intllnirea decisivă 
pentru stabilirea cîștigătoarei seriei 
la Vil-a din preliminariile campiona
tului mondial — și deci a echipei 
care obține dreptul de a se prezenta 
în turneul final de la Stockholm — 

‘ța trezit un interes enorm în capi
tala Iugoslaviei. Stadionul Armatei 
Populare a fost luat pur și simplu 
țc« asalt, înregistrîndu-se o asistență- 
Ifecord. Spectatorii și-au încurajat 
jecțiipa cu o frenezie demnă de ad- 
?*ța!.. ?! au ^?cut adevărate mani
festații de simpatie reprezentativei 
Iugoslaviei în momentele cînd a 
marcat golurile.

Am fost învinși cu 2—0 (0—0). Am 
pierdut locul întîi din serie și deci 
calificarea în turneul final Trebuie 
ță spunem însă că ne-a învins o 
fechip-j care a fost mai bună ca a

NEACȘU

obține la Belgrad un rezultat

noi

0 performanță excepționala 

h chinezi Tsen Fii iun 
ehlUmtunnourecordnmdlal' 

in uram de săritură 
in Mime: î,77 nu;

După cum anun|ă agcnlia China; 
Nouă, cunoscuta atletă chineză ( 
Tsen Fun iun a stabilit ieri un > 
nou record al lumii în proba dej 
săritură în înălțime. Noua sa per
formanță, 1,77 m. întrece cu I cm. 
vechiul record mondial care apar
ținea atletei americane Mac Daniel 
și romincei lolanda Balaș.

Paralel cu reorganizarea colectivelor sportive

In raional Tg. Mureș 
se fac intense pregătiri 

pesiiru Spartachiada de iarnă
Apariția Hotărîrii Comitetului Cen

tral al P.M R. și a Consiliului de 
Miniștri cu privire la reorganizarea 
mișcării sportive ca și primele acțiuni 
întreprinse în vederea transpunerii în 
viață a sarcinilor trasate prin Ho- 
jtărîre au constituit un impuls în ac
tivitatea sportivă de masă din raio
nul Tg. Mureș. In acest raion. în 
cane în anul 1957 au participat la 
activitatea competițională de masă și 
oficială peste 12.500 tineri și tinere 
există tendința lărgirii considerabile 
a acestei activități. Un exemplu îl 
constituie interesul manifestat față 
de cea mai apropiată mare competi. 
jție. Spartachiada de iarnă a tinere, 
jiului.

In cele mai multe comune, ca de 
pildă Cristești, Ciba-Nioolești^ Mier-

" Tirimia etc., 
de înscriere a 
se duce o vie 
Spartachiadei,

curea-Nirajt Găiești, 
paralei cu acțiunea 
membrilor în U.C.F.S. 
propagandă în jurul 
consiliile colectivelor sportive preocu- 
pîndu.se de pe acum de deșteptarea 
interesului în jurul marii competiții 
.și de asigurarea condițiilor materiale 
necesare. In această privință, pre
ocupare există deopotrivă în co
llective, unde tineretul a început să 
confecționeze din resurse locale 
schiuri și jocuri de șah, ca șl la co. 
mltetul raionaj de organizare a 
U.C.F.S. (președinte Florea Romu
lus) care se îngrijește de asigurarea 
Materialelor sportive necesare desfă
șurării Spartachiadei.

In toate colectivele sportive din 
raion regulamentul Spartachiadei 
teste prelucrat cu masele de membri, 
iaf activiști voluntari ca Beta Fe- 
rentzi, Vasile Răduț, loan Me zei și 

noastră, o echipă care duminică ne-a 
depășit și din punct de vedere teh
nic și în privința tacticii. Așa cum 
declară cei care au văzut „la lucru" 
cu regularitate echipa Iugoslaviei ea 
a făcut împotriva naționalei noastre 
cea mai bună partidă a ei din ulti
mii ani. In ciuda acestei situații și 
fiindcă avem de-a face cu un joc de 
campionat în care interesa în primul 
rind rezultatul, sintem însă datori 
să spunem că totuși echipa noastră 

putea
de egalitate. De ce ? Fiindcă ambele 
goluri pe care le-am primit nu au 
fost urmarea unor acțiuni impara- 
bile, ci s-au datorat fie unor greșeli 
de apărare (primul) sau de arbi
traj (al doilea). Ceva mai mult.

alții se evidențiază în acțiunile Ie. 
gate de pregătirea importantei corn, 
petiții.

Pregătind temeinic desfășurarea 
concursurilor Spartachiadei de' iarnă, 
activiștii sportivi ai raionului Tg. 
Mureș dovedesc dorința lor de a face 
să întk>rească sportul de masă, așa 
cum o cere Hotărîrea partidului și 
guvernului. 

Al. Momete 
corespondent

înaintașii feroviari execută o grămadă 
ranul" echipei ceferiste are balonul.'
Cosfcel Stănescu care-l așteaptă cu 

nirea Locomotiva

a cedat piuă la urmă pre- 
(O-O)
credeai că dacă Toma ar fi fost în 
plenitudinea forțelor sale (s-a rănit 
în prima repriză la coloana verte
brală și a reintrat în a doua numai 
după ce i s-au dat ajutoarele me
dicale necesare^ ar fi putut apăra, 
poate, arabele goluri.

Dar, acestea sînt observații care 
privesc doar rezultatul în sine și 
golurile care au stabilit scorul.

Privind jocul în ansamblu și etn- 
tarini randamentul celor două for
mații, vam sublinia însă că — așa 
cum arătam La început — fotbaliștii 
iugoslavi ne-aw fost superiori, au 
dominat marea majoritate a timpului, 
au funcționat ca o echipă. Ceea ce nu 
se poate spune despre reprezentativa 
noastrj care a contat în mod special 
doar pe compartimentul defensiv. In 
prima* repriză, cind s-a jucat mai 
calm și mai organizat, s-a rezistat 
cu succes presiunii echipei iugoslave. 
In a doua însă, cînd iugoslavii au 
jucat mai rapid, mai insistent, mi
siunea apărătorilor noștri a devenit 
și mai grea, și — implicit — ei 

RADU URZICEANU
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LOCOMOTIVA GRI VIȚA ROȘIE CAMPIOANA LA RU6BI PE 1957
• Un cuplaj reușit și un joc de „zile mari“ : CCA—- 

Energia Fetroșzni, Știința I. M. București și 
ventual. Spania), care vor încheia a- 
cest sezon deosebit de bogat și plin 
de satisfacții (mai ales pe plan ex-: 
tern).

Și acum să revenim la meciurile 
de ieri, la eroii lor...

Felicităm, în primul rind, echipa 
feroviară cu ocazia realizării unei 
duble victorii: 25 de ani de viață (îm
pliniți în acest an) și cucerirea titlu
lui de campioană pe anul 1957. 
Ieri, Locomotiva a realizat o partidă 
valoroasă (mai ales în primele 25 
minute) cînd a dominat și a atacat 
mai mult și cu voință, a deschis ba
roanele, a încercat ^„spargeri" cu îna
intarea, a reîntors prin Oblemenco și 
Stănescu atacurile pe înaintare și nu
mai apărarea foarte fermă a celor 
de la Energia a împiedicat echipa fe-

„De mult nu am asistat la un joc 
atît de frumos; să scrii neapărat des
pre frumusețea partidei, despre excep
ționalele execuții tehnice; ar fi bine să 
vedem cit mai des asemenea meciuri, 
pentru că ele ar atrage mulți tineri 
spre rugbi..." Cu aceste cuvinte mi se 
adresau mulți prieteni, după entu
ziasmarea partidă dintre Dinamo și 
C.C.A. Dar cuplajul de rugbi de ieri 
de pe stadionul Dinamo, care avea me
nirea să închidă sezonul actual, a o- 
ferit numeroșilor spectatori prezenți 
satisfacții multiple.

In primul rînd, echipa Locomotiva 
Gr. Roșie, care a terminat nedecis 
cu Energia I.S.P.: O—O, și-a văzut 
realizate năzuințele, cucerind — pe 
deplin meritat — titlul suprem, după 
un meci frumos, de o bună valoare 
(mai ales dacă avem în vedere miza roviară șă ia. avantaj, La reluare E- 
mar a a incul niY Anni dp^iorir —■' 1 ■■■■■/■" T ~ ■■„„Z, ''.n      mare a jocului). Apoi, desigur acest 
memorabil meci: C.C.A. — Dinamo 
de o foarte înaltă valoare tehnică, 
în care, jucătorii ambelor echipe s au 
întrecut pe ei înșiși, pentru a ne oferi, 
în cele din urmă un spectacol rar 
întîlnit, desfătător. Și în fine, cele 
patru protagoniste ne-au arătat, prin 
forma lor, că putem privi cu multă 
încredere jocurile internaționale (cu 
selecționata europeană, Franța și e- 

spontană. Gică Pîrcălăbescu
II va pune jos sau îl va deschide lui 
brațele deschise ? (Fază din întll- 

— Energia l.S.P.
(Foto; Gh. Dumitrul

Aspect din timpul
Simbătă și duminică s-au desfășu

rat în sala de marmură a Casei Scîn- 
teii din Capitală lucrările primei con
ferințe pe țară a profesorilor de edu
cație fizică cu specializare în atle
tism. ’

• Conferința organizată de Ministerul 
Invățămintului și Culturii in colabo
rare cu U.C.F.S. și comisia centrală 
de atletism s-a bucurat de un frumos 
succes, prin participarea la discuții a 
unui mare număr de profesori de e- 
ducație fizică din invățămintul mediu 
și superior, metodișli, antrenori, spor
tivi fruntași etc., care au scos în e- 
vidență aspecte multiple din activitatea 
atletică desfășurată în invățămint, re- 
levind succesele repurtate, dar și greu
tățile și lipsurile existente in cadrul 
activității lor practice.

Conferința a însemnat, în același 
timp, un prilej de schimb de expe
riență și de popularizare a celor mal 
bune metode de muacă folosite în 
activitatea lor de către o serie de 
profesori ca: Arno Kummer (Orașul 
Stalin), Cornel lovănescu (Timișoara), 
Angela Filip, Silvia Negreanu, Anton

D. CALIMACHI
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Pînă. ki 10 noienibrie

Peste 2600 membri înscriși în U. C. F. S 
în orașul Constanța

Prima etapă a' reorganizării — 
constituirea comitetului regional și a 
comitetelor raionale și orășenești de 
organizare a U.C.F.S. — a scos în 
evidență interesul cu care este în. 
tîmpinată această acțiune de masele 
de iubitori ai sportului din regiunea 
Constanța. Din cuvintele delegaților 
Ia ședințele de constituire, care s-au 
arătat hotărîți să sprijine toate ac. 
țiunile în legătură cu reorganizarea, 
din angajamentele numeroșilor acti
viști sportivi s-a putut desprinde 
entuziasmul cu care s.a pornit ia 
muncă în rdgiunea Constanța pentru 
transpunerea în viață a sarcinilor 
trasate de Hotărîrea Partidului și 
Guvernului cu privire la reorganiza
rea mișcării de cultură fizică și 
sport.

De îndată ce a început etapa reor. 
ganizării colectivelor sportive in 
orașul Constanța, aceste angajamen
te au început să devină fapte. O 
serie de activiști, printre care Gh. 
Lupu E Nemțeanu, C. Mușat, Vio
rica Radovici etc. au reușit să difu
zeze pînă la IA noiembrie peste 
5.00(7 de adeziuni. Peste 2600 durtce 

deșfășurării conferinfei.
Ionescu, Eugeniu L. Bran (Bucu-s 
rești) Mircea Simion (Ploești), Lașcu’ 
(Piatra Neamț) etc.

Majoritatea vorbitorilor au scos îir. 
evidență importanța reorganizării! 
mișcării noastre de cultură fizică șii 
sport, necesitatea măririi numărului de> 
ore afectate săptămrnal educației fi
zice în invățămintul mediu; s-a sub
liniat, de asemenea, necesitatea cai 
profesorii de educație fizică să de
vină cu adevărat specialiști intr-unui’ 
sau cel mult două sporturi și să nu 
mai fie obligați să se ocupe ca pînă 
acum de 5—6 sporturi, fără a putea 
da randamentul așteptat în nici unul 
dintre acestea.

In cadrul lucrărilor au luat cuvin— 
tul și tov. Mihai Fforescu, președin
tele comisiei centrale de atletism, tov. 
Gh. Ploeșteanu, secretar general al 
M.I.C., tov. Ion Simion vicepreședinte- 
al U.C.F.S.

Despre lucrările acestei importante- 
conferințe și concluziile sale vom re
veni pe larg în numerele noastre vi
itoare. •

_______ «

Dinamo ® Au retrogradat: 
Energia Republica
nergia a echilibrat jocul, a ieșit dim 
dispozitivul de apărare, care i-a fost 
impus și și-a lansat treisferturile la< 
atac. Echipa are dublul merit de a 
fi realizat un meci egal cu formația- 
campioană și de a fi luptat mult, cu 
elan, apărîndu-și cu o ardoare exem
plară șanșa.

Celălalt joc: Dinamo — C C A. a- 
fost major sub toate aspectele. Lipsind 
miza (partida anterioară avusese cla
rul de a lămuri situația locului I)i 
cele două formații ne-au oferit uit 
joc foarte frumos și spectaculos, cunt 
de mult nu am mai văzut. Și parcă, 
întreaga partidă a fost o pledoarie* 

aceste adeziuni au și fost completate 
de către iubitorii sportului dornici 

ai U.C.F.S., iar 
continuă cu in- 

înscrierilor de 
este sprijinită 

vie fiecare ac- 
preocupîndu-se de a. 
căutînd să folosească 
agitatorice și propa- 
scopul atragerii unui 
număr de membri îrr 

Profesorii de educație fi- 
lor, un prețios

de a deveni membri 
acțiunea de înscriere 
tensitate. Campania 
membri în U.C.F.S. 
printr.o propagandă 
tivist sportiv 
cest lucru și 
toate formele 
gandistee în 
cit mai mare 
U.C.F.S. 
zică dan, la rindul 
ajutor importantei campanii a înscri
erii membrilor în U.C.F.S.

Numeroase colective sportive se 
pot de pe acum mîndri cu rezultate, 
le obținute. Printre acestea se numă
ră colectivele sportive de pe lingă 
Sfatul popular — oraș Constanța, 
Voința, Energocombinat, școala me-, 
die nr 2, școala medie nr. 3 etc.

In orașul Constanța ca și în în
treaga regiune, campania înscrierii 
membrilor în U.C.F.S. continuă. < f ■ l 

V. Cazac», coiesp, J

p%25c3%25aendu.se


E- 
E-

lată rezultatele tehnice: 
(prin telefon). — Energia 
cîștigat cele trei întitoiri 
urmează: ctu Energia Re- 

S.atu Mare

1 In campionatul categoriei A de 
lupte ieri s-.au desfășurat în țară 
meciurile etapei a IIl-a din cadrul 
returului.

SINAIA 
Sinaia a 
după cum
șița 15—1, cu Dimaimo 
15—1 și cu FI. roșie Cluj 11—3. Di
namo Satu Mare a întrecut FI. roșie 
Cluj cu 9—7 și a terminat la egali
tate cu Energia Reșița (7—7)'. In
sfîrșit, partida dintre FI. roșie Cluj 
și Energia Reșița s-a încheiat cu un 
rezultat nedecis: 8—8. S-a evidențiat 
luptătorul Francisc Racz (Dinamo S. 
Mare).

10—6 și a terminat nedecis cu 
nergia Orașul Stalin 8—8, iar 
nergia Orașul Sta'iin a făcut meci 
egal cu Energia Baia Miare 10—6. 
C.C.A. n-a avut reprezentant la ca
tegoria 52 kg.

TG. MUREȘ. — In sala
Bolyai peste 250 de spectatori au a- 
sistat la următoarele partide: Pro
gresul București a învins Locomo
tiva Oradea cu 10—6, pe Voința Tg. 
Mureș cu același soor (10—6), iar pe 
El. roșie Arad cu 12—4. Locomotiva 
Oradea a terminat la egalitate cu 
Fii. roșie Arad (8—8) și a fost în 
trecută de Voința Tg. Mureș cu 8—6. 
In sfîrșit, Voința Tg. Mureș a în
trecut El. roșie Arad cu 14—2. S-au 
evidențiat Rethi și Ballo (Voința Tg. 
Mureș), Oprea (Locomotiva Oradea) 
și Sutâ (Progresul București).

liceului
Aceeași formulă clasică: „Pe locul 

T și campioană a Republicii Populare 
Rornîne pe anul 1957..." și aceleași nu
me : Elena Leușteanu-Teodorescu și 
Andrei Kerekes cunoscute publicului 
bucur eștean, s-au făcut auzite și ieri 
seară ca și în alți ani, în sala Di
namo.

In ce privește lupta pentru titlu, 
ea are istoric numai la băieți. La 
fe«te, maestra sportului Elena Tec- 
dorescu, s-a instalat de la bun 
cepnt în capul clasamentului și, 
fiecare aparat, a mai adăugat 
titlu de campion la cele multe
care le-a cucerit. Astfel a acumulat 
punctele necesare pentru ca la sfîrșit

în- 
cu 
i>n 
pe

ORAȘUL STALIN. — Progresul 
Lugoj învinge Energia Baia Mare 
cu 10—6, termină la egalitate cu 
C.C.A ; 8—8 și dispune de Energia O- 
tașul Stalin cu 9—3. In această în
tâlnire au fest descailifiioați cîte doi 
luptători din ambele echipe. C.C.A. a 
dispus de Energia Baia Mare cu

Sîmbătă și diuminică în sala Recol
ta s-au desfășurat campionatele de 
haltere aile asociației Recolta. în
trecerea pe echipe a fost câștigată de 
reprezentativa orașului Galați cu 18 
p. urmată în ordine de Oradea cu 19 

■p., Cluj 21 p., București 22 p., Craiova 
28 p. Pe categorii, pe primele locuri 
s-a i clasat: V. Becteraș 252,5 kg, 
Tib. Șerban 237,5 kg, Gh. Gospodi
nov 217,5 kg., Gh. Purcărea 302,5 kg, 
1. Vladăreanu 317,5 kg, N, Bogdan 
242,5 kg. Gh. Piticaru 340 kg.

In afară de concurs, Tiberiu Roman 
(C.C.A.) a doborît două valoroase re
corduri a<le țării la categoria ușoară: 
135 kg. la aruncat și 345 kg. la total.

• De asemenea el a egalat recorduil țării 
la împins cu 110 kg.

Andrei Kerkeș (Energia) lucrează la paralele.
(Foto: T. RO1BU)

să se intituleze și „campioană abso
lută de gimnastică", chiar la mare 
diferență. E drept, însă că adversara 
sa principală în această luptă, Geor- 
geta Hurmuzache, s-a accidentat sîm- 
bătă seara după cel de al doilea a- 
parat. Despre o ’luptă pasionantă se 
■poate vorbi pentru locurile 2—i, unde 
după fiecare aparat apăreau alte și 
alte nume (Ileana Petroșanii, Sonia 
Iovan, Emilia Vătășoiu etc.).

In concursul masculin, pînă la pen
ultimul aparat (paralele), locul I în 
clasamentul general a fost deținut de 
maestrul sportului Frederic Orendi, 
care își vedea astfel un vechi vis 
împlinit. Dar, cum în fiecare an 
Orendi a avut un......dar*, la paralele
el a început exercițiul dezechilibrat 
neputîndu-și reveni decît spre sfîr- 
șit și cu aceasta, cele 1,05 p. pe ca- 
re4 despărțeau de Kerekes au dis
părut, și chiar în locul lor au apă
rut câteva (0,25 p.) în avantajul lui 
Andrei

Fr. Orendi 19,30 p.; 2. A. Kerekes 
18,45 p.; 3. Helmuth Orendi (Dinamo) 
18,25 p.j paralele : 1. A. Kerekes 18,85 
p.; 2. Fr. Orendi 18,05 p.; 3. 1. Focht 
17,95 p.j inele: L A. Kerekes 18,65 p.j 
2. Fr. Orendi 18,45 p.j 3. Șt. Harko 
16,90 p.; sărituri: 1—2. Șt. Harko și 
L. Lakatos 19,10 p.j 3. ’ Fr. Orendi 
19,05 p. Femei: individual compus: 
1. Elena Leușteanu-Teodorescu (Știin
ța) campioană R.P.R. 75,53 p.; 2. E-: 
milia Vătășoiu (Dinamo) 72,83 p.; 3. 
Anastasia Ionescu (Știința) 70,93 pj’ 
4. Sonia Iovan (-Știința) 69,56 p.; & 
Elena Mărgărit (Știința) 68,49 p.j 6; 
Olga Tudor (Energia) 68,46 p.; clasa
mentul pe aparate: bîmă: 1. Elena

Kerekeș.
ANA IHM

rezultatele tehnice înregistrate: 
individual compus: 1. Andrei 

R.P.R.

p.j 3. Iosif Focht (G.C.A.) 
p.; 4—5. Ștefan Hărgălaș (Di- 

și Ștefan Harko (C.C.A.)
p.; 6. Ludovic Lakatos (Di- 
99,15 p. Clasamentul pe apara-

1. Fr. Orendi
3.

băieți :
Kerekes (Energia) campion
110.95 p.j 2. Frederic Orendi (Dinamo)
110,80
104,35
name)
100.95
name)
te: cal cu minere;
19,05 p.; 2. A. Kerekes 18,45 p.;
I. Focht 17,30 p.; sol: 1. Șt. Hârgălaș
17.95 p.; 2. A. Kerekes 17,90 p.i 3. 
Stanciu (C.C.A.) 17,80 p.j bară: 1.

_____________________________________ »

Etapa rezultatelor normale la volei
Etapa a Vl-a poate fi caracteri

zată ca etapa jocurilor calme. In
tr-adevăr, cu o singură excepție, 
toate meciurile au luat sfîrșit la 
scorul de 3—0. Excepția este meciul 
masculin disputat la Arad între e- 
chipa locală Energia și C.C.A. Mili
tarii au învins cu 3—1, punctul forte 
fiind serviciile lui Roman, care au

Echipa masculină Energia București 
campioană de tenis de masă a țării

O dată cu terminarea ultimei etape 
a campionatului republican masculin 
de tenis de masă, echipa bucureș- 
teană Energia (Pesch, Popescu, Nan
nie cu, Iscovrci și Șirlincan, antrenor 
Viotor Marcu. a cucerit titlul de cam
pioană a țării pe 1957. Ieri Energia 
(Popescu 3 v., Pesch 2 v., Iscovici 
2 v.) a obținut cea 
victorie consecutivă, 

data aceasta formația 
greșul (Cobirzan 2 v., Demeter, Maj- 
teiiny) cu scorul de 7—2. De men
ționat victoria lui Cobirzan asupra 
lui Pesch cu 2—0 (8, 17). In cea
laltă partidă disputată tot în Capi
tală, Flamura roșie București (Gant- 
ner 3 v., Reiter 3 v., Santalene) a 
întrecut Progresul F. B. (Harasz- 
tosi 1 v., Angelica Rozeanu 1 v., 
Ella Zeller 1 v.) cu 6—3, ieșind în

XVI II-ade a 
învingînd de 
clujeană Pro-

lui Gant- 
cu 2—0.

evidență victoriile clare ale 
ner și Reiter la Harasztosi

La Arad, Voința a învins cu 9—o 
Energia Reșița, iar la Tg. Mureș 
formația locală Dinamo 
cu 9—0 ' , j
Voința L. M. București.

Cel mai important meci al cam
pionatului feminin a avut loc în 
București unde echipa oaspe Progre
sul Cluj (Tompa, Gavrilescu) a cîș
tigat comod în fața Energiei (Pitică, 
Folea) cu 4—1. La Cărei echipa 
gazdă Voința a pierdut ciî 0—5 la 
Știința l.P.G. București.

Astăzi dimineață în sala Floreasca 
se vor desfășura două partide res
tante : ora 9: Progresul F. B. — 
Progresul Cluj (femei) și ora 10,30: 
Progresul F. B. — Progresul Cluj 
(bărbați).

(neprezentare)
a cîștigat 
meciul cu

adus numeroase puncte bucureșteni- 
lor.

Știința l.MJ7. Cluj a întrecut Lo
comotiva Craiova cu 3—0, după '•um 
ne-a transmis corespondentul Nicolae 
Pop, după o partidă foarte frumoa
să. Clujenii au dominat în perma
nență, iar în setul al treilea, folo
sind garnitura secundă, meciul a 
fost mai echilibrat La București, 
Locomotiva C.TJ’.T.
același scor pe FI. roșie M.IJ3.C., 
care a servit o replică dîrză echipei 
feroviare, în timp ce Dinamo Bucu
rești a trecut tot în trei seturi de 
Energia Tr. 3 Buc., după un meci 
frumos. Trebuie să remarcăm că 

blocajele ambelor echipe au funcțio- 
nat bine.

La Ploești, Progresul Tîrgoviște a 
lost întrecută de Voința Sibiu, după 
o partidă în care „gazdele" au rea
lizat cea mai bună partidă din cam
pionat. Sibiencele au știut să facă 
față momentelor critice și pînă la 
urmă să câștige. După cum ne in
formează corespondentul Dan Cucu, 
sala Energia în care s-a disputat 
meciul este necorespunzătoare meciu
rilor de volei, fiind prea mică.

Partidele feminine Energia T.E.M 
Buc. — Voința Orașul Stalin, Di
namo Buc. — FL roșie Cluj și me
ciul masculin Progresul 1.TJ8. — E- 
nergia Orașul Stalin, au lost ami
nate,

REZULTATE TEHNICE:
MASCULIN: Știința l.M.y. ciuj-Loco- 

•notive Craiova 3—0 (1, 6, 15) ; Energia

a întrecut cu

Axad-CkC.A. 1—3 (7—15, 1£—15, 15—12,
12—10; Locomotiva C.TJF.T. Buc.-FL 
roșie M.I.B.C. Buc. 3—0 (13. 6, 14); Di 
n-atmo Buc.-Energia Tr. 3 Buc. 3—0 (7, 
ÎL 9).

FEMUNIN: Progresul Tîrgoviște-Voința 
Sibiu 0—3 (9, 15, 18); Locomotiva G. N 
Buc.-Știința I.C.F. Buc. 3—0 (9, 3, 6); 
ȘtTirjța Timișoara-Progreșul C.P.C.S. 
Buc. 3—0 (8, 13, 14).

In urma rezultatelor de Ieri clasamen
tele se prezintă astfel:

MASCULIN
Locomot. C.T.F.T. Buc.
C.C.A.
Dinamo Buc.
Știința I-M.F. Cluj 
Energia Tr. 3 Buc.
FI. roșie M.IJ3.C. Buc.

Buc.

1.
2.
3.
4.
5.
8-
7. Progresul T.T.B.
8. Energia Orașul Stalin
9. Energia Arad

10. Locomotiva Craiova

FEMININ

Locomotiva G.N. 
Voința Sibiu 
D imam o București 
FI. roșie Cluj 
Știința Tămișoara 
Pro^, C.P.C.S. Buc. 
Voința Or. Stalin 
Energia T.E.M'. Buc. 
Știința LC.F. Buc. 
Progresul Tîrgovișrte

î.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
S, 

1».

Buc.

6 3 3 15:10 
6 3 3 12:12 
633 9:13
5 2 3M:1I2 
523 11:13
6 0 6 8:18 
6 0 6 0:16

6 6 o io: 2 12
6 4 2 16: 8
5 4 1 13: 3
5 4 1 12:8

6 3 3 w:ia
6 2 4 7:02
5 2 3 10:11
5 2 3 8:12
6 1 S 5:16
6 0 6 2 na

io
9
9
9
8
7
7
7
«

BASCHETBALiȘTfl DE LA DINAMO ORADEA Șl C.C.A. 
AU REALIZAT UN SPLENDID SPECTACOL

mentul pe aparate: bîmă: 1.
Teodorescu 18,666 p.; 2. Emilia Văt&î 
șoiu 17,566 p.; 3. Sonia Iovan 16,966 
p.; paralele: 1.
18,899 p.; 2. Ileana
mo) 18,700 p.; 3.
18,466 p.; sol : 1.
19,13 p.; 2. Anastasia Ionescu 18,59 
p.; 3. Emilia Vătășoiu 18,50 p.; sărituri:' 
1. Elena Teodorescu 18,83 p.; 2. Olga 
Tudor 18/135 p.; 3. Sonia Iovari 
18,333 p.

Elena Teodorescu
Petroșanu (Dina-: 
Emilia Vătășoiu 
Elena Teodoresciî

Locomotiva Grivița Roșie 
campioană la rugbi pe 1957

(Urmare din pag. 1)

împotriva actualei formule a campio
natului, care supune echipele, prin 
miza și importanța partidelor, la o 
tensiune nervoasă excesivă.

Am asistat ieri la atacuri și contrai 
atacuri rapide, duse pînă la aripi, la 
recenfrări spectaculoase, la intrări și 
culegeri ale balonului în viteză. Iru 
tr-un cuvînt la desfășurarea unei vaSJ 
te game a tuturor cunoștințelor tehJ 
nico-tactice ale echipelor. A învins e- 
chipa mai matură: C.C.A. cu 14—8 
(0—3), dar meritele sînt deopotrivă 
și de partea învinșilor, care ni s-au 
părut chiar mai puțini rigizi, mat 
relaxați decît adversarii lor. Ambele 
formații merită cele mai sincere feli-i 
citări pentru jocul excepțional presi- 
tat.

Excelente au fost și arbitrajele 
prestate de C. Diamandi și T. Krantz.

îi era su- 
meci egal pentru a se 
cat. A, echipa a reușit 

partida cu Energia Repu- 
astfel retrogradează) cu

Deși Progresului F.B. 
ficient un 
menține în 
victoria în 
blica (care
5—0 (0—0), prin încercarea reușită 
de Tănase și transformată de Vartu- 
ghian. A arbitrat bine I. Oncesctt (Al. 

«Colțan — corespondent)
© Celelalte rezultate: Energia Pe-> 

troșani — Știința I.M. 3—8 (0—3) ; 
Ploești — Locomotiva P.T.T. 0—9 
(0-3).

Campionatul republican 
de box pe echipe

Amatorii de baschet din Oradea au 
■avut ieri prilejul să asiste la o splen
didă întrecere baschetbalistică între 
■valoroasele echipe masculine Dinamo 
<din localitate și C.C.A., fruntașa cla- 
.saimentului. După un joc dinamic, 
Ifoarte spectaculos, în care evoluția 
(Scorului a fost palpitantă, baschet- 
îbaliștii orăd'eni au realizat un me
ritoriu rezultat de egalitate. De re- 
.marcat că, în ultimele minute, C.C.A. 
Ia condus cu cinci puncte, apoi Di- 
■.namo a remontat, iar în ultimele 10 
.secunde, ia scorul de 81-80pentru oas- 
iPeți, Till a avut de executat două arun- 
•cări libere. A transformat una, ega- 
tlînd, iar a doua, care ar fi adus vic- 
'itoriia localnicilor, a ratat-o. Punctele 
«au fost înscrise de: CONSTANTI- 
NESCU 3, VANIA 20, TILL 34 (Ik 
.HOFFMAN 14, Suhai 7, Szebestien 
13, pentru Dinamo; FODOR 28, FOL- 
1BERT 9, NEDEFF 12, M. RADUCA- 
1NU 9, Niculescu 12, Eondogh 4, I. 
Dinescu 7, pentru C.C.A. Au arbi
trat bine Mihăescu și Barăbas, ambii 
din Tg. Mureș.

Programul baschetbaliste orădean Progresul 
ia fost completat cu meciul feminin (16—13).

Progresul — Progresul M I C. Bucu
rești, care a oferit un spectacol “ 
teresant, apreciat de numerosul 
blic. Orădencele an făcut un jcc 
rajos, eficace șl în ultimele trei 
nute au condus cu trei puncte, 
superioritatea în pregătirea tehnică 
și rutina bucureștencelor le-a permis 
acestora să egaleze și apoi să ia 
conducerea.

Un rezultat surprinzător s-a înre
gistrat la Orașul Stalin, unde echipa 
locală Voința a pierdut în fața Fla
murii roșii Oradea. Localnicele au 
jucat fără Hanelore Krauss, indispo
nibilă, și cu Octavia Cucuruz, Rodica 
Pop, Mora Windt șl Elena Roșu, bol
nave.

Rezultatele tehnice înregistrate și 
clasamentele la zi:

FEMININ : Voința Orașul Stalin — 
Flamura roșie Oradea 47—50 (27—
30) , Știința I.C.F. — Locomotiva 
București 29—63 (11—35), Știința 
Cluj — Energia București 20—62 
(9—30), Progresul Oradea — Pro
gresul M.I.C. București 56—61 (26—
31) , Flamura roșie Tg. Mureș — 

1 F. B. București 42—35

CLASAMENT:
in- 

pu- 
cu- 
mi- 
dar

VOINȚA—ENERGIA 26—14
i

GALAȚI, 17 (prin telefon). ■— Sala 
cinematografului „Maxim Gorki" a 
fost ieri dimineață arhiplină. Peste 
1.500 spectatori au asistat la întîlnirea 
de box dintre echipele asociațiilor Vo
ința și Energia. In general, meciu
rile au fost de ur> nivel tehnic satis
făcător. Două întîlniri s-au terminat 
cu rezultate surprinzătoare. Astfel, 
campionul republican la categoria 
semiușoară, Dănilă Done (E), a, fost 
întrecut la puncte de tenacele Stan 
Bogoi (V), iar finalistul campionatelor 
din acest an, Vențel Stoianovici (E), 
a pierdut, de asemenea la puncte, în 
limitele categoriei pană, în fața lui 
D. Boiangiu (V), care a făcut un 
meci de zile mari. O bună comporta
re a avut și V. Carvanschi (E). care 
l-a dominat indiscutabil pe Manon 
Fiorescu (V), dar juriul l-a nedrep
tățit, acordînd un „meci nul".

Rezultate tehnice : muscă : Toma llie 
(V) b. p. N. Zagoreanu (E); cocoș: 
Gh. Lache (V) b. p. C. Simion (E); 
pană: D. Boiangiu (V) b. p. V. Sto
ianovici (E); semiușoară: N. Stoian 
(V) b. p. Al. Călărașii (E); ușoară: 
Stan Bogoi (V) b. p. Dănilă Done 
(E); semimijlocie : V. Carvanschi (E) 
meci nul Manon Fiorescu (V); tnij- 
locie-ușoară : V. Bogoi (V) meci nul 
L. Kakucs (E); mijlocie: 1. Pintea 
(V) b. p. Alex. Ghiță II (E); semi
grea : I. Ferentz (E) b. p. A. Cris- 
tea (V); grea : I. Petroff (V) b. ab. 
rep II, Nicolae Alexandru (E).

A. Schenkman și V. Paladescu 
corespondenți

DINAMO—FLAMURA ROȘIE 25—14

TIMIȘOARA, 17 (prin telefon). — 
Intîlnirea dintre pugiliștii dinamoviști 
și cei ai asociației Flamura roșie , a 
atras în sala Știința din localitate' 
peste 2.500 de spectatori, care au avut 
satisfacția de a asista la o reuniune 
reușită, în care s-au înregistrat trei 
victorii prin K.O. și o mare surpriză: 
înfrîngerea campionului republican’ 
C. Dumitrescu de către Iosif Demeter I 
Demeter a boxat foarte bine, deși îri 
cursul meciului s-a accidentat la” 
mînă. La „semimijlocie", C. Kiss a cîș4 
tigat -fără adversar, dinamovistul ~ 
Vasile neavînd drept de participare 
competiție. In meci amical, Kiss 
dispus la puncte de D. Vasile. 
curiozitate, la „pană" : M. Farkaș

3 3 0 0 1S8:MM 9 
3 3 0 0 214:137 9
3 2 3 0 109: 94 8 
3 2 1 0 139:120 7 
3201 142:139 7
3 1 0 2 143:150 5 
3 1 0 2 133:182 F
3 0 1 2 133:139 4
3 0 0 3 96 :172 3 
3 0 0 3 109:221 3

1. Loc. Buc.
2. Pft>0r.
3. Energ.
4. Frogr.
5. FI.
S. Progr.
7. FI. roșie 
«. Voința (
9. Știința Cluj

10. Știința ICF

MASCULIN: Dinamo Oradea — 
C.C.A. 81—81 (38—48), Știința Timi
șoara — Voința Iași 48—47 ( 27—16), 
Energia Gluj — Dinamo București 
51—68 (27—40), Progresul Orașul 
Stalin — Progresul M I C. București 
66—71 (33—35), Energia București
— Știința Cluj 79—54 (37—26), Lo-

r.

Mac Buc.
Buc.
F.B. Buc. 

Tg. RPureș
Oradea

» Oradea 
Or. Staîin

comotiva P.T.T. — Dinamo Tg. Mu-
reș 70—61 (32—32).

CLASAMENT :
1. C.C.A. 5 4 1 0 399:294 14,
2. Loc. P.T.T. Buc. 5 4 0 1 329:2$3 13
3. Dinamo Buc. 5 3 1 1 324:273 12
4. Dinamo Tg. Mureș 5 3 0 2 369:3^5 1«1
5. Energia București 5 3 0 2 345:303 n
5. Dinamo Oradea 522 1 367:351 ii
7. Știința Cluj 5 3 0 2 312:310 ii
8 Progr. MTC Buc. 5 3 0 2 357:358 ii
S. Știința Tlm. 5 2 0 3 29f:3?6 9

10. Voința Iași 5 10 4 237:349 7
11. Frogr. Or. StaJin 5 0 0 5 276:3^6 5
12. Energia Cluj 5 0 0 5 271:301 5

O. 
la 
a'
O 
a 

dispus prin abandon de... fratele său,' 
Andrei Farkaș, care a renunțat la 
luptă, după prima repriză.

Rezultate tehnice : muscă : Puiu Ni
col a e (D) b. p. Mircea Mihai (FR)j 
cocoș: Toma Constantin (D) b. pj 
I. Stoica (FR); pană: M. Farkaș (D)l 
b. ab. 1, A. Farkaș (FR); semiusoară: 
M. Trancă (D) b. K.O. II, Gr. Vlad 
(FR); ușoară: I. Demeter (FR) b. pj 
C. Dumitrescu (D); semimijlocie: G. 
Kiss (FR) cîștigă fără adversar; mij- 
locie-ușoară : N. Linca (D) b. K.O. I,- 
R. Bojic (FR): mijlocie: D. Gheor
ghiu (D) b. K O. III, Tr. Stuparu 
(FR); semigrea: Ghețu Velicu (D)' 
b. p. Bătrînn Tănase (FR); grea: V. 
Mariuțan (D) b. ab. II, M. Peiți (FR).'

Al. Gross 
corespondent



chipa B a Romîniei a jn cat 30 minute, 
i Iugoslaviei 90; rezultatul: 1-2 (1-1)

Rejek și Tomici, Echipa noastră a 
dat satisfacție numai în prima jumă
tate de oră cînd atacul a acționat 
mai curat și mai clar. Foarte buni 
au fost Caricaș și Crîsnic, bun FI. 
Anghel. Tpiok: o încercare pe jumă
tate izbutită. Putea fi încercat și A- 
san. Halfii foarte slabi, înaintașii ine
gali.

Corect arbitrajul cehoslovacului OB- 
TULOVIC, ajutat la tușă de P. Kro
ner și T. Astaloș.

ROMINIA B : Crîsnic — Zbîrcea, 
Caricaș (accidentat și înlocuit cu Ma
rinescu în min. 62), Anghel — Știr
bei, Serfozo — ;Oaidă, Constantin, 
Torok, Meszaros, Semenescu.

IUGOSLAVIA B: Stoianovici — 
Siktci, Kosciak (Tomici) — Rejek, 
Milutinovici II, Popcvici — Lipusioo- 
vici, Veselinovici, Jerkovici, Vidșevici, 
L. Ognjanovici.

Turul campionatului categoriei B 
s-a terminat

lecunzii" au fost cu totul în 
ra meciului de la Belgrad. Cei 
mulți — avînd și pretextul tim- 

i foarte rece pentru a absenta de 
datorie —1 au preferat să stea a- 

i, la căldură, și să urmărească cu 
orul radio-ului peripețiile partidei 
la Belgrad. Astfel că întîlnirea e- 
i&lor secunde ale Romîniei și Iugo- 
riei a fost vizionată doar de apro- 
ativ 8.000 spectatori, cea mai mică 
tență înregistrată în ultimii ani 
in meci internațional!
ei care, totuși au renunțat și la 
lură și la radio și au fost prezenți 
la Stadionul Republicii, au asis- 

la un joc fair, destul de interesant, 
numeroase faze de poartă, iute și 
datorită mai ales oaspeților — 

lie. Pînă la urmă, jocul a dat cîș- 
de cauză echipei iugoslave. Scor: 

1 (1-1).
ieprezentanții noștri au început 
rte bine și au dominat minute în 
, dar fără rezultat practic. Se- 
lescu a tras în portar în min. 5, 
zînd o bună ocazie de a strecura 
inul în poartă. Dar n-a mai gre- 
în min. 15. Constantin a inițiat 

icțiune pe partea stingă și, ajuns 
:em, a centrat peste Milutinovici 
la Torok. Acesta a preluat cu 

itul și a fugit spre poartă, sin- 
i, a tras, dar în bară. Balonul a 
enit — din fericire — în teren și 
tnenescu a reluat puternic în pla- 
; 1—0. Echipa noastră s-a menținut 
atac după acest gol, dar n-a mai 
rcat deși a avut ocazia: în min. 
Constantin a centrat lui Meszaros 

e a ajuns singur în fața porții, dar 
uftat și Semenescu a reluat... aiă- 
i, ratînd o mare ocazie de gol.
n fotbal, asemenea greșeli se plă- 
ț. In foc ca echipa noastră să a- 
igă să conducă cu 2—0, ceea ce 
fi dat alt curs meciului, iugoslavii 
care pînă atunci acționaseră des- 

, de imprecis în atac și erau mai 
ft sau mai puțin ușor de anhilat — 
obținut ega'iarea după numai un 

lut, în urma unei subtile combinații 
selinovici — Jerkovici. Ultimul a 
"it un culoar pe unde s-a strecurat 
9 tras lingă bară: 1 — 1. Din a- 
[ moment, oaspeții au început să 

ice mai legat și mai periculos în a- 
făcînd mai vizibilă insuficiența 

liei noastre de halfi și a fundașului 
lîrcea. S-a conturat în același timp 
'erența din punct de vedere tehnic 
tactic, cit și ca echilibru în forma- 

, între echipe. Iugoslavii au ac- 
nat ca o echipă echilibrată, omo- 
nă, cu numeroase schimburi de locuri 

demarcări rapide, cu joc „din- 
o bucată", cu atacuri larg și variat 
sfășurate. Superioritatea lor s-a lă- 
t mai mult simțită în repriza doua 
id au și obținut golul victoriei, 
pă ce cu două minute înainte echi- 
le au ratat nu mai puțin de trei 
luri (!): Oaidă a tras în bară; ime- 
it Caricaș a respins de pe linia por-

ții balonul trimis cu capul de Jerko 
viei; apoi Torok a ajuns singur cu 
portarul în față, a ezitat și Stoianovici 
a putut salva. Toate acestea în min. 
56—57! In min. 59 însă, golul a ve
nit, dar la poarta lui Crîsffic: la un a- 
tac pe stingă, Jerkovici a pasat cu 
capul lui Ognjanovici, ajuns inter, 
și acesta a reluat sub bară: 2—1. 
Pînă la sfîrșit, atacurile s-au desfă1- 
șurat de pe o parte pe alta, cu deosebi
rea că oaspeții — care au păstrat ini-’ 
țiativa — au acționat mai clar și 
mai periculos, iar ai noștri s-au pier
dut în joc închis, cu driblinguri și 
conduceri prea multe, sau pase greșite, 
ratînd 2—3 situații favorabile (Mesza
ros a tras în bară în imn. 87), pier- 
zînd ocazia de a egala.

Oaspeții au meritat victoria. Au fost 
mai buni și tehnic și tactic, ca echi
libru și omogenitate, au jucat 90 de 
minute în același ritm. Foarte buni: 
Lipușinovici, Ognjanovici, Jerkovici,

ta
Duelul Știința Cluj — Energfia Hunei»oara continuă 
primăvară • Deocamdată lider este Știinta Cluj 
In seria a doua, Locomotiva Constanta si-a censo- 

fi dat poziția ’ ‘
Seria I

LOCOMOTIVA TIMISOARA —
INȚA CLUJ 1—2 (1—1)

ȘTI-

de fruntaș
rareori oaspeții reușesc să se apropie 
de careul bucureștean. Dar, cu timpul,

Șf 
e-: 

des-»

ocuri amicale 
de fotbal

BUCUREȘTI: Locomotiva—Dinamo 
-1 (0—0). A marcat Kdszegy. Joc 
■ factură modesrtă. Dinamoviștii au 
st mai periculoși ]a poartă, fero- 
arii complet ineficace.
ORADEA : Progresul—Știința Timi- 
ara 3—1 (0—1). An marcat: Vaczi 
!) și Btojdlea, respectiv dosesc a. 
eeare echipă a domin-at cîfe o re- 
iză.
CLUJ: Diiflmo—Energia Tg. Mu- 
ș 4—2 (0—1). Golurile au fost în- 
rise de : Radulescu. Csegezi si Et
nie (2), Jozsj și Bociiard'i. f 
SIBIU : Progresai—Energia 'Petro- 
Mi 4—2 (0—1). Au marcat: (Popa, 
iman (2) și Gcamănn (Sibiu),\Ghi- 
>a și Ciurdărescu (Petroșani).
PLOEȘTI : Energia—Energia 1 Mai 

—2 (2—0). Echipa de categorie A 
aliniat formația : Sfeteu (Roman, 

larosii) — Haita, Fierea, Topșa — 
ronea, Pereț — D. Munteanu (Za- 
aria), Tabarcee, Zaharia (Dridea), 
Miimitresoti (D. Minteami), Bădnles- 
1. Jocul a avut loc sîmbătă.

Astăzi, fiind zi de doliu, con
cursul „Drumeții veseli", orga
nizat de revista „Stadion", cu 
terna „Boxul romînesc de-a lun
gul anilor", care urma să se 
desfășoare în sala Floreasca, 
se amină pentru o dată ce se 
va anunța ulterior.

Biletele vîndute rămin vala
bile.

3
<

<
y. 
<< 
<< 
<'

Derbiul seriei s-a disputat 
semnul unei lupte dramatice. In 
8 Maghet (L) a fost accidentat 
trecut ca figurant pe extremă 
în min. 65 cînd a părăsit definitiv 
terenul Scorul a fost deschis în min. 
27 de Ioanovici (S) : 0—1. 12 mi
nute mai tîrziu, Maghet, deși acciden
tat, a reușit să egaleze: 1—1. Spre 
sfîrșiuil jocului, în min. 75, portarul 
timișorean, Pain, și atacantul clujean 
Moldoveanu sar împreună la o minge, 
cad și Moldovan prelungește mingea 
cu mina în

ENERGIA

P. GAȚU

Meszaros — văzind că portarul este ieșit din poartă — a tras plasat pe 
sus, dar șutul a fost prea... plasat și mingea a lovii bara și a revenit 
in teren. Spre ea au sărit Constantul (dreapta) și Stoianovici (stingă), 
înaintașul nostru a reluat cu capul peste poartă (Romînia B — iugo

slavia B >1—2). (Foto: L. T1BOR)

BELGRAD, 17 (prin telefon). — 
Nu întotdeauna ziua bună se cunoaște 
de dhnineață. Deși au condus în min. 
10 cu 2—0, juniorii nomîni au pără
sit in cele din urmă terenul învinși. 
Aaeasta, pentru că prea siguri de 
victorie au comis o serie de greve 
greșeli în apărare (in special portarii 
Ghiță) fapt care a permis tinerilor 
fotbaliști iugoslavi nu numai sâ ega. 
leze, dar în cele din urmă să și ter
mine învingători: 3—2 (2—2).

Partida s.a desfășurat 5nrtr-un ritm 
viu și a abundat în faae spectaculoa
se. Chiar din primele minute fotbali
știi romini stăpfnesc terenul și în 
min.4 Halagian centrează iar Ivan- 
suc înscrie din apropiere. Cinci minu
te mai tîrziu, Lțnguroiu șitează pu
ternic din marginea caraibii de 16 
m. și mingea respinsă de portarul iu. 
gcsJav este reluată în plasă de Be- 
lint : 2—0.

Prea siguri de victorie, juniorii ro
mini nu mai insistă și iugoslavii pre. 
iau inițiativa și atacă. In min. 20, 
Kăș centrează, Ghiță încearcă wi 
plonjon spectaculos dar scapă mingea 
din mină și Kovacevici înscrie din a- 
prctpjere nestingherit. Trec doar patru

Ghițâ

■ ■

minute: 
lâ și de data

La reluare, 
dar BaHnt și 
căare. Iri min. 
spre poartă și 
Arbitrul acordă 11 
trage alături. Este rindul 
»iafjc>sîave să domine și portarul re
nuri, Ghiță. se remarcă în această 
perioadă ar âririd știtori grele. Cu cinci 
minute înainte de terminarea partidei, 
Bego este faultat în careu de Petru 
Hmil, și lovitura <|e la 11 m. este de 
data aceasta transformată de către 
Mitici.

Arbitrul G. Hrisrtov (Bulgaria) a 
dezavantajat prin deciziile sale «hi. 
pa nxnină. al doilea 11 m. a fost a- 
cordat grahat.

RJ3^. Jugoslavia: Radmovici — 
lusuli, Kornazo, Mici — Mitici, Vaso- 
vici — 
Cehinaț 
Kiș.

R. P.

comile aceeași greșea- 
aceasta, Kiș egalează, 
echipa romină domină. 
Rakcsi ratează situații 
57, Kovacevici scapă 

este kudtat de Neacșu. 
■_:i m. dar lusuh 

echipei

Z. Cebinaț. 
(dîn min. -

Kovacevici. S. 
O Sawid), Bego.

Romină :
Petca, Nedelcu — 
lescu — lvansuc.
Ratocsi (din 75 Chețan), Halagian.

Ghidă — Neacșu, 
Petru Emil, Nicti- 
Baknt, Ungurohi,

sub 
min. 
și a 
pînă

plasa.
Al. Gross, coresp.

LUPENI -
ARAD 0—0

superioritatea

ENERGIA

Cu toată
a minerilor, rezultatul a 
datorită ineficacității liniei locale de 
atac. S-a simțit lipsa lui Unguroiu 
și Asan, selecționați în ioturile repre
zentative.

teri tor iartă 
rămas alb,

St. Băloiu, coreso.

ENERGIA BAIA MARE — ENERGIA 
UZ. TRACTOARE ORAȘUL STALIN 

2—0 (2—0)

Peste 2000 de spectatori au asistat 
la un joc slab. GotarMe au fost în
scrise de Rusu (min. 4 și 31).

V. Sâsâranu, coresp.

LOCOMOTIVA CLUJ — RECOLTA 
REGHIN 1—2 (1 — 1)

Oaspeții au învins pentru că au 
prezentat o apărare mai bună și au 
fost mai calmi. Jocul a fost în ge
neral de o slabă factură tehnică. Go
lurile Je-au marcat Nistor (min. 39) 
și Constantmescu (min. 72) pentru 
Recolta, Kilin (min. 5) pentru Loco
motiva

fost mai calmi. Jocul a fost în

Matei Vasile, coresp.

LOCOMOTIVA ARAD — ENERGIA 
REȘIȚA 6-0 (1—0)

Locomotiva a realizat cel mai bun 
joc din actualul campionat. Cele șase 
puncte au fost marcate de Soher (min. 
40 și 76) și Don (imn. 57, 61, 85, 
69), ultimul gol marcat de la 40 m.

Em. Grunwald, coresp.

ENERGIA MEDIAȘ — ENERGIA 
HUNEDOARA 0—1 (0—1)

Echipa din Hunedoara se menține 
în urmărirea liderului. Victoria cuce
rită în fa|a echipei locale, prin golul 
marcat de Zapis (min. 32) dintr-o lo
vitură de la 25 m. este meritată.

Paul Tomescu, coresp.

PROGRESUL SIBIU — ENERGIA 
C. TURZ1I 3—0

(echipa din C. Turzii ara suspendată)

CLASAMENTUL

1. Știința Cluj M » • 3 29: « 26
0 2 2 28: 9 £0 
6 5 2 26:22 17
3 r 3 X :19 16 
625 25:22 14 
5 4 4 16:15 14 
5 4 4 23:24 14
4 5 4 7:17 13 
4 4 5 16:17 12 
4 9 9 13:22 111 
4 2 7 K^l 10

9 
7
6

Progresul Sibiu 
Energia C. Tirrzil 
Loeomot. Timișoara 
Energia Arad 
En. Uz. Tr. Or. St.

13
13

13
13
13
23

13 
M
13
13
13

4 11 M:2T7 
319 19:21
1 4 • 34:31

Il-a
ENERGIA

PINA 2—1 (0—0)
DINAMO 6 BllC. —

r
CIM-

In primele minute de joc dinamp- 
viștii stăpfnesc terenul și numai

Campionatul categoriei C la fotbal

Brăila-Fl. roșie Botoșamâ

Bîrlad-Știința Galați

Bacău-Looornotiva Iași

6—1

©—2

' SERIA 1
Locomotiva Pașcani-Progresul Rădă

uți 1—1 (1—1).
știința IM.F. Iași-Progresul Dorohol 

2—1 (l—O).
FI. roșie Buhuși-Locosnotlva Tg. Ocna 

4—0 (1—0).
Dinamo

(2—0).
Energia 

(1—0).
Energia 

(0—1).
ULTIMA ETAPA: Progres-ul Radăuțt- 

Știința I.M.F. Iași; Locomotiva Tași-Fl. 
roșie Buhuși; Progresul Donohoi-Loco- 
motlva Tg. Ocna; Știința Galați-Energia 
M'cinești; Energia Bîrlad-Dinamo Bră
ila; FI. roșie Botoșanl-Energia Bacău; 
Tecuici-Looomotiva Pașcani.

SERIA a n-a
Energia București-Bnergia 131 

(O-l).
Energia Tîrgovîște-Locomotiva 

2—0 (0—0).
Energia Medgidia-Fl. roșie București 

:—o (i—o).
Energia Constanța-Energia Sinaia 2—5 

,1-5).

SERIA a n-a

Galați

Energia Galați-Energia Leordenâ 1—• 
(•-»).

Dinamo Fitești-Fl. roșie Giurghi ft—O.
Energia Victoria-Energia 4 “

2—0 (0—0).
ULTIMA

Energia
Energia 
Energia 
Dinamo 
Energia 
Energia 
nergia 131.

Locomotiva _
Reșița 5—1 (1—0).

Energia lt)8-Energia Craiova 0—0
Energia Tg. Jiu-Energia Constructorul

Arad 3—0 (neprezentare/.
Energia 14-Progreșul Corabia 1-0 (1-0).
Progresul Bnad-Fl. roșie tai, Vîleea 

2—2 (1—0).
Locomotiva Cradova-Energia Oțelul 

Roșu 1—2 (1—1),
Știința Craiova-Fl. roșie 7 Nov. Arad 

4—1 (3—1).

ULTIMA ETAPA: Energia Otelul Roșu- 
Energta constructorul Arad; FI. roșie 7

Cimșsina

Sinaia -
LeordenJ-

Grurgîu-

ETAPA: Energia 
Victoria ; Energia

Medgidia; FI. roșie _
Constanța; Energia 4 Cimptna-
Pitești; Energia _

București; FI. roșie Ducurești- 
Galați; Locomotiva

SERIA a IH-a
Tr. Severin-Energia

Nov. Arad-Progresul Corabia; Energia 
106-Energia 14; Știința Cnaiova-Fl. roșie 
Rm. Vîlcea; Locomotiva Tr. Severin- 
Progresul Brad; Energia 3 Reșdța-Loco
motiva Craiova; Energia Craiova-Ener
gia Tg. Jiu.

SERIA a IV-a

Tîrgoviște-

Galați-E-

3

Voința Tg. Mureș-Recolta Salonta 0—2 
(•—a).

Energia 7-Progresul Bistrița 3—4 <2—1). 
Recolta Sighet-FI. roșie

ghe 2—2 (1—1).
Dinamo Baia Mare-Recolta

3—2 (2—1).
Energia Oradea-Fl. roșie Cluj 
Recolta ~

(1—0).
Progresul

2—0 (1—0).

ULTIMA _
Recolta Sighet; FI. roșie sf. Gheorghe- 
Dinamo Baia Mare; Progresul Bistrița- 
Voința Tg. Mureș; Progresul Turda-E- 
nergia Oradea; ' Recolta Topliița-Progre- 
sul Salti Mare; Recolta Salonta-Fl. ro
șie Cluj; Energia 7-Recol1e Cărei.

Ghejor-

Toplița

-
Carei-n. roșie Oradea >1—1
Sa tu Mare-Progresul Turda

Sf.

ETAPA: Fi. roșie Oradea-

aspectul jocului se echilibrează 
spre sfîrșițul reprizei I ambele 
chipe au ocazii suficiente de a 
chide scorul, .înaintările lor însă ra
tează. Repriza seecundă începe în 
nota de dominare a Energiei Cîmpina, 
care reușește să și înscrie în min. 
47 prin Lazăr în urma unei greșeli 
a portarului dinamovist. Acest goli 
a avut un rol stimulator asupra gazJ, 
delor, care încep să inițieze atacuri 
de toată frumusețea prin Babone și 
Mureșan. In consecință urmează două 
goluri înscrise de belea (min. 56) și 
Babone (min. 61) care aduc victoria 
echipei Dinamo 6.

N. Olaru

DINAMO BACAU — LOCOMOTIVA
G. N. BUC. 2—1 (0—1)

Prin această victorie lccaln.cii se 
mențin pe planul secund în clasamen-: 
tul seriei, în schimb datorită înfrîn-: 
gerii sale Locomotiva G.N. pierde 
două locuri. Au înscris: Dragonurescu 
(Loc.), în min. 18 și respectiv Du- 
daș (min. 59) și llorja (min. 85).’ 

V. Mihăilă și lancu, coresp.1

DINAMO BIRLAD — ENERGIA 
FĂLTICENI 5—1 (2—0)

Au înscris: Pantici (min. 11 și 73),'
Oprea (min. 42), Chirilă (min. 65), 
Slunschi (min. 66), respectiv Sanau 
(min. 85, din 11 m).

S. Solomon, coresp.

PROGRESUL FOCȘANI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 0—3 (0 -0)

Succesul studenților bucureșteni 
care constituie o adevărată surpriză 
se datorește elanului și voinței lor 
de a învinge. Au marcat: Dumitrescu 
(min. 50 și 70) și Tăuceanu (min. 75),' 

G. Cohn, coresp.

ȘTIINȚA IAȘI — PROGRESUL 
SUCEAVA 2—0 (1—0)

Cele două goluri au fost realizata 
de Vasilescu.

R. Untu, coresp.

ENERGIA MORENI — LOCOMOTH 
VA CONSTANȚA 2—3 (1—2)

Peste 600 de constănțeni și-au ur
mat echipa în acest meci, care a avut 
o desfășurare tipică de campionat prin 
disputa foarte dîrză la care ă dat loc. ‘ 
Scorul a fost de asemenea strîns și 
de abia spre sfîrșit, cînd Sever, în 
min. 84, reușește cel de al treilea gol J 
al său (celelalte două au fost realizate . 
tot de el în min. 11 și 28) victoria : 
constănțenilor este sigură, ci termi-i 
nînd astfel turul campionatului pei 
primul loc. Gazdele au jucat 'ra fel 
de nervos ca și oaspeții. Golurile loi^ 
au fost înscrise de Constantinescii ‘ 
(min. 22) și Ene (min. 50).

Paul Andrei, coresp. !
Meciul Progresul C.P.C.S. Bucih 

rești — Energia 1 Mai Ploești a fost 
amînat.

I

1. Locomotiva Constanța
2. Dinamo Bacău
3. Dinamo Bîrlao
4. Știința Iași
5. Locomotiva G.N.
6. Dinamo 6
1. “
8.
9.

30.
11.
12.
13. Progresul Focșani 
M. Progr. C.P.C.S.

Buc.

Energia IVBoreni 
Progresul Suceava 
Energia Cîmpina 
Știința Buc.
Energia Fălticeni 
Energia 1 Mai Ploești 
— - ------

Buc.

5 2
3 5
4 3
4 3
4 3

12
13
13
13
13
12 3 3
13 4 1
10 3 1

16:10 14
25:1*7 14t j
20:19 12 
12:13 IU ‘ 
19:31 14'
10:26 Ml ‘
9:19 Ml ‘

11:24 9

PRONOSPORT
Ajșa a-nată un 1

12 rezultate exacte — -- ---------------—
(etapa din 17 noiembrie 1957).

I R.P.F. lfugoslavia-R,P. Romînă
H R.P. Romînâ (B)-R.P.F. Iugosla
via (B)
III Locomotiva Timișoara - Știința
Cluj
IV
V
ra
VI
reștj
VII Energia Moreni-Locomotiva
Constanța
VIII Progresul Sibiu-Energia
pia
IX
X

XI
XII Napoli-Roma

Meciul VIII: Progresul Sibiu-Energia 
Cîmpia Turzii fiind anulat după închi
derea con cur's ului, conform regulamen
tului, se acordă gratuit tuturor bule
tinelor depuse pronosticul exact la me
ciul anaiflat.

La acest concurs au fost depuse a- 
proxiw>ativ 843.000 variante.

buletin Pronosport JWfc
Mc la concursul nr”4S’' 

r 
t

Dinamo Bacau-Locomoiiva G.N. 
Energia Mediaș-Knergia Hunedoa-

Progresul Focșani-Știința Bucu-

Tmrzii
Bologna-Juventus
Verona-Fiorentina
Pa-dova-Sampdoria

2

2 
II

2

2
Cîm-

ANULAT
2
2
1
X



V. Faenger la spadă și S. David la sabie ultimii ciștigători 
ai concursului de scrimă al R. P. R.

E.In concursul de spatia desfășurat 
■-Kîubătă în cadrul concursurilor in
ternaționale «e scrimă ale R.P.R., 

’(reprezentanții noștri porneați mai mult 
țcu speranța unei comportări cit mai 
ifiieritorii, decît a unui succes deplin. 
Aceasta dintr-un motiv foarte bine de

finit : pe lista concurenților ce urmau 
să se întreacă figura un mănunchi 
de seri meri renumiți, în frunte cu nu- 
jghiarul Arpad Barany — al doilea 

"clasa
inanu
Tenii
(R.F 
și 2 
nive
arm.
Așa
ren

Ia campionatele mondiale, ger- 
Dieter ’ Finger — unul dintre 

liții spadasini europeni, T. Gabor 
!’.) .giptenii A. Sabri. AL Mohi 

In plus, după cum se știe, 
trăgătorilor romîni la această 
>te încă sub cel internaționaL 
id lucrurile, calificarea a trei 

ezentanți ai țării noastre în finală 
(R ăzvan Dobrescu, Constantin Stelian 
și Dan lonescu), constituie un succes, 
fără a fi bineînțeles o mare periar- 
inant î

Ca nivel tehnic. întrecerea de spală 
a fos’ sub nivelul celei de anul trecut 
Da' ca dirzenie, ca luptă sportivă, ea 
a mijlțumit pe spectatorii prerenți în 
sala Floreasca.

I Chiar din seriile eliminatorii fapta 
5 fost foarte strinsă. Credem că este 
'edificator dacă arătăm câ pentru a se . .... — - - - x,

cu

(R.P.R.), Fathalla, Mohi, Sabri (Egipt) 
și H. Kuhn' (R.F.G.).- Intîlniril deci în 
finală cîtd trei trăgători din R.P.R., 
R.P.U. și R.F.G. După primele asal
turi a fost clar pentru toată lumea că 
disputa va avea loc între cei doi re
prezentanți ai R. P, Ungare — T. 
Gabor și I. Kausz — și germanul D. 
Fanger. Mai calm și mai sigur pe 
el, D. Fanger înregistrează victorie 
după victorie (a fost învins doar de 
compatriotul său Schmidt) și obți- 
nind 7 victorii, devine așt'gator ai 
concursului de spadă al R.P.R. pe anul 
1957. Dintre ceilalți trăgători, o bună 
impresie a făcut N. Kasmier (R.F.G.). 
Iată clasamentul la spadă: 1. D. Fan
ger 7 t_; 2. T. Gabor 6 v. 22 tp. 35 
td.; X I. Kausz 6 v. 24 tp. 37 td.; 
- * - — ■ — - - o.

N. 
R.
C.
D.

califica în semifinale, valorosul 
iBarany a trebuit să facă baraj 
jgermanul D. Schmidt și cu repeezer.- 
Fantul nostru Korossy. în „sita” deasă 
'a semifinalelor mai rămin Teodorescu, 
Maneta, Thalroeuier, Baia și Orban

4. A. Barany 4 v. 31 tp. 32 Ld.; 5. 
Schmidt 4 v. 31 tpc 29 Ld.; & 
Kasmier 4 r. 34 Lp. 33 td.; 7. 
Dotresca 2 v. 34 tp. S td.; 8. 
Stelian 2 v. 39 tp. 31 td.; 9. 
lonescu 1 v.

Ultima zi a campionatelor interna
ționale. in care urmi sâ aibă loc pro
ba de sabie, trebuia — cel puțin teore
tic. — să ne aducă satisfacția unei 
victorii rumăneștl O altfel, la aceas
tă armă, not prezentam un iot masrv 
de buni trigifon. cu nsihă experiență 
<fe cootnrs și posesori ai unei com
bativități de_ inridiaL

Ca spectacol sportiv proba de satae 
promitea najtt Alături de romîni oas
peții preze»»taa nume bute cuooseute 
în arena internațională. Intre aceștia

bineînțeles cei mai aprigi adversari 
pentru noi se anunțau maghiarii. Aș
teptările nu au fost înșelate. In serii, 
în semifinală și, mai ales, în finală, 
am urmărit asalturi de o rară spec
taculozitate. Adăugați la aceasta faptul 
că în semifinală am arut 10 trăgă
tori și în finală 5 și veți avea astfel 
tabloul atmosferei de optimism în 
care a început finala care a reunit 
cinci coticurenți romîni si patru ma
ghiari.

Firesc primele asalturi s-au desfă
șurat intre trăgătorii din aceeași țară. 
După consumarea tuturor acest 
tibiiri, valorosul sabrer maghia 
vid a ieșit cu 3 victorii (teats 
nule Ia conaționali7 săi). în ti 
nia un reprezentant at nostra nu 
ș:t să scape fără înfrîngere. Avs 
acumulat astfel de David a fost men
ținut pînâ în ultima parte a finitei, 
deși Szantay Felmuș și Pesza au a- 
saitat insistent poziția lui fruntașă. 
In ultimete asalturi nu a lipsit muit 
ca David să înregistreze inlrîngerei 
necesară pentru a susține un meci 
de baraj in compania sabreruiut nas 
tru Szantay și — la un moment dat 
— chiar al lui Pritnuț. La scorul de 
4—4 tu asaltul Febnuș —< David.

La Stockholm va pleca echipa Iugoslaviei
(Urmare din png

aceasta tn 
toaintarei

început să cedeze. Și 
Sfcincipal din pricină că _ 
gnoaslră nu a reținut nici un moment 
batonul. Au fost rare st tu ap Be cind 
'jatacanjii noștri au schimbat mai 
fault de două pase. Atacul a fost 

Jcei mai slab compartiment al echî- 
Din el cu greu putem remarca 

jțun singur om: Tătara. Ceilalți, 
Ițterși. Zaooda I și Alexandresctt nu 
'âti depus nici măcar efortul pretins 
Ide importanța acestui Joc. Apărarea 
!a avut cei mai buni jucători în: 
■Șteacșa. Zavoda II, Căii noi a și Pa- 
tiait. Din echipa Iugoslaviei s-au re
marcat : Milutinovici (cel mai bun 
de pe teren), Ognjanooiai. Mujici. 
Șijakooici, Kaloperovici.

Și acum iată...

FILMUL JOCULUI

! Jocul îl începe echipa noastră. Dar 
Imediat Iugoslavii intră în posesia 
fcalonului și atacă periculos. Abia au 
jteecut trei minute din clipa în care

IUGOSLAVIA — ROMIXIA

ceațâ. 
(Austria) 
golul al

Timp : noros, cu puțină
Arbitru : Franz Seipelt

a acordat din neatenție ____  _
doilea, marcat dintr-un ofsaid fia- 
grant și a penalizat cu prea mare 
severitate echipa noastră în apro
pierea careului de 16 m. El a fost 
ajutat la tușă de conaționalii săi 
F. Meyer și K. Tleiner

R. P. F. IUGOSLAVIA : Bears — 
Sijakoviei, Krstici II, TrnkovicI — 
Kaloperovicl, Boskov — Petakovid, 
Mujici, Milutinovici, R. Ogujanevie*, 
2 -beț.

R. P. ROMINA! Tonii — Zavoda 
II, Panait, Neacșu — Călmoiu. Bone 
— Cacoveanu, petschovski, Alexan- 
drescu, Zavoda I, Tăiam.

arbitrul a fluierat începutul meciului 
Și Ognjanovici șutează de la 20 m., 
-puțin peste bară. Peste două minute 
în fața porții noastre este din nou 
panică. Milutinovici face_o cursă pe 
'extremă, centrează, Toma respinge, 
se produce învălmășeală și în ultimul 

'moment Panait lămurește situația. 
■Echipa iugoslavă joacă din ce în ce 
,'rnai bine, stăpînește terenul și obligă 
.formația noastră să se retragă în 
..'apărare. Abia după zece minute de 
,foc. asistăm la primul atac al fot
baliștilor romîni, dar centrarea lui 
Cacoveanu rămîne fără rezultat. 
'După un minut, Zebet execută o 

.Jlovitură liberă de la 20 m., razant 
cu bara. In min. 13, o nouă acțiune 
ofensivă a reprezentanților noștri se 
termină iarăși printr-o centrare a 

?lui Cacoveanit. Alexandrescu sare 
dar nu reușește decît să lovească 
•prea puțin mingea cu capul, astfel 
îneît nu i poate da direcția dorită. 
Imediat după aceasta, iugoslavii be
neficiază de o lovitură liberă indi
rectă în careul de 16 m. Execută 
Mujici și Milutinovici- șutează pu-

temie dar Toata bteehearl en sigo 
tanti

Atw»-i <*** -eastd rf»4iamdni a- 
răta ci se senrseseră 3) mimte 4e 
fac, la poarta noastră se petrece e 
fază oare ne-a dst wrolte emoții. Re- 
fair*! o centrare, Mîlutînovi-i tri
mite cu capul sas. la colț. Torni in 
terrine, resoingînl mingea in bară 
In ultima fracțiune de sec ;r»dă. Pa
nait acordă corner, .sufiindu-i* min 
gea unui atacant iugoslav. La exe
cutarea acestei lovituri de colț. Ze- 
beț reia cu capul, alături de poartă. 
Minutele următoare continuă să șe 
scurgă în nota de dominare a echi
pei gazdă, care prin Mihitteaviri și 
Ognjanovici seamănă panici ta te
renul nostru. Fotbaliștii iugoslavi 
obțin două cornere consecutive (min. 
24 și 25), care rămin însă fără re
zultat. In general, remarcăm joc-1 
sigur și calm al liniei noastre de 
fund (Zavoda II. Panait, Neacșu).

Revenită în atac, echipa noastră 
termină două acțiuni ofensive (min. 
31 și 32), prin șuturile lui Tătaru 
și respectiv Zavoda 1. Imediat Milu- 
tinovîci trage periculos pe lingă bară, 
iar Tom3 reține un_șut puterni: al 
lui TrnkovicL Cu doua minute înain
te de a se termina prima repriză, 
Călinoiu lămurește o situație critică 
la poarta noastră, degajind aproape 
de pe linia porții. In ultimul minut, 
la o cerilrare a lui Tataru, Beara 
intervine spectaculos și respinge ba
lonul aproape de pe capul lui Ca- 
coveanu.

In repriza secundă, iugoslavii 
atacă dezlănțuit, chiar de la început, 
poarta lui Toma. In min. 52, la o 
acțiune pe aripa stingă Zavoda II 
intervine neregulamentar și arbitrul 
acordă lovitură de la 16 m. Jucă
torii noștri fac zid. Milutinovici se 
îndreaptă spre minge, fT’e o fentă 
simulînd că pasează lateral, „zidul" 
se deplasează și excelentul înaintaș 
iugoslav șufează spre poartă înscriind 
lîngă bară. După șapte minute, Mi
lutinovici execută o nouă *—'s 
liberă de la 16 m., de data 
însă în „zld“.

Echipa noastră joacă ceva mai ac
tiv, în special, la înaintare. Cîteva 
minute .jocul se mută în terenul for
mației iugoslave. In min. 65 Căli
noiu sare frumos la o minge înaltă 
și trimite razant cti coiful de sus 
al porții. Revenirea fotbaliștilor ro
mîni este însă de scurtă durată. In 
min. 78, Ia un ofsaid clar, semnalat 
de arbitrul de linie, jucătorii romîni 
se opresc, ca și cei iugoslavi de alt
fel. Totuși, Milutinovici care primise 
balonul șutează pe jos’. Toma plon
jează, atinge mingea dar n-o poate 
reține. Este 2—0. Ritmul partidei 
scade, cei care au însă inițiativa 
sînt tot fotbaliștii iugoslavi. Ei ob
țin două cornere (min. 83 și 85) 
rămase însă fără rezultat. In ultimul 
minut de joc, Tătaru șutează puter
nic din marginea careului Se 15 m. 
și mingea șterge bara transversală.

a preferai atacai «i 
lăți *r • satâre exactaMi te 

Prinwș apreciau de multi specialiști 
ca Ciad ia >jnp bun. Ig letal acesta 
Da vta a scăpat 4e pericolul urnii baraj 
Cîtera asalturi mai firria Cornel 
Pelmuț. in luptă pentru unul din 
locurile dia prima parte S clasamen
tului, a fost din nou aet dezavantaj it 
de decizia arbitrului Barcza. Ea sco
rul de 4—I în asaltul eu Gabor, Pel- 
tnuș a atacat iar Gabor a oprit, ar
bitrul — inversînd în mod eu totul 
nejustificat fraza de arme — a acor
dat prioritate atacului pe care — 
culmea! — l-a considerat ca pornit 
din partea lui Gabor. La sfîrșitul în
trecerii, a fost înregistrat următorul 
clasament: 1. David (R.P.U.) 6 V.; 2. 
Pezsa (R P U.) 5 v 11 t p.; 3 Szantay 
5 v. 13. t.p.; 4. Mustață 4 v. 9 t. p.; 
5. Bartossjr 4 v. 10 Lp. 10 t.d.; 6. 
Er.yedi (R.P.U.) 4 v. 10 tp.. 9 Ld.; 
7. Pelmuț 3 v. 11 t.p. 14 Ld.; 8. Ga
bor (R.P.U.) 3 v. 11 tp. 12 td; 9. Is- 
trate 2 v.

ZAHAN—

Sleapin—K 
Mneșvinirad

In turneu] nderna(Sunai de po

• .r t-aenger (stingă) este deocamdată lovit de către a 
patriotul său Schmidt (R.F.G.)

(Foto: I. MIHAICA

Dinamo Moscova a întrecut la mare lup 
pe Dinamo București, o^inind locul I

Frumosul ș< reușitul turneu inter
național de polo pe apă organizat 
<fc asociata sportivă Dinatno s-a în
cheiat sioibătă seara cu meciul Di- 
BBD Buc. — Dinmo Mosotva.

Disputa s.a anunțat palpitantă din 
primele minute: după rapide schim. 
buri de mingi Kartafoo pasează Jui 
Naoiooo. iar acesta deși jenat de 
Grinfesca, înscrie, mediat după re- 

punerea balonului în joc Zahan și 
Karmanoa stat eliminați pentru faul
turi reciproce. Urmează o perioadă 
de dominare a dirwmoviștilor bucu- 
reșteni care ratează însă ocazii bune 
prin Rttflruchi (trage fără forță) și 
Grinfesc», ai cărui șut puternic este 
splendid apărat de Rifak, O nouă 
combinație B!ajekf Rujinschi' Oanță 
este închei stâ printr.o lovitură în 
bară. Sennil este modificat de so. 
vietici. care h «n contraatac înscriu 
prin Âfdf'ep diutr-o pasă primită de 
la Mneșviruradze. După un minut, 
Zahan, trage sofendid, eu boltă, re. 
ducind handicapul care este însă 
dia nou mărit la două goluri (3—1). 
ta minutul 9,46 prin golul realizat de 
Mnețuiniradze (bucureștenii se aflau 
cu un ora mai puțin, Rujinschi fiind 
eliminat).

La reluare Dinamo București joacă 
cu mai multă ambiție. O dispută 
Mneyziruradze—Bădiță se încheie cti 
o lovitură de 4 m. acordată lui 
Bădiță, care transformă: 3—2 pentru 
oaspeți, iar două minute mai tîrziu 
Bădiță beneficiază de o lovitură li
beră, pasează lui Zahan și acesta, 
aflat în plin sprint, stopează și șu. 
tează fulgerător, eg’alind: 3—3. Con. 
ducerea este luată din nou de Di
namo Moscova care înscrie din lovi
tură de Ia 4 m. prin Mneșvirtiradze. 
Peste 12 secunde Zahan pleacă de 
Ia centru cu mingea și trage surprin
zător de la distanță, înscriind: 4.4.

Două minute mai tîrziu impreci 
lui Blajek împiedică echipa rom 
să-și concretizeze dominarea: Z 
pasează splendid lui Blajek, 
pătrunde singur dar din fața po 
trage peste bară. Golul vie 
este înscris în minutul 16 28 de 
fre Karmanov _ care transformă 
lovitură de la 4 m. și reaiiz 
so&rtii de 5—4 pentru Dinamo M 
cova. După înscrierea acestui 
oaspeții ,țin“ mingea, isc efortti 
bucureștenilor de a intra in pose 
ei rămin fără rezultat, astfel că 
namo Moscova învinge’ cu 5—4 (3 
cucerind primul loc în cla 
turneului internațional.

Formațiile: DINAMO MOSCO 
RIJAK—Karmanov 
TASOV—NOVICOV ____ ....... ....
Maltev; DINAMO’ BUCUREȘ 
Samoită—BĂDIȚĂ, 
jek—Rujinschi, Oanță, GRINȚE

Arbitrajul prestat de L HAREB 
(U.R.S.S.) a dezavantajat echipa 
mină în prima repriză.

Echipa masculină 
de handbal a C.C.A. a trec 
în fruntea clasamentul

Ieri la l’loești s-a disputat ja 
restanță dintre echipele masculine 
handbal Energia Ploești și C.C.A. V 
torta a revenit formației bucurești 
cu scorul de 15—3 (10—4). In ur 
acestui rezultat clasamentul turn 
campionatului masculin de hand 
cat. A a suferit modificări : pe prin 
loc a trecut G’.C.A. cu 19 puncte, 
mată de Dinamo Orașul Stalin 
18 puncte. I

lovitură 
aceasta

DE PESTE HO TARE
Italiei, cea mai mare surpriză a fi 
nlzat-o Udinese care a învins In < 
plasare 
zlonale, _ _
meci dramatic desfășurat la Bologt 
liderul campionatului Juventus a î 
trecut echipa gazdă cu scorul de 4- 
contmuînd să conducă în clas am e 
Alte rezultate : Milan — Laizlo 1- 
Verona — Fiorentina 0—1, Torino 
Spa.1 o—l, Padova — Sampdonia 2 
Napoli — Iî-onia 0—0,

Derbiul campionatului R. D. Germ 
ne s-a desfășurat la Berlin între 
echipele Vorwărts și Wisnaut 4 K< 
Marx Stadt. Echipa Wismut a cîș 
gat cu 1—0, consol id îndu -și poziția 
fruntașă a €lasa-mentu>:ui (cu do 
etape înainte de sfîrșit), avînd toi 
șansele să cîștige și în acest an t 
Iul de campioană a țării. Alte rezi 
tate : Turbine Erfurt — Rotation B 
belsberg 2—0. Motor Zwickau — L 
komotiv Steiidal 0—1, Chemie Ha 
Leuna •- Fortschritt Weisenifels 1-

La Rotterdam Olanda 
(3—0) la Luxemburg : 
xemburg 2—1 "

Federația peltic 
ATI FTîțtl Qe atletism a accept niLLIBwifi invitația primită d

In mod cert va retrograda Marek St. 
DimHrovo. O situației deosebit de 

precara are și echipa Spartak Soita 
care n a totalizat dccit 14 puncte.

T. HRISTOV
a Simbâtă a avut Ioc în Anglia 

derbiul campionatului de fotbal. S-au 
întîlnit echipele Wolwerhampton Wan
derers șl West Bromwich Albion. Re
zultatul partidei : 1—1. In felul acesta 
situația ir. fruntea clasamentului a 
rămas neschimbată, liderul Wolwer- 
hampton mențtnindu-și avansul de 2, 
puncte asupra adversarei sale de sîm- 
bătă.

Etapa de duminică (a IX-a) a cam
pionatului maghiar n-a fost lipsită de 
surprize. M.T.K. a pierdut la Salgo- 
tarjan cu 2—1, iar Honved, pe teren 
propriu, ir. fața echipei Dioskyor cu 
1—». Iată celelalte rezultate : Dorog
— Vasas 0—1, UJpesti Dozsa — Pecs 
3—2 Ferencvăros — Szeged 1—1, Ta- 
tabanya — Csepei 4—0, Szombathely
— Kornlo I—o. in clasament conduce 
Tatabanya cu 13 p. urmată de Szom. 
bathely' cu 13 p, Salgotarjan 11 p, 
Ferencvaros 11 p., Diosgycr 11 p. Va
sas, care joacă miercuri la Geneva 
în „Cupa Campionilor Europeni“ cu 
Young Boys ocupă locul 7.

In etapa de ieri — a XlI-a — a cam
pionatului Franței cea mal mare sur
priză a furnlzat-o Nimes, care a în
trecut fruntașa clasamentului Reims 
cu un scor categoric : 3—0 I rată re
zultatele etapei : Metz — Toulouse
1— 4, Angers — Ales 1—1. Lyon — 
Beziers 2—1, Lille — Valenciennes

2— 3, (Racing — Lens 5—0, Sedan — 
Sochaux 4—1, Marseille — Nice 2—1, 
Monaco — St. Etienne 0—0. In urau 
acestor rezultate în clasament conti
nuă să conducă Reims cu 20 p., ur
mată de Monaco ■— Lens 18. St. E- 
tienne 16. Nîrnes șl Lyon 15.

In etapa a XIT-a a campionatului

runde în 
la Wage- 
clasament

10 
Donner 

Ulman și 
P-. 

cite 5

12 
ce 
în
Szabo cu 

p. (1) urmat de Olafson 9,5 p. 
și Larsen 8.5 Trifunovici, U! 
Stahlberg cîte 7 Y . Tescher 6 
Dttcksteln Ivkov, Trolanescu 
p. etc.

ȘAH

RUGBI

După 
turneul 
ningea 
conduce

(La Milano) echipa' Interr 
cu scorul de 1—0. Intr-

Pe stadionul Twi- 
ckenbam din Londra 
selecționatele de rugtoi 
ale Londrei și Austra
la egalitate, 9—9 (3—6).

minut, oînd australienii 
3 puncte care le-au adus

Varșovia 17 (prin te-

au terminat --  --------  _
remarcat că soarta jocului s-a de- 

__ în ultimul 
au înscris cele 
egalarea.

liei 
De 
cis

rnTD*l lefon). In vederea ce
tii I uni lui de al 3-lea rn^i

dintre reprezentativele 
Poloniei și Uniunii Sovietice în ca
drul preliminariilor campionatului 
mondial care se va desfășura dumi
nica viitoare la Leipzig, federația po
loneză de fotbal a alcătuit următoarea 
echipă : Sztefaniszin — Florenski, Ko- 
rint, Wozniak — Găwlik, Zientara — 
Pohl. Brichczy, Kempny, Cieslik,

SOFIA 17 (prin telefon). Campionatul 
de fotbal se apropie de sfîrșit. îna
intea ultimelor două etape, lupta pen
tru primul loc se dă între echipele 
Ț.D.N.A. ‘ ------- ----- ~
află dini 
după ce 
0—0, cu 
Sofia a __
,,tradiționalul" scor de 1—0. 
lelalte rezultate : Spartak 
Slavia Sofia 1—1, Spartak

—» Botev Plovdiv 1—0, Minior Dimfl- 
trovo — Spartak Pleven 0—0, Marek 
Stanke Dimitrov® — Levski Sofia 1—2.

și Lokomotiv Sofia care se 
nou la egalitate de puncte, 
Ț.D.N.A. a făcut meci nul, 

Botev Vama, iar Lokomotiv 
ciispus de Spartak So-fia cu 

' “ Iată ce-
Vama — 

Plovdiv
rezultate :
Sofia. 1—1,

Zwickau — 
Chernie 

Weisenf-els
i — Belgia 5- 
Belgia B — L 

(1—0).
Federația polone

partea Uniunii Atjl 
din S.UiA, ca șase atl 
participe la începutul f 
i mai

tice Amatoare 
ți polonezi să _ 
nului viitor la mai multe concurau 
internaționale organizate în S.U.A, Pe 
tru a face deplasarea au fost desemna 
următorii atleți: 
Fojk, Wazny, " 
ski.

Orywal,
Lewandowski

BOX

Sosgorni 
și Graboi

seara s- 
la Hei sini 

dinți

Finlar.dei și
R.P. Polone, 
egalitate 10—10.

a Vineri 
desfășurat 
meciul de box 
chipa reprezentativi' 

selecționata secundă 
Intîlnirea s-a terminat !


