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x Iolanda Balaș a sărit 1.78 m.
Campioana R. P. R. a început concursul la 1,72 m. și a încercat la... 1.81 m.l 

„Recordul lumii la săritura în înăl
țime trebuie să revină în patrie 1...

Iată dorința care a animat-o în a- 
cest an pe maestra sportului Iolanda 
Balaiș să se pregătească mai bine ca 
orieînd, țelul care i-a dat imboldul 
unor comportări remarcabile în toate 
concursurile la care a luat parte în 
ultimul timp.

Sîmbătă după-amiază, pe Stadionul 
Republicii, Iolanda Balaș și-a văzut 
împlinit acest frumos vis, reușind să 
treacă peste ștacheta înălțată la 1,78 
m, REZULTÂT CARE REPREZINTĂ 
UN NOU RECORD MONDIAL. In fe
lul acesta, Iolanda Balaș și-a înscris 
pentru a treia oară numele pe lista 
recordmanelor lumii: 1,75 m la 14 iu
lie 1956; 1,76 m la 13 octombrie 1957 
(record egalat) si 1,78 m la 7 iunie 
1958!

In concursul de sîmbătă, după ce a 
făcut cîteva încercări pentru măsu- 

I rarea elanului, Iolanda Balaș a în
ceput „întrecerea” la... 1,72 m’ Nttmai 
lanțul de a fi intrat în concurs la o 
^Bime neatinsă încă în acest an de 

una dintre cele mai valoroase să
ritoare ale lumii, arată în mod eloc
vent valoarea tinerei noastre atlete, 
înălțimea de 1,72 m a fost trecuta de 
la prima încercare. Apoi, arbitrii con
cursului au urcat ștacheta la 1.78 m. 
Momente de mare tensiune în nodu
rile celor cîteva sute de spectatori 
prezenți pe stadion. Prima încercare: 
doborită de puțin. A doua încercare: 
REUȘITA i In clipa aceasta specta
torii au pătruns pe pistă, repezin- 
du-se spre locul săriturii, îmbrățișîn- 
d-o pe Iolanda și pe antrenorul ei, 
recordmanul țării — Ion Soter. Cu 
greu s-a putut desprinde Iolanda din 
brațele lor, pentru a se putea pregăti 
pentru atacul unui nou record. După 
ce, în prealabil, arbitrii concursului au

Recordmana mondială Iolanda Balaș a trecut ștacheta ridicată la 1,81 
metri, dar a dobortt-o

remăsurat înălțimea (exact 1,78 ml) 
au urcat ștacheta la... 1.81 m, înăl
țime pe care n-a mai încercat-o ni
meni în concurs pînă sîmbătă și la 
care credem că s-au gîndit foarte pu 
tini specialiști că ar putea fi obținută 
vreodată! Și Iolanda Balaș a fost, 
cum se spune, numai la un „pas” 
pentru a reuși și acest rezultat Cea 
de a doua' încercare pe care a efec
tuat-o a fost foarte bună (un elan si
gur, bătaie puternică, înălțare), dar 
după ce a trecut ștacheta, a doborît-o

ROMEO VIL.ARA

(Continuare in pag. 2)

Steagul roșu București' a cîștigat

lcampionatul feminin la
La băieți, Dinamo Orașul Stalin nu mai poate pierde titlul

Ieri s-au disputat ultimele partide 
din cadrul campionatului republican 
feminin de handbal ediția 1957—1958. 
Și abia ieri dimineață, după disputarea 
jocului derbi, a putut fi cunoscută e- 
chipa campioană, care este STEAGUL 
ROȘU BUCUREȘTI (antrenor Con
stantin Popescu).

In linii generale, meciul hotărîtor, 
dintre Steagul roșu și Olimpia Bucu
rești, s-a asemănat mult cu cel disputat 
în urmă cu un an, tot între aceste 
două formații, care și atunci se între
ceau pentru titlu. O singură deosebire 
a existat între aceste două partide: 
ieri s-a jucat pe vreme frumoasă. In 
rest, lucrurile s-au repetat: Steagul 

*• roșu a obținut o meritată' și muncită 
victorie; jucătoarele de la Olimpia au 
fost din nou exagerat de nervoase, 
astfel că echipa nu s-a niai comportat 
la valoarea ei. Irina Nagy, excelentul 
portar al Olimpiei, a fost nesigură, în 
schimb Victoria Dumitrescu (Steagul 
roșu) a aruncat la poartă mai precis 
și mai puternic ca orieînd.

Iată cum s-au marcat punctele. In 
min. 10 Szoko (Ol.) a transformat o 
lovitură liberă de la 14 ni. La mai pu
țin de un minut, un șut puternic al 
Victoriei Dumitrescu s-a oprit în plasă: 
I—1. Dună patru minute arbitrul Iosif 
Llicaci (Cluj) a acordat cu ușurință 
o lovitură de la 14 m. împotriva echi
pei Olimpia și Victoria Dumitrescu a 
înscris: 2—1 pentru Steagul roșu. In 
ultimul minut de joc al primei reprize 
tot Victoria Dumitrescu reușește să 
arunce la poartă exact Ia „păianjen” 
și Steagul roșu conduce cu 3—1

Imediat după reluarea jocului Olim
pia a construit o acțiune frumoasă, cu 
un schimb rapid de pase, la capătul că
reia Roth a redus din handicap: 3—2. 
Pin acest moment meciul a devenit

a-

cu mina in cădere.

(Foto: I, WELBER)

După primul tur

Scorul este egal 
în meciul de șah

R. P. Romîiiă-
R. P. Polonă

urît, ambele apărări au început să 
buzeze de faulturi, iar atacurile au fost 
din ce în ce mai confuze. In min. 30 
Pădureanu (Ol.) a ratat o mare oca
zie de a egala, trăgînd afară, deși era 
nemarcată. După două minute A. Va- 
sile (Steagul roșu) a tras din apropie
rea semicercului și mingea a trecut 
printre mîinile lui Nagy. Scor: 4—2. 
Cu puțin timp înamte de terminare, 
SzSko a transformat o lovitură de la 
14 m. astfel că scorul a devenit 4—3, | 
scor care — cu toate eforturile handba
listelor de la Olimpia nu a mai putut 
fi modificat. Astfel Steagul roșu a cîș
tigat pentru a doua oară titlul de e- 
chipă campioană.

Și în campionatul masculin, (deși 
mai este de jucat o etapă) lupta pen- 
tiu titlu s-a clarificat: Dinarno Orașul 
Stalin nu mai poate pierde primul 
loc, indiferent de rezultatul ultimului 
meci. In lupta pentru evitarea retro
gradării C.S.U. București și Știința 
Timișoara au terminat la egalitate.

REZULTATE TEHNICE: masculin, 
categoria A: C.S.U. Buc.—Știința Ti
mișoara 9—9 (5—7); Voința Sibiu — 
C.C.A. 11—10 (4—5); Textila Cisnă- 
die—Metalul Reșița 16—19 (9—10’) 
Petrolul Ploești—Victoria Jimboiia
10—10 (4—8) ; Tehnometal Timișoara. 
-^Știința Iași 9—10 (6—5) ; Dinamo 
Or. Stalin—Energia Făgăraș 11—9 
(5—7); feminin, categoria A: FI. ro
șie Sibiu—C.S.U. București 2—2
(2—0) ; Știința Timișoara—Ilefor Tg. 
Mureș 3—3 (2—2); Progresul Or.
Stalin—Metalul 2 Ploești 7—2 (5—1): 
Gloria Sighișoara—Măgura Codlei 5--4 
(2—2) : Record Mediaș—Metalul Re
șița 7—2 (5—1): masculin cat. B: 
Rapid București—Victoria Bacău 18— 
13 (9—4); I. C. Arad—Olimpia Reșița 
15—10 (8—3)! Voința Sighișoara— 
Balanța Sibiu 17^—10 (7—4).

Dacă jucătoarele noastre s-ar fi com
portat la înălțimea așteptărilor, am fi 
putut să consemnăm la sfîrșitul pri
mei jumătăți a meciului R. P. Romî
nă—R. P. Polonă un avantaj pentru 
reprezentativa R. P. R. Din păcate, 
allt maestra internațională Maria Po- 
gorevic», cit și campioana R.P.R., Ro- 
dica Manolescu, au jucat neinspirat, 
cu mult sub posibilitățile k>r, pierzînd 
fără drept de apel în fața șahistelor 
poloneze Knapik și Konarowska Din 
echipa masculină merită laude tinerii 
Gunsberger și Pavlov care au repur
tat frumoase victorii. Cel dintîi a ju
cat o excelentă partidă de atac împo
triva lui Witkowski și la mutarea 25-a, 
a decis victoria printr-o spectaculoasă 
combinație de mat. Pavlov a ales 
calea jocului pozițional în întîlnireâ; 
cu Doda. El a cîștigat în mijloc de- 
partidă un pion, avantaj pe care l-a 
realizat cu o tehnică remarcabilă.

Ciocîltea a atacat puternic în parti
da cu maestrul internațional Silva, 
dar apărarea foarte exactă a acestuia 
a dus în cele din urmă la remiză. Cu 
același rezultat s-au încheiat întîlni-

MCupa Dunării** fla fotbal

Știința Timișoara a condus cu 2-1 
dar Radnicki Belgrad 

a cîștigat cu 4-2
BELGRAD 8 (Prin telefon). — In- 

tîkurea Radnicki Belgrad — Știința 
Timișoara disputată astăzi la Zerrtun 
(în apropierea Belgradului) în cadrul 
.Cupei Dunării”, a sUrnit un viu in
teres. La med au asistat 10.000 de 
spectatori, care au avut ocazia să ur
mărească un joc foarte interesant 
Radnicki a acționat în viteză, mai 
ales prin tripletă care s-a dovedit a 
fi foarte periculoasă, cu deosebire cen
trul înaintaș Prlincevici. Știința a 
răspuns cu un joc plin de elan, lup- 
tînd cu multă voință mai mult în a- 
părare, in prima repriză, iar în a doua 
și în atac. Studenții ar fi putut obține 
un rezultat de egalitate, ceea ce ar fi 
redat mai fidel aspectul jocului, decît 
scorul de 4—2 (I—o) în favoarea 
gazdelor, cu care s-a încheiat partida.

Jucînd foarte atent în apărare Ști
ința a reușit să păstreze scorul alb 
pînă spre sfîrșitul reprizei cînd, la un 
duel Brînzei—Prlincevici în careu, ar
bitrul a acordat cu multă ușurință o 
lovitură de la 11 m. fransformată de 
același Prlincevici: 1—0. La reluare. 
Știința joacă foarte bine timp de 15 
minute. Atacă susținut, construind ac
țiuni frumoase. Chiar în min. 46, la 
o astfel de acțiune, Boroș centrează. 
Grrleanu reia cu capul pășind lui Că- 
dariu. Acesta șutează puternic și ega
lează: 1—1. Știința atacă în continu
are și în min. 54 Lereter trimite lui 
Ciosescu care urcă scorul la 2—1. 
Gazdele reacționează imediat și cons
truiesc atacuri tot mai insistente. In 
min. 66 se produce o învălmășeală Ia 
poarta lui Fuchs. Acesta respinge 
mingea Ia Ognjanovici, care Înscrie: 
2—2. Studenții ronini revin în atac 
și fn 'min. 70, o adțune a Iul Boroș 
este oprită neregulâmentar în careu, 
dar arbitrul nu acordă penalti. Două 
minute mai tîrziu Prlincevici fructifi

că o situație favorabilă înscriind gen
iul al treilea, iar Roșiei stabilește re
zultatul final în min. 74. De remarcat 
că în min. 71 Boroș s-a accidentat și 
a părăsit terenul fiind înlocuit cu Fi- 
Hp, iar în min. 75 Fuchs, care s-a' 
dovedit nesigur în intervenții, a fost 
schimbat cu Enăchescu .

Din echipa iugoslavă, s-au remar
cat Ristici, Ognjanovici și mai ales 
Prlincevici. La Știința cei mai buni au 
fost Sbircea din apărare, Cojereanu 
din linia de halfi și Cădariu și Gîr- 
leanu din atac. Brînzei și Florescu au 
muncit și ei mult.

A arbitrat Hernadi (Ungaria), for
mațiile :

RADNICKI : Vidinici — Ciokfci, 
Bațkovici — Ljubenovici, Disk ici, Ris- 
tki — Roșiei, Bughia, Prl’ncevici, L. 
Ognjanovici, Savici.

ȘTIINȚA: Fuchs (Enăchescu) — 
Zbîrcea, Brînzei, Florescu — Coje
reanu, Tănase — Gîrleanu, Cădariu, 
Ciosescu, Lereter, Boroș (Filip).

Lotul de jucători al Științei va sosi 
luni seară la Timișoara.

REZULTATELE DE IER! DIN 
„CUPA DUNĂRII" 

Sferturile <fe finală (tu-)

PREȘOV : Tatran — M.T.K, 
Budapesta 1—0 (0—0).

NOVI SAD: Vorvodina — Rude 
Hvezda Bmo 0—0.

SOFIA: Lokomotiv — Steaua
roșie Belgrad 4—4 (2—2).

ZEMUN : Radnicki Belgrad — 
Știința Timișoara 4—2 (1—0).

Returul acestor întîlniri se va 
disputa la 15 iunie.

Azi pe terenurile Progresul

încep campionatele internaționale 
de tenis ale R. P. R ■

AU MAI SOSIT SPORTIVI DIN UNGARIA, BULGARIA, IUGOSLAVIA, 
TURCIA, R. D. GERMANA, GRECIA Șl ITALIA

Ciakîrova și Ciuparov alături de Pen- 
cev. R. D. Germană este prezentă în 
concurs cu cei mai buni 4 jucători ti
neri: Stahlberg, Zanger (la băieți), Jo- 
haness și Schultz (la fete). Turcia par
ticipă cu Ozgenel și Balas care ne au 
vizitat și anul trecut. R. P. F. Iugo
slavia este reprezentată prin jucătorul 
ei Nr. 5 Kasap și Skulja, de aseme
nea din primii 10. Ieri au mai venit 
lotul maghiar (cu cunoscutul Adam, 
JaWalvi și Eva Bardoczi ) și cel grec 
din care face parte veteranul Staljos 
(47 aoi 1 — campion de dublu pe 
1957 și deținător a 20 titluri nați
onale de-a lungul activității sale) și 
tinerii: Kalivas (campion- la simnluîn 
ultimul sezon) și Reizakis (finalist la 
aceeași probă). Sportivii francezi, sue
dezi și chilieni sînt așteptați pe 
miercuri, iar polonezii azi.

Cea de a doua ediție a campiona
telor internaționale se inaugurează 
astăzi printr-o serie de meciuri la 
simplu bărbați, femei și dublu mixt 
care se vor desfășura începînd de la 
orele 9,30 și 16. Din programul pri-' 
mei zile spicuim ca ftiai interesante 
si echilibrate partidele Kuzmenko — 
El. Roșianu, Ciakîrova — Ec. Roșia-' 
nu (dimineața) și Zaopceanti ;— Le-« 
yus, Kalivas — Georgescu, Juhasz—• 
Reizakis, Bosch — Zager, Kasap 

etc.

Amatorii de tenis au putut vedea la 
lucru frică de ieri o parte dintre 
partkipanții competiției internaționale 
din Capitală. După sosirea primilor 
oaspeți, sportivii sovietici, au conti
nuat să-și facă apariția pe terenurile 
cu zgură roșie din parcul clubului 
Progresul, tenismeni fruntași din alte 
șase țări.

Vecinii noștri bulgari au deplasat 
la București pe campionii țării lor

(Continuare in pag. 4)

Un grup de parlicipanii Lihaoev, Valerid Kuzmenko, Leyus (U.R.S.S.) și 
Penceo (R. P. Bulgaria), tndreptinda-se spre terenurile de antrenament. 
_ _. —.-C r. (Foto: L M1HA1GA).

Reizakis, 
T. Bădin

â sosit cu avionul în CapLAseară . -„
tală și lotul italian alcătuit din juca-’ 
torii Iacobini, Pirrci, Guerci Lena și 
juca boarea Basși,



C.S.U. București (la fete) și Dinamo I (ia băieți) 
campioni republicani de gimnastică pe echipe

73,55 p.; 6. Ileana Petroșanii 73,45 p. C.C.A. 847,84 p.’ 3. Dinamo II 839,«5 
Cat. l-a: 1. Emilia Scorțea (Partiza- p.; 4. Metalul Cluj 718,16 p.; 5.

C.S.U. Buc. 649,59 p.; 6. A31.E.F.A 
Arad 568,40 p. Concursul republican 
individual: cai. maeștri: I. Fr. Oren- 
di 113,60 p.ț 2. St Hărgălaș 111,00 
p.; 3. A. Kerekes (Met. Reșița) 110,20

Duminică seara, după trei zile de 
întreceri, căpitanii celor 39 formații 
participante la cea de a Xl-a ediție a 
campionatelor republicane de gimnas
tică pe echipe, au coborît drapelele 
colectivelor, care au străjuit întrece
rile pe toată durata lor. Cu aceasta 
s-a încheiat marea întrecere a celor 
peste 350 gimnaști și gimnaste, la 
sfîrșitul căreia au lost desemnați cei 
mai buni, cărora le-au revenit titlurile 
de campioni ai țării.

Mai pasionantă, întrecerea echipelor 
feminine a dat cîștig de cauză repre
sent; Hvei C.S.U. București. Echipa 
campioană, în componența căreia ac
tivează cinci gimnaste selecționate în 
Iotul R.P.R., a tăcut dovada acelorași 
calități care i-au adus și cu alte o- 
cazii victorii și mari satisfacții. Ad
versara directă a studentelor, Dinamo 
București, s-a dovedit aceeași echipă 
talentată, omogenă, dar ea n-a putut 
ține piept campioanelor decît în pri
ma zi a întrecerilor (exercițiile im
puse). In cea de a doua zi diferența 
a fost netă, iar punctajul a crescut 
sTmțitor în favoarea echipei GS.U. 
București.

După două zile de întreceri campio
natul masculin nu ne a adus nici o 
surpriză. Prima garnitură a dinamo- 
viștilor și-a păstrat titlul de campi
oană, întrecînd la mare diferență pe a 
doua clasată, echipa C.C.A. Mai inte
resant de urmărit a fost duelul pen
tru locurile următoare, pentru care au 
luptat echipele C.C.A. și Dinamo 11. 
După exercițiile impuse conduceau di- 
namoviștii din echipa secundă, pentru 
ca ia sfîrșit, gimnaștii de la C.C.A. 
să se intercaleze între cele două repre
zentative ale asociației Dinamo.

Am mai remarcat evoluția meritorie 
a echipelor feminine din Cluj (Ra
pid. Voința și Metalul) și a celor 
masculine din Cluj (Metalul), Arad 
(A.ME.F.A.) și Orașul Stalin (Trac, 
torul î.

M. I.
Rezultate tehnice: FETE: echipe: C.S.U 

BUC. 662,96 p. (Elena Teodores- 
cu. Sonia louan, Utta Schlandt, Thea 
Mutter, Elena Dobrovolski, Anastasia 
lonescu, Iby Kelemen, Ileana Roth):
2. Dinamo București 649,33 p.; 3. Ra
pid Cluj 588,45 p.; 4. Voința Cluj 
56(1,95 p.; 5. Metalul Cluj 556,98 p.J 
6. Strungul Arad 540,87 p. Concurs 
republican pe categorii: maestre: 1. 
Emilia Liță (Dinamo Buc.) 75,10 p.;
2. Elena Teodorescu 74,95 p.; 3. Utta 
Schlandt 73,95 p.; 4. Elena Dobrovol
ski 73.60 p.; 5. Anastasia lonescu

lolanda. Balaș 
a sărit 1,78 m.

(Urmare din pag. 1)

în cădere cu mina. Ceea ce n-a reu
șit sîmbătă, va reuși — sîntem con
vinși — rft de curînd.

Condițiile de activitate pe care le 
are la dispoziție, ca și pregătirea fă
cută sub atenta supraveghere și în
drumare a lui Ion Soter îi dau drep
tul să spere și la acest record. Noi, 
și prin noi sutele de mii de iubitori 
ai sportului din țara noastră, îi do- 
Tim succes deplin 1

★

In cadrul aceluiași concurs, atleții 
fruntași au obținut citeva rezultate 
bune: 3000 tn.: C. Grecescu 8:29,0; N. 
Bur.ea 8:29,3; D. Dragoir.ir 8:31,2; 400 
m.: St. Mihaly 49,3; greutate: A. Rai 
ca Ic,*55; disc: M. Raica 49,64 (re
cord personal); prăjină: Z. Szabo 4,20 
(a ratat de puțin la 4,30 m.); triplu: 
Viscopoieanu 14,23; 400 tn. femei: Le- 
tiția Bcndiu 60,0; disc: M. Silaghi 
42,39; M. lonescu 41,29 (record per
sonal), etc.

In sferturile de finală ale Cupei R«P.R. la rugbi

PROGRESUL A REALIZAT 0 FRUMOASA PERFORMANȚA,
CALIFICIHDU-SE IN SEMIFINALE ALATIIRI DE C FR, CC A $1 GEOTEHNICA

® 1NTRECIND cu 17—3 (9—0) pe 
“Dinamo, Progresul a realizat o perfor
manță de răsunet în sferturile de fi
nală ale Cupei R.P.R. la rugbi. După 
multe tatonări. Progresul reușește ast
fel prima sa victorie de prestigiu din 
acest an. In ciuda disproporției de scor, 
jocul a fost — totuși — echilibrat și 
cu multe faze frumoase, la care au 
contribuit ambele echipe. Dinamo a 
dominat teritorial, dar eficacitatea a 
fost de partea celor de la Progresul, 
care au avut în Făgărășanu și Tănase 
doi transformer! redutabili. Ambii au 
realizat cîte 6 puncte. Climovschi a 
desăvîrșit această eficacitate realizînd 
o încercare de toată frumusețea chiar 1 cări. Scor final 
fctre buturi. A transformat Patrubani, C.F.R. (v. h.).

nul roșu Or. Stalin): 86,50 p.; 2. E- 
lena Tătaru (C.S.U. Buc.) 84,45 p.; 3. 
Viorica Edroiu (Partizanul roșu Or. 
Stalin) 82,00 p.; Cat. 11-a: 1. Adriana 
Gobetz (Strungul Arad) 50,10 p.; 2. 
Georgeta Dumitriu (Șc. Sp. U.G.F.S. 
Const.) 49,00 p.,' 3. Ana Deszi (Rapid 
Cluj) 48,30 p.; Cat. IlI-a: 1. Marile- 
na Vasiiiu (Progr. Buc.) 50,90 p.; 2. 
Alt Adelheid (Gloria Tim.) 50,30 p.;
3. Gerda Escher (Gloria Tim.) 49 p. 
Concursul republican pe aparate: (în 
ordinea categoriilor: maestre, cat. l-a, 
cat. 11-a, cat. 111-a): birnă: Emilia 
Liță 28,15 p.; Emilia Scorțea 26,90 p.;
1. Puri (Progr. Or. Stalin) 17,25 p.; 
Holovaski (Șc. Sp. U.C.F.S. Const.) 
17,85 p.; Sărituri: Emilia Liță 29,25 p.; 
Emilia Scorțea 25,50 p.; A. Derszi 
17,35 p.; Holovaski 17,20 p. Paralele: 
Elena Teodorescu 28,55 p.; Emilia 
Scorțea 26,15 p.; Husariuc (Steaua 
roșie Bacău) 18,20 p.; Cantor (Cluj) 
17,80 p. Sol: Elena teodorescu 29,05 
p.; Elena Tătaru 26,75 p.: Georgeta 
Dumitriu 18,00 p.; Alt Adelheit 17,50 
p. Inele: cai. I-a: Viorica Edroiu 17,70 
p.; cat. 11-a: Lărincz 17,65 p.; oat. 
HI-a: Holovaski 17,20 p. Aparat por
tativ: cat. l-a: Elena Tătaru 17 p.; 
cat. 11-a: Adriana Gobetz 17,25 p.; 
cai. 111-a: Adriana Vasiiiu 18 p. 
BĂIEȚI: echipe: 1. DINAMO I BUCU
REȘTI (Fr. Orendi, II. Orendi, Si. 
Hărgălaș, 1. Zamfir, L. Lakatos, N. 
Covaci, M. Bădulescu) 976,49 p.; 2.

Gh. Voiculescu (C. C. A.) animatorul întrecerilor 
motocicliste pe pistă cu obstacole

Duminică dimineața, iubitorii spor
tului cu motor s-au întîlnit din nou 
pe stadionul Constructorul pentru a 
asista la întreceri pe pistă cu obsta
cole. Deși au lipsit o serie de moto 
cicliști de la Dinamo (nemotivat) și 
Metalosport (plecați la un concurs la 
Brăila) alergările s-au bucurat de 
succesul scontat, oferind miilor de 
spectatori faze interesante, pline de di
namism. O contribuție directă la nive
lul ridicat al întrecerilor a avut-o Gh. 
Voiculescu (C.C.A.) care a fost ani
matorul și... cîștigătorul curselor de

Ieri la ciclism

G. Moiceanu (Dinamo), campion 
de semifond al R. P. R.

La fete: campioană Hermina luhasz (Dinamo), 
iar la juniori V. Cohanciuc (Voința)

binalele campionatului de semifond 
a! R.P.R., desfășurate ieri pe circui
tul din str. Maior Coravu, au oferit 
un spectacol interesant, urmărit de 
urai multe mii de spectatori

In campionatul seniorilor, desiășu* 
rat pe 50 ture (85 km), cu 25 sprin
turi și 100 viraje în loc, bătălia s-a 
dat, din primele ture, între cicliștii 
.de Ia Dinamo și C.C.A., care au pri
lejuit un duel pasionant. De la jumă
tatea cursei însă, dirîamoviștii G. Cal- 
cișcă și G. Moiceanu, — protagoniștii 
cursei — excelent pregătiți, mai com
bativi și, mai ales, cu un finiș mai 

■puternic, se distanțează categoric la 
punctaj.

Pe ultimele 7 ture, L. Zanoni (a- 
flat pe locul 5 în clasament), fuge 
de unul singur și cîștigă 3 sprinturi 
la rînd, ceea ce îl saltă pe locul 3 și 
consolidează victoria dinamoviștilor.

Clasamentul: 1. GABRIEL MOI
CEANU (Dinamo) 44 p. — campion 
R.P.R. —; 2. G. Calcișcă (Dinamo)

Dinamo, deși a plimbat foarte mult 
balonul jucînd la mină — lucru lău
dabil — nu s-a descurcat în final din 
cauza pripelii, ratînd multe ocazii cla
re. Pentru dinamoviști a transformat 
odată Alexandrescu. Cei mai buni din
tre jucători: Paloșanu, Leonte, Cli
movschi, Dumitrescu, Făgărășanu și 
Nagel (Progresul), Graur, Ilie, Griin, 
Rusu, Zlătoianu, Barbu (Din.), (d. c.).
• CU O ECHIPA mu't întinerită, 

formația Rapidului nu a reușit să țină 
piept decît o repriză echipei campioa
ne : C.F.R. Demn de remarcat este 
.faptul că meciul a fost foarte dinamic, 
jucîndu-se tot timpul „Ia rnînă", astfel 
că s-au marcat în total patru încer-, 

16—3 (5—3) pentru

p.; 4. St. Harko (C.C.A.) 109,40 p.; 
5. 1. Zamfir 109,05 p.; 6. H. Orendi 
106,40 p. Cat. I-a: 1. Feder Werner 
(C.S.U.) 106,95 p.l 2. T. Drumuș
(A.M.E.E.A. Arad) 108,75 p.; 3. O. 
Bibire (Bacău) 106,75 p. Cai. II-a: 1. 
St. Cerveniac (Stăruința Tim.) 54,10 
p.,’ 2. E. Duma (Met Cluj) 54,00 p.’
3. A/ Fritz (A.M.E.F.A. Arad) 53,70 
p. Cat. a lil-a: 1. Gh. Dumitrescu 
(Șc Sp. U.CJ.S Buc ) 53,80 p.; 2. G. 
Roger (A.MJE.FA. Arad) 53,50 p.;
3. P. Minea (Spartac Buc.) 53,00 p. 
Concursul republican pe aparate (în 
ordinea categoriilor): paralele: Fr.
Orendi 28,15 p.; A. Molnar (Partiza
nul roșu Or. Stalin) 27,20 p.; A. Fritz 
18,60 p.; P. Minea 17,90 p. Sărituri: 
Fr. Orendi 28,65 p.j Gliga (Dinamo) 
28,20 p.; E. Duma 18,60 p.; Negru (Vo
ința Cluj) 18,40 p. Inele: Fr. Orendi 
28,15 p.; O. Bibire 27,00 p.; Cosma 
(Voința Oradea) 18,50 p4 Remensyi 
(Voința Cluj) 18,40 p. Sol: St Hăr- 
gălaș 28,70 p.; T. Drumuș 27,55 p.; 
E. Duma 18,40 p.: Lazăr 18,20 p. 
Cal cu minere: . Fr. Orendi 28,95 p.; 
Gavriliuc 26,30 p.; M. Niculescu 18,60 
p.; Dumitrescu 18,40 p. Bară: St. 
Hărgălaș 28,95 p.f A. Molnar 27,55 
p.; Fritz 18,10 p.: Roger 18,70 p.

la 250 cmc și 350 cmc. O mențiune 
specială pentru organizarea asigurată 
de colectivul sportiv Geotehnica.

Rezultate tehnice. 125 cmc: 1. N. 
Dițescu (Metalul): 2. Al. Huhn 
(C.C.A.); 3. E. Seiler (C.C.A.); 250 
cmc: 1. Gh. Voiculescu (C.C.A.); 2. 
Al. Schneider (AVSAP): 3. H.Sitzler 
(Metalul); 350 cmc: 1. Gh. Voiculescu 
(C.C.A.); 2. Fl. Costache (C.C.A.); 
3. Gh. Mormocea (C.C.A.); 350 cmc 
(echipe): 1. C.C.A.: 2. Metalul; 3. 
A.V.S.A.P.; ștafetă: 1. C.C.A.; 2. Me
talul; 3. A.V.S.A.P.

31 p. ; 3. L. Zanoni (Dinamo) 28 p ;
4. G. Șerban (C.C.A.) 23 p. ; 5. N. 
Pelcaru (Voința) 18 p.

In întrecerea feminină dinantovista 
Hermina luhasz a evadat din pluton 
după primele ture și a terminat cu un 
avans considerabil; periermanță rar 
întîlnită la noi.

Clasamentul: 1. HERMINA iUIIASZ 
(Dinamo) 40 p. — campioană R.P.R. 
—; 2. Aurelia Drăghici (D.naito) 18 p.; 
3. Silvia Stănescu (Bere Rahova) 16 
p.; 4. Herta Schuster (Or. Stalin) 12 
p.; 5. Maria Csedo (Or. Stalin) 10 p.

La juniori. Eugen Bărbulescu a con
dus o mare parte din concurs, dar V. 
Cohanciuc și 1. Stoica acționează vi
guros și schimbă situația.

Clasamentul: 1. V. COHANCIUC 
(Voința) 32 p. — campion R.P.R.—;
2. Eug. Bărbulescu (Șc. Sp. U.C.F.S. 
Buc.) 26 p.; 3. 1. Stoica (Voința) 25 
p ;4. A.Tănasc (Dinamo) 20 p.; 5. Th. 
Ohanesian (CC..*..) 15 p.

• INTILNIND rutinata echipă a mi
litarilor, jucătorii de la Gloria (cat. 
B) au fost la un pas de a înregistra 
o mare surpriză. La scorul de 8—6 în 
favoarea echipei C.CA, (cu 5 minute 
înainte de terminarea meciului), Ili
escu ratează de puțin o mare ocazie 
de a marca. De subliniat că prima re
priză s-a terminat la egalitate 3—3, 
scor ce reflectă egalitatea de forțe. (V. 
Hossu-corespondent).

• DUPĂ un joc deschis și plin de 
spectaculozitate, Geotehnica a reușit 
șă întreacă pe Minerul București cu 
un scor concludent: 17—0 (8—0)1 
S-au remarcat:.. A. Niculescu, Bărăscu și 
Mehedinți de la Geotehnica. (Al. Pau- 
lescu-corespondent).

Dinamo Bacău noul lider 
în seria a 11-a a categoriei B 
„Derbiul" seriei I s-a terminat cu un rezultat de egalitate

Seria I

ȘTI1NTA CLUJ — CORVINUL 
HUNEDOARA 1—1 (1—1)

Risipă de energie și greșeli elemen
tare din cauza jocului nervos — iată 
ce a caracterizat partida dintre pri
mei»- două clasate ale seriei 1. In 
prima parte a jocului, studenții au 
avut inițiativa, pentru ca în următoa
rele 45 minute jocul să fie egal în cîmp 
și ambele echipe să rateze foarte multe 
ocazii. Golurile au fost marcate de 
Petru Emil (min. 12) pentru Știința 
și Huzum (mîn. 30) pentru Corvinul. 
A arbitrat corect V. Măicănescu 
(Buc.). (Teofil Bălaj, ccresp.).

METALUL REȘIȚA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 2—0 (2—0)

După ce reșițenii și-au asigurat vic
toria prin golurile marcate de Ivansuc 
în min. 1 și 24, jocul a devenit anost. 
La reluare, jocul degenerează, „tonul" 
dîndu-1 oaspeții. Arbitrul Gh. Negoi- 
țescu (Buc.) a scăpat partida din 
mînă, pcrmițînd nenumărate brutali
tăți. (Gh. Dobrescu, coresp.).

MINERUL BAIA MARE — INDUS
TRIA SIRMEI C. TURZ1I3—2(0—0)

Un joc modest, pe care minerii l-au 
cîștigat pe merit. Ambele echipe au 
ratat numeroase ocazii. Cele 5 goluri 
le-au marcat Dorzsanski (min. 55 și 
67), Rusu (min. 88) pentru Minerul, 
Mureșan II (min. 76) și Safar (min. 
82) pentru oaspeți. (V. Săsăranu, co
respondent).-

TRACTORUL ORAȘUL STALIN — 
C.F.R. CLUJ 4—1 (0—0)

După o repriză foarte slabă, în care 
ambele echipe (și în special cea lo
cală) n-au arătat adevărata lor valoa
re Tractorul insistă mai mul* în par
tea a doua a meciului. Coordonînd 
mai bine atacurile, localnicii au reu
șit să obțină o victorie meritată prin 
golurile marcate de Zăinescu (min. 
§0), Călbăjos (de la C.F.R. Cluj, au
togol, min. 67), Cornșa (min. 87), 
Ursu (min. 88) — respectiv FreiWz 
(mm. 85). (Gh. Măzgăreanu. ccresp.).

PARTIZAN REGHIN — MINERUL 
LUPEN1 2—1 (0—0)

Gazdele au obținut victoria prin go
lurile marcate de Nistor (min. 50) și 
Katona (min. 60). Pentru oaspeți a 
marcat Grozea (min. 83).

C.F.R. ARAD - PROGRESUL SIBIU 
2—1 (1—0)

Echipa arădeană, neînvinsă în retur, 
a jucat bine și a obținut o victorie me
ritată. Feroviarii au fost net supe
riori în prima repriză, începutul și 
sfîrșitul celei de a doua aparținînd 
oaspeților. Punctele au fost marcate 
de Sober (min. 22), Bmfeșan (min. 77) 
pentru C.F.R. Arad, Văcaru (min. 49) 
pentru Progresul. (Șt. Weinberger, co
respondent).

GAZ METAN MEDIAȘ — U. V. 
ARAD 0—0

Gazdele jucînd sub orice critică, au 
dat ocazie oaspeților să aibă într-o 
oarecare măsură inițiativa. De remar
cat că, din min. 63 Gaz Metan a fost 
lipsit de aportul lui Guță Tănase, și 
a ratat unica ocazie de a deschide 
scorul în min. 88 prin Stane, care a 
reluat cu C3pui spre poartă, dar por
tarul arădean a reținut în ultimă in
stanță. (P. Tomescu, coresp.).

CLASAMENTUL
1. Știința Cluj 22 15 2 5 51:19 32
2. Corvinul Hunedoara 22 11 6 5 41:23 23
3. Ind. Șîrmei

C. Turzii 22 11 5 6 42:30 27
4. Min. Baia Mare 22 10 7 5 43:41 27
5. Progresul Sibiu 22 11 3 8 49:3’3 25
6. Minerul Lupeni 22 7 9 6 45:35 23
7. C.F.R. Arad 22 8 7 7 30:32 23
8. tT. V. Arad 22 7 9 6 20:30 23
9. C.F.R. Tim. 22 8 6 8 30:33 22

10. Tractorul O. Stalin 22 7 5 10 35:34 19
11. Metaluil Reșița 22 8 2 12 41:41 13
12. Gaz Metan Mediaș 22 7 4 11 18:27 18
13. Partizan Reghin 22 6 4 12 25:52 16
14. C.F.R. Cluj 22 1 5 16 25:65 7

ETAPA VIITOARE

Tractorul Orașul Stalin — Corvinul 
Hunedoara; Partizan Reghin — Gaz 
Metan Mediaș; U. V. Arad — C.F.R. 
Cluj; C.F.R. Timișoara — Aîinerul 
Baia Mare ; Minerul Lupeni — C.F.R. 
Arad ; Progresul Sibiu — Metalul Re
șița ; Știința Cluj — Ind. Sîrmei O. 
Turzii.

Seria a H-a
DINAMO OBOR — UNIREA 

FOCȘANI 1—3 (1—1)

In min. 3, cînd dmamovrstul Bratu 
a deschis scorni, nimeni rra se aștepta 
ca Unirea Focșani să cucerească totuși 
două puncte prețioase. Oaspeții nu s-ai 
descurajat și inițiind numeroase ac
țiuni, au egalat în min. 29 prin Cio- 
boată. In continuare, reținem șutul în 
bară al iui Bratu (D.) ca și situația 
din ultimul minut al primei reprize > 
cînd Vîlceanu (U.) scoate de pe linia 
porții un got ca și făcut. Primele 30 
de minute de la reluare aparțin oas
peților, care înscriu din nou prin So- 
lyom (min. 55) și apoi Ciobootă (min. 
85). (Tr. I.).

COMBINATUL POLIGRAFIC
BUCUREȘTI — ȘTIINȚA IAȘI 

2—0 (0—0)

După meciul de ieri, ieșenii și-au 
pierdut foarte mulți dintre simpati- 
zanții pe care îi aveau în rîndul spec
tatorilor bucureșteni, datorită jocului 
submediocru pe care l-au prestat. De-a 
lungul celor 90 de minute de joc nu 
am remarcat la studenții din lași 
nici o acțiune mai clară. Intrebuințind 
nu mai puțin dc cinci jucători noi în 
formație, echipa gazdă s-a comportat 
mai bine decît adversara ei, victoria 
obținută fiind meritată. Au marcat: 
Dodu (min. 48) și Mihăescu (s^. 
83). Corect arbitrajul prestat de^p. 
nait Popescu (Ptoeșii). — M. 'T.

POIANA C1MP1NA — DINAMO 
BAC'AU 1—1 (0-0)

Gazdele au fost mai bune și meritau 
să cîștige. Au înscris Florescu (min. 
48) și Nițulescu (min. 71), din U m. 
Arbitrajul lui Eugen Bucșa (Sibiu) 
foarte slab. Pentru injurii reciproce, 
jucătorii Bălăceai»» (Poiana) și FîFp 
(Dinamo) au fost eliminați de pe te
ren. (Gh. Briotă, coresp.).

FLACARA MORENI — RAPID 
2 BUCUREȘTI 3—2 (1—1)

Joc foarte frumos presărat cu multe 
faze spectaculoase. Punctele au fost 
realizate de Făfcuțescn (min. 35) și 
Capo'janu (min. 48 și 51, ambele din 
11 m. pentru gazde), și Lcahevici 
(min. 31 și 67) pentru oaspeți. (BmL 
Andrei, coresp,). „

PRAHOVA PLOEȘTI — PROGRE
SUL SUCEAVA 0—0

Rezultatul este echitabil. (Mircea 
Angelescu, coresp.).

DINAMO BIRLAD — C.S.U. 
BUCUREȘTI 2—1 (1—0)

Au înscris Jurcă și CRjaliu pentru 
gazde și Dumitrescu pentru caspcți. 
(S. Solomon, coresp.).

FORESTA FĂLTICENI - FARUL 
CONSTANȚA 1-0 (1-0)

Vfctorie meritată a gazdelor, care 
au dominat mai mult de două treimi 
din partidă. Unicul punct a fost în
scris de Moldoveana (min. 14). A. 
arbitrat bine C. Mitran (București). 
(Negru Lazăr, coresp.).

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE

1. Dinamo Bacău 2Î11 8 3 54:18 30
2. Farul Constanța 22 12 6 4 51:24 3ft
3. Rapid 5! Buc. 22 11 4 7 37:18 25
4. Știința Iași 22 8 9 5 29:29 2-î
5. Dinamo Obor 22 8 7 7 43:32 23
6. Dinamo Bîrlad 22 8 6 8 30:39 22
7. Feros ta Fălticeni 22 8 6 8 19:32 22
8. Flacăra Moreni 22 7 7 3 31:32 21
9. Poiana Cîmpina 22 7 6 9 20:35

10. Progr. Suceava 22 7 6 9 26:34 20
11. Unirea Focșani 22 8 3 11 23:35 19
12. Prahova Ploești 22 6 7 9 25:40 19-
13. C.S.U. București 22 6 4 12 30:40 16.
14. Combinatul Poligrafic

București 22 5 5 12 26:46 15

Prahova Ploești — Știința laș, ; 
Foresta Fălticeni — Poiana Cîmpina ; 
Progresul Suceava — Dinamo Bacău; 
Dinamo Bîrlad — Flacăra Moreni; 
Farul Constanța — Unirea Focșani; 
Rapid 2 Buc. — C.S.U. Buc.; Dinamc 
Obor — C.P. Buc.



I«tâ o întrebare la care cu greu 
se poate răspunde după rezultatele 
de Ieri de la Oradea ți Orașul 
Stalin; C.S.O. — Petrolul 1—0 a—8) 
ți Steagul roșu — C.C.A. 3—0 (0—0). 
Șanse mai are Petrului, dar și Știin
ța și chiar Progresul, care mai are 
de jucat cu... Petrolul și Știința. 
Pasionant a devenit șl duelul pentru 
evitarea locului 11, dintre U.T.A. și 
C. S. Tg. Mureș, după rezultatul de 
ieri: 3—2 pentru mureșeni.

CLASAMENTUL

u. T.

1. Petroîul 20 11 3 6 34:20 25
2. C.C.A. 21 10 5 6 38:27 25
3. Progresul 20 12 0 8 47:29 24
4. Știința 19 9 5 5 47:31 213
5. Jiul 20 10 3 7 22:18 23
6. Steagul roșu 21 9 5 7 37:32 23
7. Dinamo Buc. 21 9 4 8 30:26 22
8. Rapi«d 21 9 4 8 24:23 22
9. Dinamo Cluj 21 9 2 10 34:37 2C

10. U.T.A. 21 6 6 9 28:46 18
11. C.S. Tg. Mureș 21 7 3 11 23:39 17
12. C.S.O. 20 1 2 17 15:51 4

ETAPA VIITOARE1 (15 iunie)
Arad — Bapid București, 

C.C.A. — C.S. Tg. Mureș, Jiul Pe
troșani — Ditxamo Cluj, Dinamo 
București — C.S. Oradea, Petrolul 
Ploești — Progresul București- Jo
cul steagul roșu — știința este s.- 
mînat. Țircovnicu (Dinamo Cluj) respinge cu capul, 

Ene II.
sub privirile lui Hulea si 

Foto: T. RO1BU

C. S. Oradea a obținut prima ei victorie...
chiar asupra liderului

Oradea 8 (prin telefon). In pre
zența a aproape 10.000 de spectatori, 
C. S. Oradea a obținut prima victorie 
în actualul campionat tocmai în fața 
liderului. Petrolul Ploești, cu 1—0 
(1—0). Jocul a fost reușit din punct 
de vedere tehnic, a avut multe faze 
interesante, dar din păcate unii ju
cători (Kiss II, Demien, Florea, Za
haria) s-au dedat la durități, ceea ce 
a făcut pe arbitrul S. Segal să dea 
un avertisment căpitanilor ambelor 
ectape.
^Hcul a început In nota de domi
nare a orădentlof, care ratează ta 
min. 7, prin Biscă, o ocazie clară. 
Pioeștenii preiau apoi inițiativa ți ta 
min 12 și 14 D. Munteanu și respec
tiv Dumitrescu ratează situații bune. 
In min. 15 Biscâ părăsește terenul fi
ind lovit de Florea. El va reveni

după
pînă - - . ,
22, Tabarcea scapă una din cefe mai 
mari situații de a înscrie, trăgând 
peste bară de la 8 m. Singurul gal 
al întâlnirii este marcat ta min. 43 
cînd Pinzaru trage de la 20 m. prin 
surprindere, înscriind taiparabil ta 
colțul din stingă sus ai porții: 1—0. 
După pauză, Petroîdl atacă susținut 
și în min. 58 Florea trape puternic 
pe neașteptate dar mingea trece cu 
puțin deasupra barei. Patru minute 
după aceea. Sugar plonjează în pi
cioarele î*m Zaharia. C. S. Oradea re
vine în atac și în min. 70 Tiriac tra
ge în bară o lovitură liberi Firește 
insă, că- cea mai clară ocazie de a 
aduce egalarea o pierde Dumitrescu, 
care trage pe lingă bară o lovitură de 
la II m. acordată în urma unui fault

5 minute, însă se va resimți 
la terminarea jocului. In min.

al lui Kiss
(min. 80). _____ ____, __ r-.-
domină insistent, dar apărarea oră- 
denilor este la post. Arbitrul S. SE 
GAL a condus bine formațiile:

C. S. ORADEA: SUGAR — BACUT 
I. Ț1RIAC, KISS II - I. BARTA, 
Cuc, — Toth, Pmzaru, Bîscă, NlCU- 
LESCU, Demien.

PETROLUL: ROMAN — Pahontu, 
MARINESCU, Topșa—Florea. NEAC- 
ȘU, — Zaharia, Tabarcea, Dumitres
cu, D. MUNTEANU, Bâdufescu

.Mircea Roxta și Mircea Pop, coresp.

II _ asupra' lui Zaharia 
Rină la sfîrșit, oaspeții

Victorie în ultimii! minut la Tg, A4ure$
TG. MUREȘ 8 (Prin telefon). — 

Spectatorii veniți pe stadionul „23 
August" din localitate, pentru a ur
mări meciul dintre cele două echipe 
amenințate eu retrogradarea, C. S. 
Tg. Mureș și U. T. Arad, nu vor uita 
multă vreme uttiimM minut ai a- 
cestei tntiin.iri. In acest minut, la 
situația de 2—2, o acțiune confuză 
din careul oaspeților s-a terminat 
cu un șut apărat de Ccman. Acesta 
prânzind balonul in brațe s-a inters, 
spre a-1 proteja, cu fața spre poar- 
tMeszaros II s-a izbit insă de 

arul arădean, iar acesta a scă- 
mingea din mirai, dînd prilejul 

lui Varga s-o introducă nestinghe
rit în poartă. Arbitrai Ștefan lo- 
nescu a acordat got. Arădenii au pro
testat vehement, iar Țlrlea l-a in
sultat pe arbitru, lucru care i-a atras 
eliminarea de pe teren. Cîteva clipe 
mai târziu, portarul mureșenilor, 
St-roe, l-a lovit intenționat pe 
Petschovski. Și el a fost eliminat de 
pe teren. în această atmosferă de 
tensiune a luat sfirșit meciul.

Dar ce s-a întâmplat pînă ta acest 
ultim și dramatic msnit? Cele 
două echipe avuseseră perioade ega
le de dominare, și un rezultat ne- 
decis ar fi fost cel corespunzător 
raportului de forțe. Factura tehnică

a jocului a fost, ta general, bună. 
Chiar din primele minute, s-au pro
dus faze palpitante, dar Joxsi și apoi 
Petschovski au ratat din poziții da
re. Scorul este deschis de UJA, ta 
mia. 16. Țlrlea primește o pasă de 
la Serfăzd, șutează, mingea lovește 
bara și revenind ta teren, este re
luată tot de el, cu capul, ta plasă. 
In minutul 25, C. S. Tg. Mureș ega
lează prin Varga, care a trimis cu 
capul ta poartă mingea primită în 
urma unei lovituri libere de la 18 
m .executată de Jozsi peste apăra
rea arădeană. In min. 40, Jozsi mar
chează un goi foarte spectaculos, 
din voie de la 10 m.: 2—1. După 
pauză, situația se menține neschim
bată pînă ta min. 81, când Țirlea 
înscrie un nou gol pentru U.T.A.: 
2—2. împrejurările ta care mure
șenii au înscris golul victoriei, le-am 
descris. Au iucat:

C. S. TG. MURES: Stroe — Sze- 
kely, VAKARCS II, Szasz K. — Nagy, 
GIERLING — Torâk, Jozsi, Mesza- 
ros I, MESZAROS II, VARGA.

U.T.A.: Coman — Sziies, Băcuț II, 
Sereș — CAPAȘ, SERFUZD — M. Mar
cel, Petschovski, Tîrlea, Mercea, 
SZEKELY.

GH. NICOLAESCU 
V. KADAR

Steagul roșu în serie: 3-0 cu C.C.A.!
ORAȘUL STALIN 8. (Prin teieion). 

Victoria meritată și mult aplaudată 
cu 3—0 (0—0) a echipei locale s-a 
e-onturat cu deosebită claritate în 
repriza a doua, cînd s-a produs o 
inexplicabilă cădere a bucureșteni- 
I-or în urma unei gre-șdi (c-cmise de 
Apolzan) care de altfel s-a soldat 
cu un gol.

De fapt, C.C.A. a pierdut acest joc 
chiar în prima repriză, cind, deși 
a dominat net având multe ocazii 
clare de gol, nu a putut fructifica 
nici una datorită ratărilor — în spe
cial ale lui Cacoveainu și Constan
tin. Linia de atac a militarilor a 
fost lipsită de aportul unui centru 
eficace. Nici localnicii nu au stră
lucit in prima parte a jocului, ier 
atacanții lor nu au tras nici un șut 
pe poarta lui Voinescu, lipsa Jui 
Fusulan făcându-se resimțită, loa- 
novici — care l-a înlocuit — a fost 
inexistent.

In prima repriză, in min. 4 și 10, 
Ocoveanu și respectiv Constantin 
au poziții favorabile, dar șuturile 
lor trec pe lingă poartă. Două mi
nute mai târziu, același Cacoveanu

K deschide pe Constantin, iar acesta 
trimite cu capu’ spre poarta goală. 
In ultimă instanță însă, Zaharia sal
vează de pe linia porții. Ln repriza 
a doua, Hidișan șutează de la dis
tanță spre poartă, balonul il lovește 
pe Apolzan și ia o altă traiectorie 
intrând in gol. In min. 54, la un atac 
rapid al localnicilor, Davi-d trece 
prin toată apărarea oaspeților și 
majorează scorul: 2—0. Constantin 
pierde imediat o ocazie bună, iar, în 
min. 82, înregistrăm cel de al trei
lea gol ai echipei Steagul roșu: Da
vid driblează (ca și la al doilea gol) 
toată apărarea oaspeților, il tentează 
pe Voinescu și înscrie în poarta 
goală. A arbitrat corect Ion Dobrin 
(Petroșani).

STEAGUL ROȘU: Ghiță — Bîrsan, 
ZAHARIA, Percea — Hidișan, Szi- 
geti — HAȘOTT, Ioanovici, Proca, 
Campo, David.

C.C.A.: Voinescu — Zavoda II, A- 
POLZAN, Victor Dumitrescu — ONI- 
S4E, Jenei — Cacoveanu, CONSTAN
TIN, Constantinescu, Zaivoda I, Tă- 
taru.

AL. D1NCA

RAPID Șl DINAMO CLUJ
au furnizat un joc plăcut!

Singurul meci de categoria A progra
mat ieri în Capitală a oferit celor peste 
15. LXXI de spectatori prezenți în triba- 
nele stadionului Ciulești un spectacol 
sportiv de bună calitate. Rapid și Di
namo Cluj s-au întrecut cu toată vi
goarea echipelor tinere, oferind un joc 
viu, presărat cu numeroase faze de 
poartă de-a dreptul palpitante (faze 
care i-au dat multe emoții lui Bucur 
și — mai rar — lui Dungu). Rezul
tatul de egalitate, 1—I (I—1), cu 
care s-a terminat întrecerea, este e- 
chitabil, dacă ținem seama că meri
tele Rapidului — superior teritorial și 
mai insistent la poartă — au fost 
contracarate de un joc calm și precis 
în apărare, completat cu contraatacuri 
periculoase, al oaspeților. Rapidiștii 
au intrat hotărîți să confirme șansele 
hîrtiei și să obțină victoria. Ei au a- 
lacat de la început, au ținut mingea 
mai mult ta terenul advers și și-au 
creat situații bune de gol. Atacul, 
condus nesatisfăcător de Ene H, n-a 
legat bine jocul și nici n-a știut să-și 
finalizeze acțiunile. Mai ales că ieri 
Georgescu și Raab, șuterii echipei, 
n-au fost nici ei departe de nivelul ne
satisfăcător al lui Ene, Copil a fost 
sever marcat de Szakacs 11, iar tînă- 
rul Șerban (foaie promițător în ge
neral) nu și-a învins complet timidi
tatea. Dinamo Cluj a început jocul 
prudent și, după ce a reușit să evite 
un gol în primele minute, a început să 
atace apoi simplu dar periculos, mul
țumită în special lui Eltimie, foarte 
mobil, rapid și agresiv. Un asemenea 
atac a adus deschiderea scorului. 
Eltimie șutează la poartă din afara 
careului, mingea se lovește de Dodea-

nu — de ajuns peulru a-și schimba 
traiectoria și a-1 păcăli pe Dungu — și 
intră în plasă, peste portarul feroviar: 
1—0 ta min. 15. Replica Rapidului 
este promptă și, după cîteva cornere, 
Raab centrează pe jos, iar Copil, a- 
Bat nemarcat în fața porții, înscrie 
ușor; (min. 24).

Cea de a doua repriză se desfășoa
ră în nota de pronunțată superioritate 
teritorială a gazdelor. Două momente 
trebuie special rețmute: în min. 55 
un apărător dinamovist scoate de pe 
linia porții o minge care-1 depășise 
pc Bucur, iar in min. 85 Georgescu 
șutează în bară. In această parte a 
jocului, clujenii au pus accentul pe 

între 
bine

apărare; Miliai, care a jucat 
halii, a știut însă să lanseze 
vălurile de atac, Eltimie sau Publik.

Din formația ceferistă ne-au plăcut 
îndeosebi Greavu, Macri, Seredai, 
Șerban. Dinamoviștii au avut trei ju
cători care ieri au excelat: Bucur, 
țircovnicu, Eltimie.

Acest meci ne-a oferit și satisfacția 
de a vedea un arbitraj foarte bun, 
prestat de Alexandru l'oth de la Ora
dea. El a condus cu competență și 
are meritul de a li știut să preîntâm
pine o degenerare a jocului — care 
se cam anunța în primele minute — 
prin intervenții prompte la cele mai 
mici infracțiuni. După ce și-a tăcut 
bine simțită prezența pe teren, jucă
torii s-au temperat și Al. Toth a pu
tut lăsa jocul mai liber. La aceasta 
l-au ajutat, firește și cei 22 de ju
cători.

RAPID ; Dungu—(1 rea ou, Dodeanu, 
Maeri—Seredai, St ar cu—Copil, Raab,

Dinamo București
învingător la Petroșani

Ene II, Georgescu, Șerban,
DINAMO CLUJ: Rucur—Morrcăș, 

Hulea, Szakacs 11—Țircovnicu, Dra- 
gomir—Rădulescu, Miliai, Eltimie. Sza
kacs /, Publik.

RADU URZICEANU

PETROȘANI 8 (Prin telefon). 
Peste 7000 de spec ta ton au așteptatPeste /000 de spectatori au așteptat cu 
viu interes meciul Jiul—Dinamo Bucu
rești, fiind convinși că echipa gazdă 
va avea o comportare bună după tur
neul întreprins recent în U.R.S.S. și 
mai ales că Dinamo se afla după c 
partidă slabă în compania formației 
GGA.

In primele minute se părea că aș 
teptările vor li cotdmnaie. Jwl a avut 
inițiativa pînă In min. 6, dar atacul 
n-a concretizat. Bucnreștenii și-au re
venit și au început sa a face din ce in 
ce mai insistent, fiind superiori teri
torial. In min. 6, 29, 30, 31 și 32 
poarta Iui Crisnic este asaltată de o 
serie de atacuri, terminate cu șuturi 
ale lui Ene, Nicușdr, R. Lazăr — de 
două ori, — din nou Ene și Kbszegy. 
Crisnic intervine însă prompt și reține 
sau respinge mingea. Spre sfirșitul re
prizei, gazdele revin in atac, dar fără 
rezultat. Echipa Jiului pare obosită (a 
sosit din U.R.S.S. vineri dimineață ia 
Petroșani). Atacanții și mai ales Ga
bor, Nertea și Ghibea stat lipsiți de vi
goare, astfel că acțiunile lor nu an 
eficacitate.

Dinamoviștii atacă de la începutul 
reprizei a doua și în primul minut 
chiar, Ene primește o minge de la Ni- 
cușor și — proptind de faptul că apă
rătorii Jiului se opresc crezind că este

■ cfaaid — înscrie peste Crisnic: J—4Z 
După gol, departe de a se descuraja. 
Jiul devine mai activ și ataca tot mai 
puternic și, spre deosebire de prima 
repriza, cînd rareori a pus în pericol 
poarta lui Uțu, devine periculos în 
atac. Gazdele obțin patru cornere (mm. 
51, 55, 78 și 79) rămase însă fără re
zultat. Atacant» stat lipsiți de eficaci
tate, iar apărarea dinamovisiă se a- 
pâră cu îndîrjire, resptagtad prompt 
toate atacurile gazdelor. In ultimele 
15 minute, Jiul domină cu autoritate, 
dar situațiile favorabile rănita nefruc- 
tificate. Ciurdărescu în min. 86, Gabor 
în min. 88 și Nertea în min. 89 ratează 
ocazii trăgînd afară, astfel că rezul
tatul final rămîne 1—0 (0—0) ta fa
voarea dinamoviștilor. Jocul, în gene
ral, a fost frumos și s-a desfășurat în- 
tr-o notă de sportivitate, ușurînd mi
siunea arbitrului A. Iftimie — Orașul 
Stalin, care a condus bine.

JIUL: CRISNIC—ROMOȘ AN, Pa- 
nait, Tirnovcanu—Cosmoc, FARC.AȘ îl 
—Ghibea, Florea, Ciurdărescu, Gabor, 
Nertea.

DINAMO: Uțu-Popa, CAUNO1U, 
FL Anghel—Al. Vastie, Nunveiller—V. 
Anghel, NICUȘOR, Ene, R. Lazăr, 
KOSZEGY.

I. Zamora și St. Bara, corespondenți

onospori
Așa arată un buletin Pronosport 

12 rezultate exacte la concursul nr. 
(Etapa din 8 iunie 1958) :

Radnicki Belgrad — Știința 
Timișoara (Cupa Dunării) 

Rapid București — Dinamo 
Cluj (cat. A)

St. roșu Or. Stalin — G.C.A. 
(cat. A)

IV Jiul Petroșani — Dinamo 
București (cat. A)

V C. S. Tg. Mureș — U. T. 
(cat. A)

VI C. S. Oradea — Petrolul PI.
(cat. A)

VII Poiana Cînipina — Dinamo

VIII

I

II

Iii

A.

Bacău (cat. B)
C, F. R. Arad — Progresul 

Sibiu (cat. B)
Minerul Baia Mare — lnd. 

Sîrmei C. Turzii (cat. B.)
Prahova PI. — Progresul Su

ceava (cat. B)
Foresta Fălticeni — Farul 

Constanța (cat B.)
XII Partizan Reghin — Minerul 

Lupeni (cat. B)
La acest concurs au fost depuse 

proximativ 777.000 variante.

IX

X

XI

Campionatul categoriei C la fotba:
SERIA I

Victoria Tecuci — C.F.R. lași 0—0.
Știința LM.F. Iași — Dinamo Brăi

la 3—2 (1—1).
Sportul Muncitoresc Rădăuți — 

Știința Galați 2—2 (1—2).
Locomotiva Pașcani — Rulmentul 

Birlad 0—0.
Oit.uzul Tg. Ocna — Steaua Roșie 

Bacău 0—0.
Textila Botoșani — Petroljil Moi- 

nești 1—0 (0—0).
Gloria Dorohoi — Textila Buhuși 

2—1 (2—0).
ETAPA VIITOARE: Steaua Roșie 

Bacău — Sportul Muncitoresc Ră
dăuți; Locomotiva Pașcani — Petro
lul Momești; Rulmentul Biriad — 
Oituzuâ Tg. Ocna; Textila Buhuși — 
Victoria Tecuci; C.F.R. Iași — Tex
tila Botoșani; Dinamo Brăila — Glo
ria Dorohoi; Știința Galați — Știința 
I.M.F. Iași.

SERIA A II-A

Șantierul Naval Constanța — Me
talul Tîrgoviște 2—3 (1—3).

Ancora Galați — Sinteza Victoria 
2—0 (0—0).

Dinamo Pitești — Gloria C.F.R. 
Galați 3—0 (3—0).

Rafinăria Cîmpîna — Confecția 
București 1—2 (0—1).

Torpedo — I.M.U.M. Medgidia 0—2 
(0—2) — jucat la Orașul Stalin.

Olimpia Giurgiu — Metalul Titanii 
București 2—3 (1—1).

Carpați Sinaia — Petrolul Pitești 
5—3 (3—1).

ETAPA VIITOARE: Carpați Sinaia 
— Torpedo; Sinteza Victoria — Con
fecția București; Olimpia Giurgiu — 
Ancora Galați; I.M.U.M. Medgidia — 
Metalul Titanii București; Gloria 
C.F.R. Galați — Șantierul Naval 
Constanța; Petrolul Pitești — Rafi
năria Cîmpîna; Metalul Tîrgoviște — 
Dinamo Pitești

SERIA A HI-A

C.F.R. Tr. Severin — Flacăra Tg. 
Jiu 2—2 (1—1).

Dunărea Corabia — U. M. Cugir 
l-l (1-1).

Rovine G.rivița Craiova — Fero
viarul Craiova 2—1 (0—0).

Indagrara Arad — Metalul Oțeluil 
Roșu 0—0.
Știința Craiova — Aurul Brad 3—0

cu
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ETAPA VIITOARE: Flacăra Orăș- 
tie — Știința Craiova- Unirea Rm. 
Vîlcea — Flacăra Tg. Jiu; Metalul 
Oțelul Roșu — C.F.Sț Tr. Severin; 
Feroviarul Craiova — Indagrara 
Arad; Dunărea Corabia — Aurul 
Brad; Olimpia Reșița — Rovine Gri* 
vița Craiova

SERIA A IV-A

Stăruința Salonta — Chimica Tir* 
năveni 0—0

Dinamo Baia Mare — FI. roșie 
Oradea 1—0 (1—0).

Stăruința Oradea — Tisa Sighet 
2—1 (1—0).

Mureșul Toplița — Gloria Bri- 
trița 1—2 (1—2).

Arieșul Turda — Voința Tg. Mu
reș 2—2 (0—2).

Textila Sf. Gheorghe — Recolta 
Cărei 0—0.

Someșul Satu Mare — Rapid Cluj 
<1—2 (1—0).

ETAPA VIITOARE: Textflo Sf. 
Gheorghe — Stăruința Oradea; Glo
ria Bistrița — Stăruința Salonta; 
Recolta Cărei — Arieșul Turda; Vo
ința Tg. Mureș — Dinamo Baia Mere; 

(2—0). Tisa Sighet — Someșul Satu Mare;
Olimoia Reșița — Flacăra Orăștie Rapid Cluj — Mureșul Toplița; FI. 

5—0 (1—0). roșie Oradea — Chimica Tîmăveni.



Primele rezultate 
din concursul international de iahting
— Sportivii români conduc la star și snaip —

TURNEUL DE VOLEI DE LA BELGRAD

Ve'iștii polonezi, germani și romîni, 
care și-au inaugurat întrecerile lor 
duminică dimineață, pe lacul Siut- 
Ghiol, au beneficiat de un timp favo
rabil (temperatură plăcută după o pe
rioadă mai rece și vînt de forța 4). 
in general rega’sle au fost spectacu
loase dînd cîștig de cauză concurenți- 
lor romîni la două probe și reprezen
tanților R.D. Germene la o probă.

In cadrul primei întreceri, cea a 
clasei STAR, diferența de valoare în-

Voteibalistele noastre 
pleacă azi în Polonia 

in vederea turneului internațional 
feminin de volei care începe peste 
cîteva zile la Lodz, voleibalistele noas
tre vor pleca astăzi în R. P. Polonă. 
Echipa noastră națională va fi alcă
tuită din următorul lot de jucătoare : 
Natalia Certrat, Florina Teodorescu, 
Cornelia Moraru, Ana Susan, Tineta 
Pleșoianu, Doina Ivănescu, Sonia Col- 
ceriu. Coca Constantinescu, Lia Vanea 
și Elena Corbeanu. Lotul este în
soțit de antrenorii Gh. Constantinescu 
și prof. Nicolae Tărchilă.

La acest turneu, în afară de echipa 
R.P.R. vor mai participa reprezenta
tivele Uniunii Sovietice și R. P. Po
lone.

La încheierea turului

pe primiri loc ia campionatul 
de polo pe apă

ILEFOR (Tg. Mureș) a întrecut 
pe CCA cu 4-2 (2-0)

Turul campionatului republican de 
polo pe apă s-a încheiat ieri. La Bucu
rești și la Cluj s-au înregistrat rezul
tate normale, la scoruri mai mult sau 
mai puțin așteptate. C.S.U. București 
a dispus de Start București cu 5—1 
(1—1), iar la Cluj echipa campioană 
a țării, Dinamo București, a surclasat 
formația studenților din localitate, 
Știința cu scorul de 8—1 (3—0), ter- 
minînd astfel neînvinsă turul campio
natului din acest an, cu un impunător 
golaveraj.

Pentru locul secund s-au întrecut 
la' Tg. Mureș echipa locală ILEFOR 
și fosta campioană a țării, C.C.A.

iată ce ne comunică trimisul nostru 
în legătură cu acest joc:

TG. MUREȘ, 8 (prin telefon). — 
întîlnirea care avea să decidă ce for
mație se va clasa pe locul doi în turul 
campionatului republican a stîrnit un 
mare interes la Tg. Mureș. Peste 3.000 
de spectatori au ținut să fie prezenți 
la acest meci, care, fără a se ridica 
la un înalt nivel tehnic, a plăcut prin 
dîrzenia cu care s-a luptat pentru fie
care minge. ILEFOR, alcătuită din 
jucători mai greoi și cu o pregătire 
mai slabă, a căutat de la început să 
practice un joc pozițional, avantajat 
și de dimensiunile reduse ale bazi
nului. Militarii s-au angrenat în a- 
ceastă manieră de joc, în care mure
șenii s-au dovedit mai buni și au în
vins cu 4—2 (2—0). Deși pare sur
prinzător, dacă ținem seama de com
portarea de pînă acum a acestor for
mații, rezultatul realizat de ILEFOR 
este pe deplin meritat și dovedește că 
o tactică bine aleasă și bine aplicată 
(mai ales cînd adversarii nu știu să 
o contracareze) poate suplini handi
capul de pregătire. Cele șase goluri 
au fost înscrise în ordine de : Simon, 
Meder, Grințescu, Both, Simon. Grin- 
fesct>.

Formațiilie: ILEFOR TG. MUREȘ: 
DEAK — Fodor, Masca — SIMON — 
Meder. BOTH, Vereș; C.C.A.: Mari
nescu — PATRICHI, Iosim — BLA- 
JEK — Marchițiu. Novac, GRINȚES
CU. A arbitrat corect și autoritar 
N. Nicolaescu (Bucureștii.

GH. NICOLAF.

In urma rezultatelor înregistrate 
ieri, clasamentul turului campionatu
lui republican de polo pe apă se pre 
zintă astfel :
1. Dinamo Buc.
2. ILEFOR Tg. M.
3. C.C.A.
4. C.S.U. Buc.
5. Știința Cluj
6. Start Buc.

5 5 0 0 42- 9 10
5401 23-14 8
5 3 0 2 31-17 6
5 2 0 3 12-25 4
5104 12-28 2
5 0 0 5 9-36 0 

ire echipajele romîne și celelalte și-a 
spus cuvîntul încă de la început, ast
fel că, asigurîndu-și un apreciabil a- 
vans asupra adversarilor, veliștii noș
tri au cîștigat fără emoții. După ce a 
condus în majoritatea timpului, am- 
barcația, cu nr. 5 (N. Calcan—G. Pe
trescu) a suferit o defecțiune tehnică 
și a cedat primul loc echipajului 
GHEORGHE LUNGU—MIRCEA DU
MITRII) care a obținut astfel victoria. 
Pe locul trei au sosit polonezii Jan 
Kowalewski — Mihai Romanowski îna
intea echipajului german Kurt Krupa— 
K. Schultz, care a abandonat în ulti
mul tur de pe poziția trei.

Cursa de SNAIP a oferit o întrecere 
mult mai echilibrată în care cîștigăto- 
rul a fost cunoscut de-abia pe ultimele 
zeci de metri. A fost o regată de tac
tică, prin excelență, în care echipajele 
s-au controlat reciproc, schimbîndu-și 
deseori locurile. In cele din urmă, victo
ria a revenit tot sportivilor romîni, care 
au cîștigat locurile I, III și IV prin : 
LUCIAN PREDESCU —ION NAUM, 
Victor Costescu—D. Viespescu și Victor 
Gelles—Mihai Saghin. Pe locul se
cund s-a clasat Giinther Pagell — W. 
Dornbusch (R.D.G.), primul echipaj 
polonez Eligiusz Gzyra—A. Baranski, 
sosind pe locul V.

La IOLA OLIMPICA în schimb, 
specialiștii germani nu și-au dezmințit 
renunteie, KLAUS SCHROTER, cîști- 
gînd la un apreciabil avans asupra 
reprezentanților R.P.R. N. Iliescu și 
respectiv Petre Svoboda. Cel de al 
patrulea concurent, polonezul Jerzy 
Szloser, după ce a avut un start ex
celent a fost nevoit să abandoneze din 
motive tehnice.

Petre Enache — corespondent

TURNEUL FINAL A ÎNCEPUT Șl, 0 DATA CU EL, SURPRIZELE... L»
• Cel mai pasionant meci: U.R.S.S. — Anglia • Trei rezultate de egalitate, din 

se! • Fotbaliștii francezi au reali zat scorul primei zWe • Următoare a etapa : miercuri
opt • Echipele Argentinei și Cehoslovaciei tnvln- 
șl joL

Duminică la ora 14 arbitrul sovietic Nicolai Latîșev a dat semnalul de începere al primului meci din 
turneul final al campionatului mond ial de fotbal: Suedia — Mexic.

Jocurile primei etape din cadrul celor patru serii au fost foarte disputate. S-a confirmat din această pri
mă confruntare, părerea că turneul act ual este foarte echilibrat, primele rezultate nefiind de loc edificatoare asu
pra formațiilor care se vor califica în sferturile de finală. Scoruri semnificative au realizat reprezentativele R. 
F. Germane și Braziliei in fața echipelor Argentinei și, respectiv, Austriei. Scorul etapei a fost obținut de fot
baliștii francezi în întîlnirea cu Paraguay. Una dintre cele mai frumoase dispute sportive a oferit-o meciul 
U.RiS.S. — Anglia. Surprinzătoare victoria echipei Irlandei de Nord asupra Cehoslovaciei ca și meciurile nule 
realizate de celelalte două reprezentante ale fotbalului britanic (Scoția și Țara Găti tor) în fața fotbaliștilor 
maghiari și iugoslavi, considerați inițial printre favoriți.

' • O LUPTA DRAMATICA l 40 de
crainici au transmis ieri întîlnirea de la 
Goteborg U.R.S.S. — Anglia, consi
derată pe drept cuvlnt unul din ma
rile derbiuri ale turneului final. Dis
puta nu a înșelat așteptările, furni- 
zînd o luptă extraordinară, încheiată 
în cele din urmă cu un rezultat de 
egalitate. Echipa U.R.S.S. a dominat 
în prima repriză (când a și înscris 
în min. 13 prin Simonian) și în pri
ma parte a celei de a doua reprize, 

icînd V. Ivanov a urcat scorul Ia 2—0. 
Puși în fața spectrului înfrângerii, en
glezii au depus eforturi extraordinare 
și jucînd — după cum a subliniat 
crainicul V. Ozerov de la Radio Mos
cova — într-un ritm infernal au for
țat egalarea. In min. 67, Kevan mar
chează cu capul, iar cu cinci minute 
înainte de sfîrșit Finney egalează, 
transformând. o lovitură de la 11 m. 
După aceasta, echipa U.R.S.S. re
vine puternic în-atac, asaltînd poarta 
englezilor. V. Ivanov, Simonian, Sal
nikov și Voinov creează faze deose
bit de periculoase la poarta apărată 
cu mult succes de Mc Donald. In ul
timele secunde ale jocului, un șut al 
lui Voinov zguduie bara. Din echipa 
U.R.S.S. s-au remarcat în mod deo
sebit Iașin, Krîjevski, cei doi Ivanov, 
Simonian. Din formația engleză cei 
mai buni au fost Mc Donald, Wright, 
Douglas, Kevan, Finney.

U.R.S.S.: Iașin—Kesarev, Krijev-
ski, Kuznețov—Voinov, Țarev—A. 
Ivanov, V. Ivanov, Simonian, Salnikov 
Ilin.

ANGLIA : Me Donald—Howe. Hall— 
Clayton, Wright, Slater—Douglas, 
Robbson, Kevan, Haynes, Finney. A 
arbitrat Zsolt (R.P.U.).

• SINGURUL SUCCES SUDAME- 
R1CAN. Reprezentativa Braziliei con
firmă că este cea mai omogenă dintre

C. S. ORADEA, CAMPIOANĂ 
A TĂRII LA POPICE

In sfîrșit, în ultimele două zile ale 
finalei campionatului național mascu
lin de popice, protagonistele — cu 
excepția Unirei din Roman — au evo
luat la nivelul posibilităților lor reale. 
C.S. Oradea a învins pe Unirea Ro
man cu 4732—4593 p.d., iar Petrolul 
Ploești a întrecut pe Voința Alba Iu- 
lia, cu scorul de 4733—4613 p.d. tn 
ambele meciuri, opt jucători și anume: 
1. Erdei (C.S.O.), N. Vasilat (U.), 
I. Szabo (C.S.O.). Gh. Mălan (O.S.O.) 
P. Beligă (V.), Horia Sasu (V.), V. 
Grămadă (P.) și I. Dragomirescu (P.) 
au trecut peste granița celor 800 p.d. 
(200 bile mixte).

Meciul decisiv dintre C.S. Oradea 
și Petrolul Ploești, desfășurat ieri pe 
arena Recolta a avut încă de la pri
mele perechi o evoluție interesantă : 
I. Erdei (C.S.O.) l-a depășit pe tînărul 
V. Grămadă (P.) cu 80 p.d. ca apoi 
I. Dragomirescu (P.) să realizeze cel 
mai mare procentaj al finalei 855 p.d. 
și astfel să aducă un avantaj de 7 
popice echipei sale. La schimbul 4 I. 
Varga (C.S.O.) și V. Ivan (P.) au 
furnizat o întîlnire extrem _de echili
brată, realjzînd amindoi același re
zultat : 816 p.d. In acest moment oră- 
denii conduceau cu 24 puncte. Ulti
mele două perechi I. Szabo - (C.S.O.) 
847 p.d. — E. Albu (P.) 800 p.d., L. 
Gallo (C.S.O.) 810 p.d. — I. Dinescu 
(P.) 804 p.d. au arătat o mare pre
cizie în lansarea bilei. Scor final: 
4811—4729 p.d. pentru orădeni, care 
cîștigă în același timp și titlul de e- 
chipă campioană a țării.

TR. IOAN1ȚESCU

reprezentantele Americii de Sud. Ea 
a întrecut net (3—0) tehnica echipă a 
Austriei care n-a putut face față jocu
lui rapid și atletic al brazilienilor. 
Au marcat: Mazzola (2) și N. Santos.

• TENACITATEA FOTBALIȘTILOR 
GERMANI A ÎNVINS VIRTUOZITA
TEA ARGENTINIENILOR. La Mal
mo, echipa R. F. Germană a jucat 
foarte bine în meciul cu Argentina, 
obținând victoria cu 3—1 (2—1) la 
capătul unei partide pasionante și de 
un ridicat nivel tehnic. Jucătorii echi
pei învingătoare au arătat o excelen
tă pregătire fizică, menținând același 
ritm de joc în cursul celor 90 de mi
nute. Reprezentativa Argentinei s-a 
remarcat prin individualități, însă a 
avut deficiențe în jocul colectiv. Din 
echipa cîștigătoare, o impresie exce
lentă au lăsat: Herkenrath, Szvma- 
niak, Fritz Walter, Seeter și Rahn. 
De la învinși doar „bătrânul" Labruna 
(41 ani) s-a ridicat peste ceilalți coe- 
efripieri. Scorul a fost deschis de Cor- 
latta (min. 3), apoi Rahn a egalat 
(min. 33), iar cu trei minute înainte 
de pauză Seeler a mai marcat un 
punct pentru echipa germană. După 
pauză, jocul este foarte viu, argentinie
nii domină fără- rezultat, iar in ulti
mele minute Rahn pecetluiește scorul 
(3—1 pentru R.-F. Germană). Echipa 
învingătoare a utilizat următoarea 
formație : Herkenrath—Juskowiak. We- 
wers, Stotlenwerk—Eckeâ. Szymaniak— 
Rahn, SEELER, FRITZ WALTER, AL. 
SCHMIDT, SCHAFER.

• 1NFRINGEREA ECHIPEI CEHO
SLOVACIEI, CEA MAI MARE SUR
PRIZA DE IERI. La Halmstadt s-a 
înregistrat ieri cea mai mare surpriză 
a campionatului. Fotbaliștii cehoslo
vaci au fost lipsiți de eficacitate 
deși au avut multe ocazii de gol. In

BELGRAD (prin telefon).— Vineri 
seara a început în capitala Iugosla
viei turneul internațional de volei 
masculin la' care participă reprezen
tativele României, Ungariei și două 
selecționate ale țării gazdă. Meciurile 
se desfășoară în nocturnă pe stadio
nul Tașmaidan. In prima seară, Ro
mânia a fost întrecută de Ungaria cu 
3—0, (13, 14, 12), după un meci în 
care jucătorii maghiari au fost supe
riori. Echipa noastră st-a prezentat sub 
valoarea ei. In special la blocaj și la 
primirea balonului jucătorii noștri au 
făcut nenumărate greșeli. Roman și 
Nicolau, folosiți în posturi cu care nu

Reprezentativa de lupte 
T.U.L.-Fiidanda învingătoare 

și ia Baia Mare
Baia Mare 8 (prin telefon). Sîm- 

bătă, în fața a peste 3.500 spectatori 
prezenți pe stadionul „23 August", s-a 
desfășurat întîlnirea internațională 
dintre reprezentativa de lupte TUL- 
Finlanda și formația locală Chimistul. 
Oaspeții au învins cu scorul de 10—6, 
punctele fiind astfel realizate:

Cat. 52 kgr.: Gh. Szabad b. p. Tol- 
vanen, cat. 57 kgr.; E. Bălan este în
vins la puncte de Nejlik, cat. 62 kgr.: 
L. Pfeilmayer pierde prin tuș în fața 
lui Ollila, cat. 67 kgr.: L. Lapșanschi 
b. p. ElJanen, cat. 73 kgr.: V. Papp 
pierde la puncte după o dîrză între
cere în fața lui Hakarainen, cat. 79 
kgr.: Imannen și I. Țăranu meci egal, 
cat. 87 kgr.: Vaklin și Arcadie Maior 
meci egal, cat. grea: T. Vigli pierde 
prin tuș în fața lui Kangasniemi.

V. Săsăranu-corespondent

apărare (uneori nesigură) s-a resimțit 
lipsa lui Hledik.

Singurul punct al echipei Irlandei 
de Nord și al partidei a fost marcat 
de Cush (mm. 15).

• ZECE GOLURI INTR-UN MECI 1 
Împotriva așteptărilor, echipa Franței 
a întrecut Ia un scor categoric pe fot-

/REZULTATELE PRIMEI ZILE aX 
\ TURNEULUI FINAL f

) SERIA I : R. F. Germană —(
4 Argentina 3—1 (2—1). Irlanda do/
3 Nord — Cehoslovacia 1—0 (1—0).T 
l SERIA A II-a: Franța — Pa-2 
/raguay 7—3 (2—2). Iugoslavia —\ 
\ Scoția 1—1 (1—0). (
( SERIA A III-a : Țara Galilor —\ 
X Ungaria 1—1 (l—1). Suedia —C 
/Mexic 3—0 (1—0). S
\ SERIA A IV-a : Brazilia — Aus-f 
(tria 3—0 (1—0) U.R.S.S. — An-/ 
Jg'ia 2—2 (1—0). I

5 Etapa următoare se va disputa^
( miercuri și foi. Programul : /
f MIERCURI : Cehoslovacia —N
IR. F. Germană ; Argentina — Ir-f 
/landa de Nord (seria I) ; Scoția — \ 
XParaguay (seria a II-a); Țara Ga-C 
/Iilor — Mexic (seria a III-a) ; S 
/ Brazilia — Anglia; U.R.S.S. —C 
\ Austria (seria a IV-a). JOI : Fran-f 
C ța — Iugoslavia (seria a II-a) și) 
^Suedia — Ungaria (seria a III-a).X

baliștii paraguaieni care, după cum 
se știe, au eliminat în preliminarii 
formația Uruguaiului.

Tripleta franceză a funcționat exce- 

sînt obișnuiți (caridlcători) nu au dat 
satisfacție. A doua zi, sîmbătă, echipa 
noastră a întîlnit selecționata secun
dă a Iugoslaviei pe care a întrecut-o 
cu 3—0 (11, 8, 8). Voleibaliștii noș
tri s-au comportat ceva mai bine ca 
în ajun, în special Corbeanu, Rusescu 
și Derzsi.

In primele două zile s-au mai înre
gistrat următoarele rezultate: Iugos
lavia A — Iugoslavia B 3—0; Iugos-' 
la via A — Ungaria 3—1.

★
Pînă la închiderea ediției nu ne-au 

parvenit celelalte rezultate.

De pe pistele de atletism
• La Istanbul s-au întîlnit re pre 

zentativele Turciei și R. F. Germane. 
In prima zi, atleții germani au cîști
gat toate probele, cu excepția săritu
rii în înălțime, care a revenit lui Ce
tin (Turcia) cu 1,99 m.

• La Compton (SAJ.A.) atletul a- 
rnerican Southern a alergat. 440 
yarzi în 45,9.

Meciul de șah R. P. Romină - R. P. Polonă
(Urmare din pag. l-a)

rile Szuksta—Mititelu, Drimer—Brani- 
cki și Tarnovski—Szabo.

La masa I s-au ftțtîlijit maeștrii 
internaționali Plater și Troianescu. 
Partida s-a întrerupt cu avantaj do 
partea lui Plater. întîlnirea va fi re
luată mîine.

In felul acesta, după prima rundă 
scorul este egal în meciul de șah Ro- 
niînia—Polonia: 4’/a—4*/2 (1).

Turul II se va desfășura marți în- 
cepînd de la ora 17.

Leron d—Pen ver ne, 
Fontaine, Kapa,

lent, servind mingi foarte bune am
belor extreme. De subliniat că para- 
guaienii au condus'cu 1—0, 2—1 și 
3—2. De la 3—2 echipa Franței își 
impune superioritatea și termină în 
forță meciul. Selecționerul Paul Nico
las a prezentat echipa : Reinetter — 
Kaeîbel, Jonquet, 
Marcel—Wisnieski, 
Piantam, Vincent. Din echipa Para- 
guaiului cei mai buni au fost centrul 
atacant Parodi și fundașul Arevrfo.

• REPREZENTATIVA IUGoIH» 
VIEI N-A PUIUȚ MENȚINE AVAN
TAJUL DE UN GOL. In fața cfirzi- 
lor fotbaliști scoțieni, echioa Iugosla
viei a făcut un meci sub așteptări. 
Deși a condus la pauză cu 1—0 prin 
golul marcat de Petakovlci (min. 6), 
echipa iugoslavă nu a putut să mă
rească diferența și nici măcar s-o 
mențină. ~ 
scris de

Golul egalizator a fost în- 
Murray (min. 49).

• IN PRIMUL JOC. ECHIPA UN
GARIEI NU S-A REGĂSIT. Forma 
slabă a echipei maghiare a fost con
firmată și în meciul de ieri (de altfel 
ca și în partidele de antrenament) cu 
Țara Galilor, cu care a terminat la 
egalitate. Fotbaliștii maghiari au des
chis scorul prin Bozsik (min. 5). 
Galezii au egalat prin J. Charles 
(min. 27), scor cu care s-a terminat 
repriza. După pauză fotbaliștii ma
ghiari au fost superiori. însă înaintașii 
au ratat nenumărate ocazii.

• MECIUL INAUGURAL AL TUR
NEULUI FINAL N-A CORESPUNS 
AȘTEPTĂRILOR. Cu toate că victo
ria a revenit cu 3—0 formației suedeze, 
gazdele au avut multe lacune în jocul 
de ansamblu. Mexicanii au lăsat o 
slabă impresie, deși spre sfârșitul jo
cului aii dominat cu autoritate. înain
tarea lor a fost însă ineficace. Scorul 
a fost deschis de Simonsson (min. 17). 
In min, 60, Liedholm marchează din 
penalti, mărind scorul Ia 2—0. Patru 
minute mai tîrziu, Simonsson stabi
lește scorul final la 3—0.

In formația Suediei au figurat și 
jucătorii veniți din Italia, care au lăsat 
o deosebită impresie prin pregătirea 
lor tehnică.
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