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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VĂ!

Sportivii romîni învingători 
în toate probele

MAMAIA, 15 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Numeroșii spectatori 
prezenți azi la prînz la baza nautică 
A.V.S.A.P. au aplaudat un frumos suc
ces al veliștilor noștri: în cadrul festi
vității de închidere a concursului inter
național de iahting,'sportivii romîni au 
urcat, la toate probele, pe treapta cea 
mai înaltă a podiumului învingătorilor. 
La iolă, victoria — cea mai valoroasă 
și cea mai greu obținută dintre toate 
— a revenit lui NtCULAE ILIESCU ; 
la star, echipajul N. CALCAN — GH. 
PETRESCU a învins detsșat; la snaip, 
PREDESCU—NAUM s-au clasat primii, 
ui mâți de alte două cupluri romînești. 
lată un bilanț fructuos, care vorbește 
din plin nu numai despre valoarea, dar 
și despre puterea de luptă a echipaje
lor noastre. Subliniem puterea de lup
tă. pentru că regatele de pe Siut-Ghiol 
au cerut (mai ales sîmbătă și azi) ntt 
numai un avansat nivel tehnic, dar si 
deosebită rezistență, dîrzenie, perseve
rență. Aceasta, deoarece condițiile 
fnosterice (vînt extrem de puternic, 
luri mari) au constituit obstacole 
care numai cei înarmați cu multă 
tere și ambiție le-au putut 
succes.

Sîmbătă, vîntul de o tărie 
ifă (torța 61) a supus pe 
grele încercări. La iolă, Nieulae Iliescu, 
după ce a fost condus tot timpul, a 
profitat în mod abil de o manevră gre- 
șiță a lui Szloser și l-a întrecut pe a- 
cesta pe ultimele zeci de metri. Cu 
această victorie el și-a asigurat primul 
loc, mai ales că germanul Schrotter a 
abandonat din cauza grelelor condiții 
de desfășurare a cursei. La star, N.
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Calcan—Gh. Petrescu aH cîștigat fără 
emoții, în timp ce la snaip, Predescu— 
Naum și-au croit drumul către locul 
1 în clasamentul general, întrecînd e- 
chipajele Geles—Saghin și Viespescu— 
Costescu.

Duminică dimineața s-au desfășurat 
ultimele regate. La iolă, Iliescu a fecut 
o cursă prudentă. Pentru a cîștiga con
cursul n-avea nevoie decît de... absol
virea parcursului. Regata (a V-a și ul
tima) a revenit astfel lui Szloser. ‘ Cla
samentul general la iolă : 1. Iliescu 
(R.P.R.) 2620 p. 2. Szloser (R.P.P.) 
2598 p. 3. Schrotter (R.D.G.) 2121 p.
4. Mânu (R.P.R.) 1167 p.

N. Calcan, care a dominat concursul 
a cîștigat și regata a V-a la star, con- 
solidîndu-și poziția. Clasamentul gene
ral al probei: 1. Nicolae Calcan—Gh. 
Petiescu (R.P.R.) 3699 p. 2. Lungu— 
Dumitriu (R.P.R.) 2144 p. 3. Kowalew- 
ski—Romanowski (R.P.P.) 1666 p. 4. 
Krupa—Schultz (R.D.G.) 895 p.

Regata a 9-a, și ultima, la snaip, 
avea să decidă locul prim în clasamen
tul general. Cine se clasa mai bine 
dintre Predescu—Naum și Geles—Sa- 
ghin obținea acest loc. Regata a reve
nit echipajului german Pagell—Dorn- 
busch urmat de Predescu—Naum și 
Geles—Saghin. Astfel, Predescu și-a 
asigurat un avantaj minim față de 
Geles, „smulgîndu-i* în uMima zi, vic
toria. Clasamentul general al probei : 
1. Predescu—Naum (R.P.R.) 6525 p. 2. 
Geles—Saghin (R.P.R ) 6474 p. 3. Bu- 
tucaru—Zamfir (R.P.R.) 5252 p.
Costescu—Viespescu (R.P.R ) 4566
5. Pagell—Dombusch (R.D.G.) 4379
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La Erfurt

Toți cei șase motocicliști romîni
au cucerit medalii de aur!

Duminică a luat sfîrșit Ia Erfurt 
(R. D. Germană) marea întrecere in
ternațională de regularitate și rezis
tență, desfășurată pe un traseu de 
1200 km. împărțit în 4 etape. La a- 
cest concurs au luat parte alergători 
din mai multe țări. Motociciiștii ro
mîni au realizat o performanță excep
țională : toți șase (Gh. Ion, Mihai 
Pop, M. Gernescu, Gh. Ion iță, L. 
Szabo, V. Sz*abo) au terminat par
cursul cu 0 puncte penalizare, obți- 
nînd astfel medalii de aur. Echipa 
R. P. Romîne s-a clasat pe locul Ii, 
după reprezentativa R. Cehoslovace. 
Pentru a obține amănunte am avut o 
convorbire telefonică cu secretarul ge-

Federației Romîne de Moto-

•CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TENIS ALE R.P.R.

neral al . _ _ _____
ciclism, tov. Al. Suhală, care a înso
țit delegația noastră la Erfurt.

— Ce ne puteți spune despre con
curs și despre comportarea alergăto
rilor noștri ?

— întrecerea a fost foarte grea. 
Cele 4 etape au măsurat fiecare cite 
300 km., iar traseele au fost mai 
grele decît la Sibiu. A plouai in pri
ma zi, astfel că traseul s.a transfor- 
niat intr-unui de adevărat motocros. 
O mărturie grăitoare a dificultății pe 
care a prezent at-o traseul este și faptul 
că din 191 de concurenți prezenți la 
startul primei etape au terminat cursa 
doar 591 Printre altele trebuie să vă 
spun că au abandonat și toți com
ponent ii echipei R. D. Germane, or
ganizatoarea întrecerii. Lupta dintre 
motociciiștii romîni și cei din repre
zentativa R. Cehoslovace a fost epui
zantă. Cele două echipe au fost tot 
timpul in fruntea clasamentelor cu 
0 pânde penalizare.

— Cum se explică atunci că not 
am ocupat locul II ?

— După terminarea întrecerii, fiind 
la egalitate de puncte, s-a făcut de
partajarea în cadrul unui concurs, 

de viteză-indeminare. Concurența au. 
parcurs un traseu de 1500 m. ’ situat 
pe O coastă și presărat cu gropi și 
alte obstacole naturale. „Băieții" noș
tri au luptat și aici — comportindu.se 
de o manieră entuziasmantă — dat, 
mașinile cehilor (lawa — model 1958}* 
mult mai puternice, au avut un caoînt 
hotărâtor de spus, astfel că ne-am cla
sat pe tocul II, la egalitate de puncte 
cu R, Cehoslovacă.

— Cine urmează după noi în 
sament ?

— U.R.S.S. cu 225 p„ R. P. 
gară cu 300 p. Echipele R.D.G.,
diei și R. P. Polone, au fost scoasă 
din clasament la sosirea in ultima 
etapă deoarece abandonaseră toți com
ponența formațiilor lor.
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Astăzi după-amiază vom ca noațte pe cîțtigătorii finalelor de simplu femei (Nennot—Bar- 
doczi) fi dublu bărbați (Molinari, Gh. Viziru — Adam, Jakfalvi)

Molinari pare plăcut surprins de

ln scurtul interval de aproximativ 
> oră pe care l-a permis... ploaia de 
dmbătă după-amiază s-au putut con- 
reliza rezultatele sferturilor de fi- 
lală la simehi bărbați. Campionul 
lostru Gh. Viziru, deși avusese o 
omportare bună în ajun în fața jit- 
ăfortihii maghiar Adam, pînă la în- 
erupere, n-a mai reușit să obțină 

1 continuare (de la situația de 
-5....) decît un singur ghem în ulti- 
îele două seturi și a pierdut cu 6-3, 
■6. 6-1, 4-6, 0-6. Pe de altă parte 
e~phei Andreev a continuat cu suc- 
:s partida întreruptă la suedezul 
tockenberg și a învins cu 3-6, 6-4, 
6. 6-0, 6-4. In fine, Iacobini și-a de- 
n'tivat avantajul pe care-1 deținea 
i Piatek în ultimul set, cîștigirud cu 
■6, 6-3, 6-3, 5-7, 6-3. Astfel cei trei 
ivingălori de mai sus s-au calificat 

semifinale alături de francezul 
’ol mari care reușise să termine la 
np, în trei seturi, cu italianul Pirro. 
Duminică am avut o zi plină. Chiar 

1 dimineață am apreciat după inte- 
santa semifinală de simplu femei 
ntre Bardoezi (R.P.U.) și Seghers
ranța): 10-8, 6-3, o disputată par- 

lă, primul sfert de finală la dublu 
rbați, dintre Molinari, Gh. Viziru— 
mus, Lihacev: 9-11, 6-3, 11-9, 1-6, 
3. Această victorie a cuplului tran- 
-romîn în fața tinerei dar reduta- 
ei perechi sovietice n-a satisfăcut 
imai ca evoluție a scorului (suficient 

arătăm că în setul III deși învin- 
rtorii au condus cu 5-1 și 40-30 — 
ci setbol — au trebuit să depună 
>rturi serioase pentru a-și adjudeca 
tul tocmai cu 11-9) dar și in ceea 

privește calitatea jocului. Toți cei

verva partenerului său Gh. Viziru, cu care a reușit sd se califice in finala 
probei de dublu. (loto 1. MIHAIGA)

patru sportivi ne-au dat numeroase 
momente de veritabil tenis.

Destul 
sânte au 
de finală 
Andreev.
1-6. 7-5. _ .
ăerg—Piatek, Gonsiorek 6-3, 3-6, 6-1,
6-0; Adam, takfalvi—Iacobini, Pirro
6-2, 6-2, 3-6, 10-8. Semifinalele pro
bei de dublu bărbați au avut desfă
șurări diferite. Dacă în prima Adam 
și Jakfalvi au trecut greu de adver
sarii lor Stockenberg, Rosberg (3-6.
6-3, 7-5, 6-4), în schimb Molinari și 
Gh. Viziru i-au depășit net pe An
dreev și M. Viziru; 6-3, 6-1, 6-3, 
rătînd deosebită vervă și chiar 
ezitine.

Sferturile de dublu mixt s-au 
zolvat nescontat de ușor și, cu

intere- 
sferturi 
astfel: 

Bardan _

de controversate ți 
fost și celelalte trei 
care s-au Încheiat

M. Viziru—Crist ea,
6-1, 8-6; Stockenberg, Ros-

menko, Andreev 6-2, 
ro—Brenner, Guerei

Perechea feminină
MI AN s-a dovedit ieri o echipă re
dutabilă care își justifică pe deplin 

— pînă acum — prezența In finală.

6-2; Bassi, Ptr- 
Lena 6-3, 6-3.
NENNOT, NA-

C. COMARNISCHi 
N. MARDAN

(Continuare In pag. IV)

Meciul de șah dintre echipele femi
nine ale R. P. Romîne și R.P.F. Iu
goslavia, început ieri în Capitală, a 
furnizat partide interesante, aprig dis
putate.

Inexplicabil de slab a jucat la prima 
masă maestra internațională, Maria 
Pogorevici. Ea a fost depășită încă din 
deschidere de \era Nedel jkovici, care 
a obținut o poziție superioară. Totuși 
în această partidă am mai fi putut 
asista la o luptă lungă, dacă Pogore
vici nu ar fi făcut o greșeală gravă 
oferind adversarei sale posibilitatea de 
a da mat într-o mutare. In schimb, 
Teodorescu. Graboviețchi-Goian, Gogi 
lea și Nicolati au jucat excelent par
tidele lor. Teodorescu a cîștigat la Sta- 
dler, Goian —printr-o frumoasă com
binație — la Radenkovici iar Gogîlea 
la Kirovici într-o partidă în care acu 
mulase un mare avantaj material. Ni- 
colau a folosit cu măiestrie perechea 
de nebuni în întîlnirea cu Rocici-Delak, 
întrerupînd într-o poziție în care vic
toria sa nu mai prezintă nici un dubiu.

Campioana țării Rodica Manolescti 
obținuse o poziție bună ia Timofeeva,

»'

dar greșind înainte de întrerupere a 
pierdut o piesă. Tzitron avea de ase
menea o poziție superioară în partida 
eu Velimirovici dar efectuînd prea de 
timpuriu o străpungere în centru, s-ai 
expus unui atac extrem de puternic; 
La întrerupere poziția șahistei iugo- 
stave ni se pare superioară. In poziție 
egală s-a întrerupt partida Suturovici-* 
Gittroiu.

Astfel, scorul este acum 3—1 în fa
voarea reprezentativei noastre care 
oăstrează șanse serioase de a termina 
in avantaj prima jumătate a meciului.' 
Astăzi după-amiază, se reiau partidele 
întrerupte, urmînd ca mîine să se des
fășoare cel de al doilea tur.

POLO
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gret, trebuie să recunoaștem că trei 
din cele patru romînce angajate în 
aceste meciuri (Ec. Roșianu, Julieta 
Namian și Irina Ponova), contrazi- 
cîndu-și comportările din ajun, nu 
și-au ajutat prea mult partenerii. 
Doar Hermina Brenner a izbutit să 
se situeze la înălțimea coechipierului 
ei Guerei Lena. Rezultate: Kuzmenko, 
Andreev — ledrzejowska, Piatek 6-4, 
6-2; Seghers, M.
Stockenberg 6-1, 6-3; Bassi, Pirro— 
Ponova, Rosberg 6-4, 3-6, 6-2; Bren
ner, Guerei Lena—Ec. Roșianu, Cob- 
zuc 6-3, 7,5. Semifinalele aceleiași 
probe s-au tranșat rapid, aproape că 
nu le-am simțit nici ca spectacol și, 
din fericire, nici ca fungime; într-un 
cuvînt au deziluzionat așteptările. 
Sceryri; Șegherst țA. Viziru—Kuz-

V iziru—Namian,

ECHIPA MASCULINA DINAMO ORAȘUL STALIN • Echipa R. P. Romîne a plecat 
la Moscova

CAMPIOANA LA HANDBAL
leri s-a disputat ultima etapă și în 

campionatele masculine de handbal. 
La categoria A, deși mai este de ju
cat meciul Metalul Reșița — C.S.U. 
București, amînat din c'auza jocului 
internațional de la Reșița, sînt cu
noscute atît campioana — DINAMO 
ORAȘUL STALIN — cit și formațiile 
care retrogradează: C.S.U, București 
și Mătasea roșie Cisnădie. In 
schimb la categoria B situația se va 
lămuri după disputarea tinor meciuri 
aminate, lată acum rezultatele etapei 
de ieri:

CAT. A: C.C.A. — Petrolul Ploești 
16—5 (6—3). Un meci toarte slab, 
îa care ploeștenii s-au prezentat la 
un nivel necorespunzător unei for
mații de. categoria A. Ei au ratat cinci 
lovituri de 14 m și au jucat fără 
vreo orientare tactică. Chiar atunci 
cînd este vorba de o ultimă etapă 
iar jocul nu prezintă importanță pen
tru clasament, o echipă nu are voie

să Joace așa cum an jucat ploeștenii I 
Nici militarii n-au evoluat ia valoa
rea lor obișnuită, prestînd, în special 
în prima repriză, un joc înghesuit 
pe centru, lent și puțin eficace.

Victoria limbolia — Mătasea roșie 
Cisnădie '' ~ -■
scara — 
(7—8). 
în fața 
tnișoreni _
indiferent de rezultatul de la Reșița. 
Chimia Făgăraș — Tehnometal Timi
șoara 11 
Voința

CAT. 
/.CA. 
Reșița 
(6-3),

he-rj dimineața a plecat la Moscova! 
pe calea aerului reprezentativa de 
polo pe apă a R.P. Romîne. După 
cum am mai anunțat, jucătorii noștri 
vor susține marți și miercuri, î.i capi
tala Uniunii Sovietice, două partide 
în compania echipei U.R.S.S.

GIMNASTICA
14—9 (7—3), Știința Timi- 
Dinamo Orașul Stalin 14—11 
Prin acest rezultat obținut 
noii campioane, studenții ti- 
au scăpat de retrogradare,

• Reprezentativa feminini ai 
R. P. Romîne întîlnește echipa 
Italiei

•8 (6—5), Stiinta Iași — 
Sibiu 13—11 (8—6).
B : Dinamo București — 

A,rad 15—6 (10—3), Olimpia 
— Mureșul Periam 13—7 
Dinamo Tg. Mureș — Rapid 

București 12—14 (6—9), Victoria
Bacău — Voința Sighișoara 10—8 
(4—2), Balanța Sibiu — Stăruința 
Odorhei 18—țj (8-6).

Sîmbătă seara, echipa feminină de 
gimnastică a țării noastre a părăsit 
Capitala, cu destinația Triest, pentru 
a participa la întîlnirea de gimnastică 
italia-R.P.R.

Concursul va avea loc în zilele de 
17-18 iunie și se va desfășura după 
programul campionatelor mondiale, hu. 
tîlnirea contează ca ultimă verificare, 
pentru ambele reprezentat:'» înaintea 
mondialelor de la Moscova,

comportindu.se


Performanțe remarcabile în cadrul campionatelor 
republicane școlare de atletism

In carfegoria B

Farul Constanta a revenit pe primul loc
' 'Ploeșthil a găzduit sîmbătă și du- 
fminică sărbătoarea atletismului șco- 
'lar: finala campionatelor republicane 
jpe, anul 1958. In ciuda timpului ne- 
jprielnic (pista a fost suprasaturată 
ide ploaie), tinerii atleți școlari au 
«oferit un spectacol frumos, au luptat 
țpantnf victorie fără să precupețească 
iniei un efort și în cale mai multe 
Iprobe au înregistrat rezultate care 
{promit mult.

Subliniind faptul că în întreceri au 
ffost dobori te 4 recorduri școlare și 
«că organizarea finalelor a fost bună, 
ta veți o privire de ansamblu asupra 
ta ceea ce a fost la Ploești.

Și acum cîteva din rezultatele in- 
rregistrate: BĂIEȚI: 100 m.: E. Kinc- 
rses (R.A.M.) 11,3; G. Gergely (Cluj) 
J11.3; 200 tn.: G. Gergely 22,9 — re- 
«cord școlar —; E. Kineses 23,5:
■<400 m.: M. Petcovici (Btic. I) 53,6;
/A Crauțov (Ploești) 54,3; 800 m:
II. Papp (Oradea) 2:07,7; P. Barcea 
Ț(Tknișoara) 2:10,2; 1.500 m: P. Bor-
«cea (timișoara) 4:22,8; I. Biro (Ora- 
tdea) 4:28,2; 110 m.g.: I. Doica (Reg. 
IStalin) 16,1; A. Crauțov (Ploești) 
'16,1; lungime: 1. Seoda (Buc.) 6,39;

Lăcătușu (Bacău) 6,18; I. Delcov 
’(Timiș.) 6.15; înălțime: P. Cazacei 
((Galați) 1.70; O. Aman (R. Stalin) 
'1,70; C. Barbu (Huned.) 1,70; N. 
(Popa (C-ța) 1,70; prăjină: P. Astafei 
((Buc.) 3,10; A. Savin (Buc.) 3,10; 
’greutate: C. Brașoveartu (Timiș) 
513,86; E. Rațiu (Craiova) 13,50; disc: 
3D. Serafim (Buc.) 41,46; L. Kottler 
<(Buc.) 40,52; suliță: G. Pikulski (R. 
(Stalin) 46,97; S. Beker (Timiș.) 46,95;. 
(ciocan: A. Catană (Hunedoara) 48,60 
— record școlar —; V. Radu (R. 
Stalin) 43,33; 4x100 m: R.AM. 46,7; 
Ploești 47,3; Clasament pe regiuni: 
Timișoara 48,5 p.; București I 43 p.j 
SPloești 32.5 n.; R.A-M. 26 p.; Oradea 
24 p.; Reg. Stalin 20 p.; Cluj 19 p.; 
București II și Hunedoara 18 p.

FETE: 100 m: C. Maksai (Cluj)

Prin victoria realizată asupra Geotehnicii

C. F. R. GRIVIȚA ROȘIE 
VieTMLA CAMPIOANA A TURULUIIS1E

atenției 
campio-

Două 
'generale

la 
_____  ___ de 

însă norocos și a fost 
concursul

partide s-au impas 
„_____  în etapa de ieri a
natului de rugbi: C.F.R.—Geotehnica 
rși Progresul — C.S.U. Prima privea 
•partea superioară a clasamentului, în 
timp ce secunda își avea importanță 
ei în tupta pentru menținerea în pkl 
torul de mijloc.
• Ceferiștii au învins ieri și pe 

Geotelmica la limită cu 6—3 (0—3) 
în urma realizării în repriza a doua 
a unei lovituri de pedeapsă de către 
Țîbuleac și a unei lovituri de picior 
Scăzute prin Moraru (față de o sin
gură lovitură de pedeapsă reușită de 
Antimoioiui în mki. 38 al primei re
prize). Prin victoria obținută, O.F.R. 
-— singura formație neînvinsă — con- 
rtmuă a fi principala candidată 
Titlul de campioană. Rezultatul 
ieri este î “ 
obținut cu concursul arbitrului 
Teo Krantz care a acordat lovitura 
de picior căzută a hii Moraru, deși 
aceasta a fost realizată — după pă- 
Terea noastră — dintr-un „înainte". 
In orice caz, față d? comportarea ce
lor două formații pe teren și aspectul 
jocului, un rezultat egal era mult mai 
echitabil. Deși echipele au deschis 
“baloane multe, ele rit au știut a se 
-descurca, nereușind în consecință să 
înscrie încercări. De semnalat că am- 
'bele formații au ratat însă încercări 
••«dare (Geotehnica prin Sava și 
‘C.F.R. prin Coter, care a scăpat ba
lonul din brațe în terenul de țintă). 
<Cei mai buni jucători: Moraru, Stă- 
«aesou, Picii și Coter de la C.F.R., 
"Sava, Posmoșanu și Nistor (Geoteh- 
jiica)

e Jucînd modern, cu numeroase a- 
lacuri la mînă. Progresul ne-a dove- 
•dit că este formația care „vine" 
•ffare din urmă. Ieri echipa a jucat foarte 
tfrumos, ințiind numeroase șarje spec
taculoase. La aceasta au contribuit 
'în special Paloșami, Leonte, Climov- 
■schi, Ghiuz’Iea, Ciobanii și Nagel deși 
(toată echipa are merite. Studenții, în 
nschirr-b. s-au prezentat sub valoarea 
îtovedltă în ultimul timp. Ei s-au a- 
țpârat slab, jucînd fără ambiția și

„Curm de vară“ 
la baschet

!’■ 
f"

Jocurile de baschet din cadrul 
4,;Cupei de vară", amînate sîmbătă din 
itfauza ploii, se dispută astă-s~?ră 
(terenul C.S 11. din Crnit-l'i «' 
matorul program : de ’........■
Start — I C.F. (f-?' ). • ' •
SProgrestiI (fete), Olimp'.i —• G, 
(Jiiăieți).

I

I

I

13,0; E. Kineses (R.A.M.) 13,0; A. 
Drotlef (Regiunea Stailin) 13,2; O. 
Carabei a (Buc.) 13,4; 200 m: C. Mak
sai 26,3 — record școlar; A. Drotlef 
27,2; K. Artz (Buc.) 27,2; 500 m.: 
W. Klimen (Reg. Stalin) 1:22,3 —
record școlar —; M. Herlea (Huned.) 
1:23,8; 80 tn.g.: K. Artz (Buc.) 12,6; 
M. Devald (Oradea) 13,5; M. Maior 
(R.A.M.) 13,8; lungime: R. Moldo-
veanu (Cluj) 4,92; I. lavorschi (Buc.) 
4,89; M. Miliadis (Buc.) 4,81; înăl
țime: D. Albu (R.A.M.) 1,45; R. Vo- 
roneanu (Bacău) 1,45; greutate: A.

Concursul internațional de
In localitatea Szeged din R.P. 

Ungară s-a desfășurat duminică un 
concurs internaționali de maraton la 
care au participat, în afara alergă1 
torilor unguri, trei etStipe reprezenta
tive: Iugoslavia, Romînia și R.D. Ger
mană. La capătul unei curse fru
moase și viu disputate atletul iugo
slav Skrinjar. campion balcanic în 
anul 1957, a obținut victoria cu 
timpul de 2.32:50. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Stojanovici (lugo-

Un reușit concurs hipic la Lugoj
Lugoj 15 (prin telefon). — Orașul 

nostru a găzduit timp de trei zile cel 
de al treilea concurs republican _ de 
călărie la care au luat parte călăreți 
fruntași din cluburile și colectivele 
C.C.A., Recolta București, Dinamo Plo
ești și Recolta Sibiu. Timpul frumos, 
terenul bun (C.F.R.) organizarea ex
celentă (C.S.M. Lugoj cu concursul 
organelor locale) și afluența de spec
tatori (peste 3000)' au creat o ambianță 
plăcută care a contribuit la realizarea 
unui frumos spectacol hipic, așa cum 

erau caracteristice. In 
condiții, rezultatul de 11—6 
realizat de Progresul apare 
Din echipa lor au corespuns 
Tenenbaum (care a realizat 

puncte) și Șerbu. S-a resim-

elanul care Ie 
aceste 
(5-3) 
normail.
Cochta,
cele 6 r____, ,. ,
țit mult lipsa lui Borșaru, mai ales 
în jocul de margine,

D. CALLIMACHI

• La Timișoara, Știința a cedat la 
limită în fața lui Dinamo: 3—6 (0—6). 
A fost un joc echilibrat și frumos. 
Pentru bucureșfeni, Barbu a înscris 
două încercări, iar pentru localnici, 
Cixnpănaș — o încercare.

(G. Popa, coresp.)
• Confirmînd ultimele rezultate obți

nute studenții ieșeni au reușit să în
treacă formația Rapidului cu scorul 
de 5—0 (0—0). Partida a plăcut în 
general, jocul mutîndu-se cu rapidi
tate de la un but la altul.

(V. Hossu, coresp.)
• C.C.A. a întrecut cu ușurință 

formația militarilor din Ploești cu 
scorul de 36—9 (17—3)

(A. Paulescu, coresp.)

ÎNOTĂTORII dinamoviști
AU OBȚINUT NOI RECORDURI REPUBLICANE

Intr-un decor specific întrecerilor 
de sfîrșit de sezon, cu timp răco
ros și ploaie măruntă de... toamnă, 
s-a desfășurat sîmbătă și ieri la 
ștrandul ,,Dante Gherman" con
cursul de nataiție organizat de co
misia de specialitate. In ciuda tim
pului neprielnic, înotătorii — îri 
special cei dinamoviști — au avut 
o comportare remarcabilă, reușind 
să doboare două recorduri republi
cane și să egaleze un altul. AstfeS, 
sîmbătă seara AI. Popescu a atacat 
recordul probei 400 m. mixt indivi
dual, realizat de colegul său de club 
Adrian Oanță cu trei săptămlni to 
urmă. După cele patru procedee 
tehnice, timpul obținut de Al. Po
pescu (5:38,7) depășea vechiul re
cord cu 4,5 sec. Iată timpurile in
termediare ale noului record : 1:16,0 
(fluture), 1:32,0 (spate), 1:32,7 (bras). 
1:13,0 (liber).

Tot sîmbătă. micuța Sanda Iordan 
a reuș t 
al pr- ’

1 - r ;, - 
l ■ I

ri întreacă vechiul record 
de 200 m. bras, junioare 
I. și a n*a. Timpul nou- 

: 3 s. * re'hi"l *
■v '■•■;) 5:12.2. In

Wteolae RujinSchi a parcurs

Gurău (Buc.) 11,33; L. Sarică (Su
ceava) 10,43; disc: E. Toma (Buc.) 
31,19; H. Wachsman (Craiova) 29,47; 
suliță: I. Lindaeher (Timiș.) 34,95; 
H. Wachsman (Graiova) 29,51. 4x100 
m.: Cluj 52,7; Regiunea Stalin 52,9; 
Clasament pe regiuni: București I 
36 p.; ’Cluj 34 p.: Regiunea Stalin 32 p.; 
R.A.M. 23 p.; București II 20 p.; Ti
mișoara 17 p_: Craiova 13 p.; Ora
dea 1(T p.

Despre aceste campionate vom re
veni în numărul nostru de mîine.

ROMEO VILARA

maraton de Ia Szeged
slavia) 2.34:11,0 și Kovacs (Ungaria) 
2.37:51,0. Cei trei atleți ai noștri au 
ocupat locurile: 11. Dinu Cristea 
2.49:09,6;... 13. Constantin Nicolae
2.52:02,4;... 20. Suliman Ahmed Arrff 
3.04:00,0. Pe echipe primul loc a re
venit reprezentativei Iugoslaviei, ur 
mată de Ungaria I, Ungaria ll și 
Romîn/a. Echipa R.D.G., descompletată 
prin abandonul unuia dintre compo
nent săi, nu s-a clasat.

își doreau de multă vreme lugojenii. 
O impresie frumoasă au lăsat-o tine
rii călăreți Dan Mihăilescu (C.S. Re
colta București) /?. Schuster (Rec. Si
biu), Elena Leov (R. Buc.) cea mai 
bună în probele de fete și, bineînțeles, 
rutinații călăreți de la C.C.A., care 
au smuls în repetate rînduri aplauzele 
publicului spectator. O probă de-a 
dreptul pasionantă a fost cea de obsta
cole categoria grea în care Vladimir 
Fulger și Iosif Molnar (GC.A.) s-au 
întrecut cu multă dîrzenie, rezultatul 
fiind hotărî! doar de o zecime de se-
cundă

Rezultate: Dresaj Sf. Gheorghe: 1. 
I. Oprea (CCA) Sulina 725 p.; Dresaj 
cat. ușoară: 1. T. Petrescu (CCA) Flo
rei: Dresaj juniori: 1. Șt. Niederwie- 
ser (R. Sibiu): Dresaj intermediar: 
1. V. Mihalcea (CCA) pe Corvin 776 
p.; Dresaj Olimpic: 1. N. Mihalcea pe 
Corvin 1.119 p. OBSTACOLE: semi- 
ușoară: 1. V. Bărbuceanu (CCA) Mer- 
zuh 0 p. 25,9; 2. Gh. Langa (CCA) 0 
p. 26,2: 3. T. Petrescu pe Bambino Op. 
26,6.: Nenumerotată: 1. V. Bărbucea
nu pe Robot 1.25.0; 2. Gh. Lunga, Ro
pot 1.29.4; Juniori: 1. R. Schuster (R. 
Sibiu) pe Haiduc 0 p. 1.19.5; 2. Ion 
Gheorghe (Dinamo Ploești) Bar 4 p. 
1.06.4: 3. Șt. Niederwieser pe Idila 
4 p. 1.10.7; FETE: 1-2 Elena Leov pe 
Gheorghița și Sovata cu 0 p. timp 59,6 
și respectiv 1.04.0; 3. Liliana Ionescu 
(Dinamo Ploești) pe Grinda 0 p. 
1.04.8; Ușoară: 1. Vladimir Fulger pe 
Sebeș 0 p. 57,5; 2. D. Mihăilescu pe 
Pobeda 0 p. 59 sec. Mijlocie: 1. Gh. 
Langa pe Ropot 7 p. 1.51,2; 2. V. Băr
buceanu pe Robot 8 p. 1.42.5; 3. C. 
Vlad (Din. Ploești) Castor 12 p. 1.29.0. 
Grea: 1. Iosif Molnar pe Pîrtog 0 p. 
1.23.7; 2. Vladimir Fulger pe Rapsod 
0 p. 1.23.8; 3. Șt. Hodor (CCA) Văz
duh 3 p. 1.35.5; Ștafeta: 1. RECOLTA 
SIBIU (Fleischer, Niederwieser, Stan- 
cu) 4.09.0; 2. DINAMO PLOEȘTI
4.20.5. Prin grija organelor locale și 
a organizatorilor concurenții au primit 
la terminarea concursului frumoase 
premii.

Ignea G aurită — corespondent 

duminică distanța de 200 m. liber in 
2:15,4, timp cu care egalează re
cordul probei deținut de Gh. Cociu- 
ban (Dinamo). Iată rezultatele teh
nice : BĂRBAȚI — 400 m. mixt in- 
div. : Al. Popescu (Dinamo) 5:33,7 
(nou record); 1.500 m. liber : C. Mo- 
canu (Rapid) și E. Voicu (Progr.) 
20:39,2; 200 m. bras: M. Mitrofan 
(Progr.) 2:45,4; 200 m. liber: N. Ru* 
jinschi (Dinamo) 2:15,4 (rec. ega
lat); 100 m. spate: D. Caminschi 
(C.S.U.) 1:09,0; 200 m, fluture : E. 
Voicu 3:02,1; 50 m. liber copii : P. 
Ionescu (Progr.) 31,6; 25 m. bras: 
G. Malarciuc (Recolta) 21,9; 4x100 
m. mixtl Progresul I 5:19,1; FE
MEI : 200 m. bras : Sanda Iordan 
(Dinamo) 3:06,8 (rec. junioare) ; 809 
m. liber: Margareta Wittgenstein 
(C.S.U.) 12:11,2; 200 m. liber: Heidi 
Rotsching (lot) 2:44,0; 109 m. spate: 
Maria Both (lot) 
Ștefănescu (Șc. sp.
59 m. 
b?~ •„• 
Ar. ca 
4xîG J

bras fetițe : 
(C.S.U ) 11,3;

Liv'zernu
ni. m

1:17,1; Nicoleta 
U.C.F.S.) 1:18,2; 
Florentina Ram* 

25 m. liber: 
(Recolta) 23,2: 

Dinemo 6:09 6.

G. N.

SERIA i
TRACTORUL ORAȘUL STALIN — 
CORV1NUL HUNEDOARA 1-3 (1-0)

După uri joc dinamic și atractiv, 
oaspeții au obținut victoria — meri
tată — în urma golurilor marcate de 
Tetea (min 55), Zapis (min. 82). 
Huziun (tntn. 87). respectiv Kneipp 
(min 37). — (C. Gruia — coresp.).

PARTIZAN REGHIN — GAZ 
METAN mediaș 0-0

Gazdele au dominat majoritatea 
timpului ,dar ineficacitatea înaintării
i-a  privat de victorie. — (Hie Stanca 
corespondenții

AMEFA ARAD — C.F R. CLUJ
2-1  (0-1)

Joc de valoare mediocră, în care 
ambele înaintări au ratat multe ocazii. 
Punctele au fost marcate de Covacii 
(min. 23) pentru oaspeți, Izdrăilă 
(min. 74) și Jerger (mint* 90) din lo
vitură liberă de la 45 m. (I) pentru 
Ameta — (Ștefan Weinbecger-coresp.).

C.F.R, TIMIȘOARA — MINERUL 
BAIA MARE 5-0 (5-0)

In revenire de formă, echipa ferovi
arilor din Timișoara a surclasat for
mația din Baia Mpre. Portarul Fulei- 
ter a fost cel mai slab jucător al oas
peților. Au marcat Sîirtitnbreanu (min. 
2 și 7).l. Covaci (mm. 23), Lengyel 
(min. 36) și Manciu (min. 39). 
(Al. Gross-coresp.).
MINERUL LUPEN4 — C.F.R. ARAD

3-1  (1-0)
Prima victorie pe teren “ propriu în 

retur a echipei locale a coincis cu 
prima înfrîngere țtot din retur) a fe
roviarilor arădeni. Minerii au meri
tat victoria, obținută după un joc de 
bună factură telurică. Au marcat Asan 
(min. 7 și 65), Groza (min. 73) 
pentru gazde, și Klein (min. 84) pen
tru oaspeți. — (Ioan Șuba-coresp.).

PROGRESUL SIBIU — METALUL 
REȘIȚA 3-2 (1-1)

Partida a lost caracterizată prin e- 
chilibru de forțe. Oaspeții, amenințați 
cu retrogradarea, ău lorțat victoria 
dar pînă la urmă ea a revenit gazde
lor, care au marcat golul victoriei în 
ultimul minut de joc prin Dragoman 
(lovitură liberă de la 20 m.). Trei 
din cele cinci goluri ale meciului au 
lost marcate din corner. Au marcat: 
Dragoman (mm. 8 și 90), Popa II 
(min. 84) pentru Progresul, Manola- 
che (min. 27), Ivansuc (min. 86) 
pentru Metalul. — (Ion Pantelimon 
coreșpondent).

! ★
Meciul Știința Cluj — Industria

Stemei C. Ttirzii va avea loc azi.
CLASAMENTUL :

1. Știința Cluj 22 15 2 5 51:19 32
2. Corvinul Huned. 23 12 S 5 44:24 30
3. Ind. Sîrmei C. T. 22 5 6 42:39 27
4. Progresul sibiu 23 12 3 8 52:40 27
S. Minerul B. Mare 23 ie 7 6 48:46 27
6. Minerul Lupeni 23 8 9 6 48:36 25
7. Amefa Arad 23 8 9 6 22:31 25
8. C.F.R. Tlm. 23 9 6 8 35:33 24
9. C.F.R. Arad 23 8 7 8 31:35 23

141. Tract. Or. Stalin 23 7 5 11 36:37 19
11. Gaz Met. Mediaș 23 7 5 11 19:27 19
12. Metalul Reșița 23 8 2 13 43:44 18
13. Partizan Reghin 23 6 5 12 25:52 17
14. C.F.R. Cluj 23 1 5 17 26:67 7

ETAPA VIITOARE: Minerul Baia 
Mare — Știința Cluj; Gaz Metan Me
diaș — Metalul Reșița; Corvinul Hu
nedoara — Partizan Reghin; Industria 
Sîrmei C. Turzij — C.F.R. Arad; A- 
meta Ar.ad — Tractorul Orașul Sta
lin; G.F.R. Timișoara — Progresul 
Sibiu; C.F.R. Cluj — Minerul Lupeni.

SERIA a ll-a
RAPID 2 BUCUREȘTI — C. S U. 

BUCUREȘTI '2-2 (0-1)

Șl de data aceasta (într-un moment 
deosebit de dificil din existența lor 
în categoria B) studenții bucureșteni 
n-au știut să mențină un avntaj de 
două puncte pe care îl aveau Ia un 
moment dat. Jocul prea individualist

Activitatea
• Pe velodromul Dinamo s-au în

trecut majoritatea specialiștilor pro
belor de pistă, furnizând dispute 
spectaculoase. In prima probă a 
reuniunii, 400 m. cu start de pe ioc, 
a f-ost nevoie de un meci de baraj 
pentru a se desemna ciștigătorul, 
deoarece P. Ta-ohe și I. toniță rea
lizaseră același timp : 31 sec. în
vingător : Tache Petre (Dinamo) 30,4 
sec. Pe locurile 3 și 4 s-au clasat 
V. Oprea (C.C.A.) și D. Budișteanu 
(Dinamo). Proba de viteză a revenit 
tot lui P. Tache, <pe locurile 2, 3 și 
4 cVatedu-se V. Oprea (C.C.A.), Șt. 
r ■'■•r’ -’ și c. Bilciu, șmbii de la 
Dmariio. 

al unor atacanți (în special Colossy) 
ca și cele cîteva greșeli elementare 
ale apărării au dat prilej adversarilor 
lor să egaleze. Au înscris Tendter 
(min. 40) și Bageac (min. 57) pentru 
C.S.U. București și Mafteuță (min. 
70) și Arieșanti (min. 86) pentru Ra
pid 2. O mențiune specială pentru 
portarul feroviarilor. Radu, care deși 
rănit (încă din min. 42) a continuat 
să joace, intervenind de cîteva ori 
toarte inspirat (T. St.)

DINAMO OBOR — COMB. POLIGR. 
BUCUREȘTI 2-1 (1-1)

După o repriză disputată, în care 
ambele echipe au avut perioade egale 
de dominare (și în care înscriu cite 
un punct prin Belea — min. 25 și 
Che'an — min. 40), dinamoviștii reu
șesc — în cea de a doua parte a 
jocului — să-și impună superioritatea 
prin cîteva atacuri mai organizate. 
La un astfel de atac, Vofca marchea
ză, cu capul, golul victoriei (min. 61).

Tinerii fotbaliști de la Combinat au 
dominat mai mult în repriza secundă, 
dar n-au reușiit să dea finalitate acți
unilor lor datorită impreciziei în pase. 
De remarcat forma bună a jucătorilor 
Bratn și Szekeli (D.), Neacșu și Mi- 
hăescu (G.P.B.). Bun arbitrajul Iui 
VI. Fieru (Buc.). Tr. I.

PROGRESUL SUCEAVA — DINAMO 
BACAU 2-0 (1-0)

Gazdele au tăcut cel mai bun joc 
din campionat și cu mai mult calm ar 
fi putut realiza o vfotorie și mai ca
tegorică. Au înscris Coman (min. 20) 
Și .Haimovici (min. 53).’ D. Nicortoc, 
corespondent).

DINAMO BIRLAD — FLACARA 
MORENI 2-0 (1-0)

Ambele pîincte au fost înscrise de 
Pantis (min. 3 și 70). S. Solomon, 
corespondent).

FORESTA FĂLTICENI — POIANA 
CIMPINA 4-2 (2-0)

Joc de lactură tehnică medtociă. Au 
marcat: Soneriu (min. 21, 30, 74) și 
Moldoveanu (min. 58) pentru gazde, 
Dlma (min. 67) și Bibere (min. 83) 
pentru oaspeți. (N Lazăr-coresp.).

FARUL CONSTANTA — UNIREA 
FOCȘANI 8-1 (5-1)

«
Constănțenii au avut tot timpul 

inițiativa și victoria este pe deplin 
meritată chiar și la aceste dimensiuni 
ale scorului. Au înscris: Sever (4)7 
Manole (2), Moroiann și Pană Pen
tru oaspeți a înscris Solyom

(L. Bruckner și P. Oprea-coresp.).

PRAHOVA PLOEȘTI - ȘTIINTA 
IAȘI 11-0 (5-0)

Au marcat: Theiss (din II m.), 
Toniță II, Stanotfovid (3), Drăgan 
(3), Motronea Și Gheorghiu (2). 
(I. Oprescu și M. Anghelescu-coresp.).

CLASAMENTUL :

1. Farul Const 23 13 6 4 59:25 32
2. Dinamo Bacău 23 11 8 4 54:20 30
3. Rapid II Buc. 23 11 5 7 39:20 27
4. Dinamo Obor 23 9 7 7 45:33 25
5. știința Iași 23 9 9 6 29:40 25
6. Dinamo Bîrlad 23 9 6 8 32:39 24
r. Fores ta Fălticeni 23 9 6 8 23:34 24
8. Progr Suceava 23 8 6 9 28:34 22
9. Flacăra Moreni 23 7 7 9 31:34 21

19. Prahova Ploești 23 7 7 9 36:40 21
Ll. Poiana Cîmpina 23 7 6 10 32:39 20
12. Unirea Focșani 23 8 3 12 24:43 19
13. C.S.U. Buc. 23 6 5 12 32:42 17
14. C.P. București 23 5 5 13 27:46 15

ETAPA VHTOARB (22 iunie) : 
G.S.U. Buc. — Farul Constanța; Ra
pid 11 București — Prahova Ploești; 
Poiana Cîmpina — O. P. București; 
Unirea Focșani — Dinamo Bîrlad; 
Știința Iași — Dinamo Obor; Dinamo 
Bacău — Foresfa Fălticeni; Flacăra 
Moreni — Progresul Suceava.

la ciclism
Cea mai spectaculoasă probă a zi* 

lei, semifondul, desfășurat pe 50 de 
ture (20 km.), a prilejuit o surpriză, 
întrecerea fiind cîștigată de tânărul 
V. Iordache (Dinamo), care a Între
cut pe M. Voinescu (Dinamo), I. 
Baciu și C. Florescu (C.C.A.).

• Probele desfășurate pe șoseaua 
Tiîrgoviște, în organizarea comisiei 
orășenești de ciclism, au revenit 
următorilor alergători : JUNIORF: 
D. Gologan (C.C.A.) a parcurs 50 
km. in 1 h. 27:15 (medie 34,500 km. 
pe oră). FETE : Hermina Iuhasz (Di
namo) 30 km. in 1 h. 00:03. AVAN
SAȚI : C. S'ci'''cean'i (Constructorul) 
ș,..t»rcirs. 1 i 2 h. 29:50..

Valejdm Ionescu — coresp.



Ultima etapă a hotărît: C.S. Tg. Mureș pe locul 11; 
a mai rămas doar... desemnarea echipei campioane...

Ultima etapă
Dinamo București — 

lea 3-0 (2-0);
C.C.A. — C.S. Tg.

0-0);
Petrolul Ploești — 

Jucurești 2-1 (1-1);
UT. Arad — Rapid

!-l (0-0);
Jiul Petroșani — Dinamo Cluj 

1-0 (1-0)

Clasamentul

C.S. Ora-

Mureș 3-0

Progresul

București

de disputat urmă-

1. Petrolul 21 12 3 6 3«:21 27
2. C.C.A. 22 11 5 6 41:27 27
3. Jiul 21 11 3 7 26:1’8 25
4. Progresul 21 12 0 9 48:31 24
5. Dinamo Buc. 22 1’0 4 8 33:26 24
6. Știința 19 9 5 5 47:31 23
7. Steagul roș.u 21 9 5 7 37:32 23
S. Rapid 22 9 4 9 25:25 22
9. Dinamo Cluj 22 9 2 11 34:41 20
10. U.T.A. 22 7 S 9 30:47 30
11. C.S. Tg. M. 22 7 2 12 22:42 17
12. C.S.O. 21 1 Z 18 15:54 4

Au luai rănias 
toarele jocuri restante: C.S.O. — 
Jiul, Știința — Petrolul, Progresul 
— Știința și Steagul roșu — Ști
ința, ale căror date urmează să fie 
fixate de federație, o dată cu cele 
ale semifinalelor Cupei R.P.R.

C. S. Tg. Mureș a jucat bine în prima repriză, 
< dar nu a putut evita retrogradarea
^bpl a început în nota de domi- 

nt^^a echipei oaspe. Mureșenii ata- 
îă insistent și în min. 10 și 11, prin 
Torok și Jozsi, pun în pericol poarta 
apărată de Voinescu. In timp ce ju
cătorii militari înghesuiesc jocul pe 
centrul terenului, cei de la C. S. Tg. 
Mureș se remarcă printr-un joc sim
plu, cu pase lungi, în adîncime. In 
min. 16 Meszaros II are ocazia să 
deschidă scorul prin pasa primită de 
la Torok, dar ratează. C.C.A. răspun
de cu atacuri sporadice, destrămate 
cu ușurință de apărarea mureșenilor. 
Totuși în min. 20 Tătara, venit de 
pe partea stîngă, tace o cursă spec
taculoasă spre centrul terenului și, 
ajuns în apropierea careulai de 16 m„ 
trage fulgerător dar._ în bară.

Pină Ia r.fîrșitnl primei reprize. 
C. S. Tg. Mureș are cîteva ocazii de a 
înscrie prin Meszaros I și Torok, 
toate rămase însă fără rezultat Deși 
a efeminat teritorial In prima repriză, 
G. S. Tg. Mureș nu a reușit să înscrie 
d^arece înaintarea a șutat fie în 
t^Hle lui Voinescu, fie în afara por- 
i^in general, nici nu și-a creat si- 
Jktații favorabile pentru a marca.
_ Cea de a doua repriză- a fost înce
pută într-un ritm viu, mureșenii fiind 
din nou inițiatorii atacurilor. Se pă
rea pentru moment că ecliipa C.C.A 
se mulțumește cu un rezultat de e- 
galitate. Pîuă în min. 53 militarii 
continuă să joace pe centru, cu pase 
fără adresă. După aceea fnsă ci pun 
treptat stăpînirc pe joc remarcindu-sc 
prin' deschideri lungi pe extreme și 
deseori prin schimburi frumoase de 
locuri. In min. 54 Tătaru ajuns cu 
mingea pe centru pasează lui Con
stantin, acesta tentează pe Vacarcs 
și retrimite mingea lui Tătaru care, 
de la aproximativ 16 m., șutează sec

^Re^ultatul meciului 
a fost staLilit

ARAD 15 (prin telefon). Lovitura 
de începere o au arădenii care atacă 
puternic și 
vituiră de 
I« minutul 
Serfdzo se 
este nevoit 
doua repriză Serfozo face figurație în 
atac. In primele 45 de minute local
nicii au atacat insistent, dar nu au 
putut înscrie, în primul rînd din cau- 
za apărării foarte sigure a bucureș- 
fetiilor.

La începutul reprizei secunde U.T.A. 
beneficiază de două cernere, iar în 
minutele 59 și 60 Petschovschi execu- 
ită două lovituri libere, una peste 
ilară iar cealaltă apărată de Dungu. 
In continuare, cei care domină sînt 
^jucătorii de la Rapid, care obțin 

^cîteva cornere, iar în minutul 82 
~îf&5riu:_ Seredai șutează de la 16 me
tri, Demșoreanu scapă mingea iar 

’Copil, atent, înscrie de la 2. metri. 
Nu trece, dccît un minut și U.T.A. e-

pbțin în minutul 2 o lo- 
colț rămasă fără rezultat. 
3, la o ciocnire ou Raab, 
rănește. Astfel Meircea 

să joace retras, iar în ai

Petrolul, învingător cu 2-1 G-1), 
se menține în lupta pentru titlu

Meci dramatic Ia Ploești I Nu tre
cuseră nici două minute de la în
ceperea jocului și a „căzut" primul 
gol; Oaidă a aruncat mingea de la 
tușă la Ozon, care a [acut o scurtă 
cursă pe extrema dreaptă și a cen
trai pe partea opusă. Pahonțu a aștep
tat mingea, dar in, acest timp Ma- 
teianu a venit in viteză din spatele 
lui și printr-o scurtă săritură a tri
mis-o cu capul peste Sfetcu in plasă: 
1—0 pentru Progresul 1

Golul a avut efectul unui duș rece. 
Ploeșteoii cu spectrul înfrmgerii în 
față și deci cu pierderea șanselor la 
titlu, trec la o ofensivă care încet- 
încet s-a transformat într-un adevărat 
asediu al porții lui Mîndru. Mai de
ciși la minge, mai iuți și mai omo
geni în toate compartimentele, cu doi 
halfi care au alimentat permanent un 
atac comb'ativ, plin de elan și voință, 
ploeștenii exercită o presiune extra
ordinar de puternică, nedînd nici cel 
mai mic răgaz de reorganizare bucu- 
reștenilor. Apărarea acestora rezistă 
cît rezistă, dar în min. 13 cedează. 
Neacșu trage puternic de la 16 m., 
Mindru acordă corner. Din lovitura 
de colț, mingea ajunge la Dumitrescu 
care 6 pre lungește La Zahar ia, com
plet liber. O lovitură cu capul și 
scorul este egalat: 1—1. Petrolul con

Minutul 8: Torok (C.S. Tg. Mureș) a primit mingea de la lozsi. Bone, a- 
tent. a interceptat insă pasa și va degaja lung.

și de această dată eficace: 1-0 pentru 
C.C.A. Militarii mai înscriu apoi de 
două ori: în min. 58 prin Alexan- 
drescu și în min. 81 prin Constantin, 
stabilind scorul final de 3-0 pentru 
C.C.A.

Deși echipa din Tg. Mureș a pres
tat în general un joc clar (cu des
chideri lungi pe aripi) prețuit de 
spectatori prin dese aplauze, ea rut 
a putut însă face față jucătorilor mi
litari, mai rutinați și care au sezișat 
apărarea penetrabilă 
Raport de cornere:
Iui
șa

a mureșenilor.
6-4 în favoarea 

C. S. Tg. Mureș. Arbitrul E. Buc- 
a condus satisfăcător, cu unele

LI. T. = Rapid 

în 4 minute

Două minute mai 
obțin victoria. După 
pe partea stîngă bailonul 
Jurcă, iar acesta trece pe

tîrziu 
un

galează: Jurcă primește mingea de la 
Petschovschi, centrează și Szekely, 
din apropiere, înscrie în colțul stîng 
al porții. - - ■ ■
arădenii 
contraatac 
ajunge la 
lîngă apărarea nehotărîtă — de astă- 
dată — a Rapidului și înscrie de la 
5 metri pe lîngă Dungu, surprins.

Raport de cornere: 10—2 (5—1)
pentru U.T.A.

Formațiile: U.T.A.: Demșoreanu-
Sziics, Băcuț II, Sereș-Capas, Serfozo- 
Jttrcă, Petschovschi, M. Marcel, Mer- 
cea, Szekely; RAPID: Dungu-Greavu, 
Boteanu, Macri-Bodo, Stancu-Copil. 
Raab, Georgescu, Seredai, Șerban.

S-au evidențiat: Băcuț II, Jurcă, 
Petschovschi, Szekely, Dungu Macri, 
Bodo, Raab.

A arbitrat A. Mann (Baia Mare).

Șt. W einberger 
. corespondent 

tinuă să domine. Dridea și Zaharia 
se încurcă în fața porții gdale și pierd 
o mare ocazie de gol. ’

La începutul reprizei a doua atacă 
mai legat și mai periculos Progresul. 
In min. 48, Banciu — lansat de 
Oaidă — scapă singur spre poartă 
dar, ajuns în careu, este faultat de 
Neacșu. Arbitrul nu acordă penalii, 
fn schimb, în min. 49 Dobrescu, în 
duel cu Dridea, cade în careu cu mîtia 
pe minge și arbitrai lacordă 11 m. 
Bate Bădulescu... în bară 1 Minutele 
se scurg repede și scorul rămîne ne
schimbat Portarii și apărările au 
mult de lucru. Dobrescu salvează o 
situație critică în min. 67, iar Ozon 
trage afară cînd Sfetcu era ieșit din 
poartă, pierzînd o bună ocazie (min. 
69). Se luptă cu dîrzenie dar destul 
de corect. Sfetcu. Mîndru, Caricaș, 
Marinescu au intervenții salvatoare. 
Petrolul forțează jocul și în min. 83 
înscrie golul victoriei: Dumitrescu de 
pe post de centru trimite cu capul lui 
Dridea aflat inter stingă. Dridea pă
trunde și trage puternic și 'plasat pe 
jos: 2—1. Meciul s-a terminal ?
Spectatorii mai au emoții în min. 85 
cînd Marinescu, în duel cu Banciu, 
cade cu mîna pe minge și arbitrul a- 
cordă lovitură liberă indirectă (?). 
Bate Ozon, dar din „zid* mingea

(Foto I. M1HAICA)

scăpări, formațiile: C.C.A.: Voines- 
cu—Zavoda II, Apolzan, Dumitrescu— 
Onisie, Bane — Cacoveanu, Constan
tin, Alexartdrescu, Zavoda I, Tătaru; 
O. S. TG. MUREȘ: Erdelly — Sze
kely, Vacarcs II, O. Szasz — Kajlik, 
G ie r tag — Tordk. lozsi, Meszaros II, 
Meszaros I. Varga. In urma rezulta
tului, echipa din Tg. Mureș retrogra
dează din divizia A.

V. G.

Un meci jucat fără convingere
Nu a trebuit să treacă prea mult 

timp de Ia începerea meciului Dinamo- 
București — C.S. Oradea — desfă 
șurat ieri în deschiderea cuplajului 
de pe stadionul Republicii,—pentru ca 
spectatorii să-și dea- seama că oră- 
denii privesc această ultimă evoluție 
a lor în cadrul categoriei A. ca' pe 
o obligație plictisitoare și se com
portă ca atare, angrenînd la aceasta 
și pe jucătorii dinamoviști.

Jocul 
a reușit 
această 
luat în
Rusu, dacă acesta ar fi avut posibi
litatea să fluiere sfîrșitul meciului 
înaintea timpului regulamentar. Ce 
păcat însă că regulamentul de fotbal 
n-a prevăzut o asemenea situație.

Dinamoviștii au reușit totuși — mai 
ales în prima repriză — să lege mai 
bine jocul, acționînd cu precădere pe 
aripa dreaptă, 
nilor a făcut 
ușurînd sarcina 
fel, scorul final 
tă în mică măsură ocaziile ratate de 
jucătorii bucureșteni. 

a avut rare momente cînd 
să „trezească" tribunele. In 
privință nimeni nu i-ar 
nume de rău arbitrului

fi 
D.

înaintarea bucurește- 
însă greșeli serioase, 
apărării orădene. Asi
de 3—0 (2—0) reilec-

sare în corner, rămas fără rezuitat. 
Acum meciul s-a terminat

De data aceasta. Petrolul a jucat 
bine un meci decisiv; a fost mai le
gat și mai eficace, cucerind pe me
rit o victorie cu care a întrerupt seria 
eșecurilor și și-a păstrat șansele Ia 
titlu. Progresul a făcut o primă re
priză slabă în atac, dar și-a revenit 
după pauză cînd a făcut clipe grele 
apărării adverse. Cu puțin noroc 
putea scoate un meci nul. Arbitrai 
Gh. Osiac-Timișoai'a a greșit serios 
la infracțiunile, în careu semnalate 
mai sus. ........................ ..

PETROLUL: SFETCU — Pahontu. 
MARINESCU, TOPȘA — Fronea, 
NEACȘU — Zaharla. TABARCEA, 
DRIDEA. DUMITRESCU, Bădulescu.

PROGRESUL: MINDRU — DO
BRESCU, CARICAȘ. Ioniță — CIO- 
CEA, Cojocaru — Oaidă, SMARAN- 
DESCU, Banoiu, Ozon, Matetanu

P. GAȚU 
I. 1ORDACHE 

corespondent

Scot sever ta Petroșani: 
Jiai-Dinamo Claj 4-0 (1-0)

PETROȘANI 15 (pm telefon). — 
Spectatorii din Petroșani au avut 
prilejul să aplaude nu numai victoria 
categorică a echipei lor, dar și cel 
mai spectaculos meci al returului! lo
cal gazdelor s-a caracterizat printr-un 
ritm viu, susținut, in tot cursul celor 
90 minute de joc: legătura între 
compartimente a fost foarte bună, 
mijlocașii alimentind in permanență 
înaintarea și in special cele două 
extreme. In schimb, dinamoviștii clu
jeni au deziluzionat: in special apă
rarea oaspeților a fost foarte vulne
rabilă.

In primele minute de joc fazele al
ternează de la o poartă la alta, gaz- 
dele ratează trei cornere iar oas
peții unul. In min. 15 insă la un cor
ner executat corect de Nertea, Cosmoc 
reia cu capul peste Cimpeanu care 
ieșise din poartă: I—0. Acesta este 
scorul cu care se încheie repriza. Ln 
reluare, chiar in min. 47, Cosmoc 
centrează de la 40 m. Corneanu reia 
și înscrie : 
înscrie al 
primită de 
al partidei
Nertea, după o combinație Corneanu— 
Cosmoc—Ghibea: 4—0.

Arbitrul Mircea Cruțescu (Buc.) a 
condus bine formațiile:

JIUL PETROȘANI ': Crîsnlc — Ro- 
moșan, Panait, Tirnoveanu — Delea. 
nu, Farcaș II — Corneanu, Cosmoc, 
Ghibea, Gabor, Nertea.

DINAMO CLUI: Cimpeanu ■— 
Moarcăș, Hulea, Cincu — Țircovnicu, 
Dragonur — Rădulescu, Văiafu, Efti- 
mie, Public, Oprea.

2—0. In min. 77 Ghibea 
treilea gol dintr.o pasă 
la Cosmoc. Ultimul punct 
este înscris in min. 86 de

/. Zamora șl S. Băloiu, 
corespondenți

Scorul a fost deschis în min. 11 de 
Ene care, primind o pasă precisă de 
la Remus Lazăr,' trage sec și înscrie 
la „păianjen". Cîteva minute mai tîr- 
ztiu (min. 14) Nunweiller expediază o 
minge înaltă de la circa 35 m., iar 
aceasta se oprește în plasă, sub pri 
virile consternate al lui Sugar. Ulti
mul gol este înscris la capătul unei 
acțiuni Nicușor-Ene-Remus Lazăr (min. 
86), interul dinamovist înscriind cu lar
gul concurs al apărării orădene, care se 
oprise pretextînd ofsaid. Demne de 
semnalat mai sînt cele 2-^3 minute 
de „iureș" orădean de la sfîrșitul pri
mei reprize, ocazia ratată de Nicu- 
lescu în min. 63, „bara" lui R. Lazăr 
din min. 71 și faptul că Q.S. Ora
dea a fost lipsită de aportul integral 
a lui Bîscă, aiccidentat, care a pără
sit terenul în min. 77.

Formații: Dinamo: Uțu-Popa, Căli- 
noiu, Anghsl Florian-Alexandru Vasile, 
NunweiUer-Anghel Vasiile, Nicușor, 
Ene, R. Lazăr, Koszegy.

G. S. Oradea: Sugar-Băcuț I, Țîriac, 
Szekely-Bartha, Gue-Toth, Pînzaru, 
Bîscă, Niculescu, Demieu.

i
1. ȘE1NESCU.

CAMPIONATUL CATEGORIEI C 
LA FOTBAL

SERIA I

Steaua roșie Bacău — Sportul Mun
citoresc Rădăuți 1—0 (1—0)

Locomotiva Pașcani — Petrolul 
Moinești 2—0 (0—0)

Rulmentul Bîrlad — Oituzul Tg. 
Ocna 1—0 (1—0)

Textila Buhuși — Victoria Tecuci 
amînat

C.F.R. Iași — Textila Botoșani 2—0 
(2-0)

Dinamo Brăila — Gloria Dorohoi 
1—2 (0—0)

Știința Galați — Știința IMF Iași 
6—0 (4—0)

ETAPA VIITOARE: Gloria Dorohoi 
—Textila Botoșani, Știința IMF Iași 
—Oituzul Tg. Ocna, Rulmentul Bîrlad 
—Textila Bubuși, Petrolul Moinești— 
C.F.R. Iași. Sportul Muncitoresc Ră
dăuți—Dinamo Brăila, Victoria Tecuci 
—Știința Galați, Steaua roșie Bacău 
—Locomotiva Pașcani

SERIA a H-a

Carpați Sinaia—Torpedo 6—1 (3—0)
Sinteza Victoria—Confecția Bucu

rești 2—1 (t—0)
Olimpia Giurgiu—Ancora Galați

3—2 (1—0)
I.M.U.M. Medgidia—Metalul Titanii 

Buc. 0—0
Gloria C.F.R. Galați—Șantierul Na- 

' val Constanța 2—0 (1—0)
Petrolul Pitești—Rafinăria Cîmpina 

i 1—5 (0—3)
Metalul Tîrgoviste—Dinamo Pitești

3— 1 (2—1)
ETAPA VIITOARE: Metalul Tîr- 

goviște—Olimpia Giurgiu, Ancora Ga
lați—Rafinăria Cîmpina, Dir.amo Piteș
ti—Carpați Sinaia, Metalul Titanii 
Buc.—Sinteza Victoria. I M.U.M. Med
gidia—Gloria C.F.R. Galați, Șantie
rul Naval Constanța—Torpedo, Con
fecția București—Petrolul Pitești.

SERIA a IH-a

Flacăra Orăstie—Stiinta Craiova
l_0 (0—0)

Unirea Rm. Vîlcea—Flacăra Tg.-Jiu 
amînat

Metalul Oțelul Roșu—C.F.R. Tr. Se
verin 4—0 (1—0)

Feroviarul Craiova—Indagrara Arad
4— 1 (2-0)

Olimpia Reșița—Rovine Grivifa
Craiova 1—1 (1—0)

ETAPA VIITOARE: Aurul Brad— 
Feroviarul Craiova, Flacăra Orăștie— 
Unirea Rm. Vîlcea, Flacăra Tg. Jiu— 
.Metalul Oțelul Roșu, Știința Craiova— 
Dunărea Corabia. U. M. Cugir—Olim
pia Reșița, C.F.R. Tr. Severin—Ind
agrara Arad.

SERIA a lV-a

Textila Sf. Gheorghe—Stăruința O- 
radea 2—0 (1—0)

Gloria Bistrița—Stăruința Satonta
5—1 (2—0)

Recolta Cărei—Ariesul Turda 3—0 
(2-0)

Voința Tg. Mureș—Dinamo Baia
Mare 1—1 (0—1)

Tisa Sighet—Someșul Satu Mare 
3-2 (2-1)

Rapid Cluj—Mureșul Toplița 0—2 
(0-1)

FI. roșie Oradea—Chimica Tîrnăve- 
ni 3—0 (3—0)

ETAPA VIITOARE : Voința Tg. Mu
reș—FI. roșie Oradea, Stăruința Sa- 
lonta—Arieșul Turda. Stăruința Ora
dea—Mureșul Toplița. Someșul Satu 
Mare—Textila Sf. Gheorghe, Chimica 
Tîrnăveni—Rapid Cluj, Dinamo Baia 
Mare—Recolta Cărei, Tisa Sighet—Glo
ria Bistrița.

Iată primele 11 rezultate exacte la con
cursul Pronosport Nr. 24 (etapa dăm 15 
iuniie 1958):

I Știința Timișoara—Raidnicki Bel
grad (C. Dunării) 2

H Petrolul Ploești—Progresul Bucu
rești (cat. A) 1

III Jiul Petroșani—Dinamo Cluj
(cat. A) 1

IV U.T.A.—Rapid București (cat. A) 1
V C.C.A.—C. S. Tg. Mureș (cat. A) 1
VI Tractorul Or. Stalin—Corvinul

Hunedoara (oat. B) 1
VII Progresul Suceava—Dinamo Ba

cău (cat. B) 1
VIII Minerul Lupeni — C.F.R. Arad

(cat. B) l
IX Știința Cluj—Ind. Sîrmei C. Tur

cii (cat. B) —
X Progresul Sibiu—Metalul Reșița

(cat. B) 1
XI partizân Reghin—Gaz Metan Me

diaș (cat. B) X
XII Foresta Fălticeni—Poiana Cîm

pina (cat. B) 1
Deoarece meciul IX ȘTIINȚA CLUJ — 

INDUSTRIA SIRMEI C. TURZII se dis
pută luni 16 iuniie 1958, trierea buletine
lor de la concursul Nr. 24 (etapa din 15 
iunie) se va face luni seara. La acest 
concurs au fost depuse aproximativ 
790.000 variante.



Radnicki s-a
pentru semifinalele „Cupei Dunării"

' VARȘOVIA, 15 (prin telefon). — 
Întrecerile din cadrul celei de a V-a 
ediții a concursului internațional „Me
morialul KusocinskU, desfășurate pe 
Stadionul „A X-a Aniversare" s-au 
bucurat de o atenție deosebită din 
partea locuitorilor Varșoviei, care au 
fost martorii unor dispute de un ri 
dicat rivel tehnic, sr ldate cu o serie 
de rezultate remarcabile.

lată cîteva din rezultatele înregis
trate : BĂRBAȚI : 100 m : Delecour 
(Franța) 10,3 — record francez; Ba
ranowski (Pol.) 10,5; Ter Ovanîsian 
(U.R.S.S.) 10,6; 200 m.: Delecour
21,0 — record francez; Nilsen (Norv.) 
21,3; Konovalov 21,6; 400 m.: Weber 
(Elveția) 47,6; Mach (Pol.) 48,5; 
Proesche (R.D.G.) 48,5; Kulikowski
(Pol.) 48,5; Grujici (lug.) 48,8; Wie-

senmayer (R.P.R.) 49,8; 800 m.: Ma- 
komaski (Pol.) 1:48,9; Kazmierski 
(Pol.) 1:49,3; Orival (Pol.) 1:49,5; Va- 
moș (R.P.R.) 1:49,8; Jakubowski (Pol.) 
1:50,6; 1.500 m.: Reinnapel (R.D.G.) 
3:45,0; Lewandowski (Pol.) 3:46,0; 
Wehrli (Belg.) 3:46.2; 3.000 m.:
Chromik (Pol.) 7:57,8; Herman 
(R.D.G.) 7:59,0 — record al R.D.G.; 
Krszcszkowiak (Pol.) 8:00,6; 110 mg.: 
Dohen (Fr.) 14,4; Bugala (Pot.) 14,7; 
400 m. g.: Kotlinski (Pol) 52,5; Iun 
gime: Ter Ovanesian (U.R.S.S.) 7,75; 
Grabowski (Pol.) 7,59; înălțime: Pfeill 
(R.D.G.) 1,98; Marianovici (lug.)
1,98; prăjină: Thorlaksson (Isl.) 4,42 
— record islandez; Waszrty (Pol.) și 
Kreszinski (Pol.) 4,30; triplu: Riahov-

Echipa Uniunii Sovietice 
turneul de volei 
Lodz

învingătoare în
de la

ski (U.R.S.S.) 16,26; Kreer (U.R.S.S.) 
16.07; Schmidt (Pol.) 16,06 — re
cord polonez: greutate: Auksztufewicz 
(Pol.) 16,97; Artarski (Bulg.) 16,90; 
Sosgomik (Pol.) 16,74; Kwiatkowski 
(Pol.) 16,73; disc: Piatkowski (Pol.) 
54,45; suliță: Sidlo (Pol.) 79,46; Ah- 
veniemi (Fini.) 79,33; ciocan: Rut
(Pol.) 63,04; Ceply (Pol.) 62,27; Nje- 
bisch (R.D.G.) 60,97; Racici (lug.) 
60,43; Niklas (Pol.) 60,09; Rășcănescu 
(R.P.R) 59,69; FEMEI: 100 m.: Itkina 
(U.R.S.S.)' 11,8; Janlszewska (Pol.) 
12,0; 400 m.: Itkina 53.6 — record 
mondial egalat: Zbikowska (Pol.) 57,4: 
800 m.: Zbikowska 2:13,4; înălțime: 
Balaș (R.P.R.) 1,70: Riebow (R.D.G.) 
1,58; Ronczewska (Pol.) 1.58; greu 
tate: Rusin (Pol.) 14,24; disc: Dmow- 
ska (Pol.) 50,22 — record polonez; 
Szobocinska (Pol.) 49,38: suliță: Bo
gun (U.R.S.S.) 48,77; Diți (R.P.R) 
48,54; Figwer (Pol.) 48,03.

LODZ 15 (prin telefon). — In tur
neul internațional feminin de volei, 
la dare participă și echipa noastră 
reprezentativă, au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : VINERI : R.P.R. 
— U.R.S.S. 1—3 (6—15, 16—14, 
11—15, 4—15), jocul a fost bun ca 
valoare tehnică, în special seturile 
2 și 3; Polonia I — Cehoslovacia 
3—0 (3, î 2) 1 I ; Bulgaria — Polo
nia II 3—0 (8, 14, 7).

S1MBATA : Romînia — Cehoslova
cia 2—3 (11—15, 10—15, 15—9, 15—6,

Campionatele internaționale
de tenis ale R. P. R

(Urmare din. pag. I-a)

Na-
6-2

Rezultatele obținute: Nennot, 
r - n cu Schultz, Johaness 6-2, 
(tn sfert de finală) și cu Bassi, 
Bardoczi 6-4. 6-2! (în semifinale). 
A doua semifinală s-a soldat astfel: 
Sephers, Jedrzejowska — Kuzmenko, 
Prnova 6-4. 6-0. ,

Astăzi vom putea urmări două din
tre cele cinci mult așteptate finale. 
PROGRAMUL COMPLET AL ZILEI 
ara’ă astfel : de la ora 0,30 continua
rea turneelor de consolare, inclusiv 
somifinalețle. După amiază la ora 
13,30: finala de simplu femei (Nen- 
not—Bardoczi) și semifinala simplu 
hrrhali Molinari—Adam și finala 
consolare simplu bărbați. In continua
re. dlnpă terminarea acestor partide, 
irmează finala la dublu bărbați (Mo- 
inari, Gh. Vizirii—Adam, Jakfalvi), 
semifinala simplu bărbați (Iacobini— 
Andreev) și finala consolare simplu 
temei.

Campionatele internaționale desfă
șurate pe terenurile clubului Progre
sul București din str. Dr. Staicovici 
iau sfîrșit marți după amiază cînd 
vor avea loc ultimele trei finale și 
anume la probele de simplu bărbați, 
dublu fernif și dublu mixt.

a fost foarte disputat,
2 ore și a prezentat 

caracterul unui joc specific de c'am- 
pionat. Cu mai multă insistență din 
partea jucătoarelor noastre, victoria 
ne putea reveni. S-au remarcat Na
talia Cernat, Tinela Pleșoianu, Lia 
Vanea. Alte rezultate: U.R.S.S. — 
Bulgaria 3—0, Polonia I — Polonia 
II 3—0.

DUMINICA: Romînia — Bulgaria 
3—0 (9, 12, 7), echipa noastră a ju
cat foarte bine și a iăcut cel mai bun 
meci din acest turneu. Lia Vanea, 
care a jucat ca trăgătoare principală, 
a corespuns total.

Alte rezultate: Cehoslovacia — Po
lonia II 3—0, U.R.S.S. — Polonia I 
3—2 (15—11, 15—7, 10—15, 1—15, 
15—4).

In urma acestor rezultate clasamen
tul arată astfel: 1. U.R.S.S.; 2. Po
lonia I ; 3. Cehoslovacia ; 4. gominia; 
5. Bulgaria; 6. Polonia II.

12—15), jocul 
a durat peste

Reșița 15 (prin telefon). Jocul inter
național de handbal dintre echipa lo
cală Metalul și formația reprezentati
vă a orașului austriac Judenburg a 
satisfăcut exigența celor peste 4.000 
spectatori reșițeni, deși n-a existat un 
echilibru valoric între cele două ad
versare. Intr-adevăr, Metalul a condus 
de la început pînă la sfîrșit, fără ca 
victoria să-i fie vreun moment pericli
tată și a cîștigat cu 21—10 (11—4). 
De remarcat comportarea sportivă a 
ambelor echipe. Punctele au fost înscri
se de : Johman (8), Schutz (6). Jendl, 
Szabo, Gotschling, Fallchesel, Bendel, 
l.indenbach și Kalef (Reșița), Lemmer 
(5) Seifter (2), Marschning (2) și 
Begensberger (Judenburg).

Gh. Dohrescu, coresp.

TIMIȘOARA 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — 25.000 de spectatori 
au ținut să asiste astăzi la revanșa par
tidei Știința Timișoara-Radnicki Bel
grad, în care victoria a revenit oaspe
ților cu 3-1 (0-0). Antrenorul Filipovici 
ne spunea după meci: „Afî-t echipa mea 
cit si Știința au jucat mai bine în me
ciul de la Bel prad. Noi am venit aci 
cu o tactică specială care a dat deplin 
rezultat și pe care Știința n-a știut s-o 
contracareze".

De fapt, tactica oaspeților a fost aceea 
a anihilării lui Ciosescu: el a fost în
cadrat de Ristici și Bațkovici, care nu 
l-au lăsat de loc să acționeze, retră- 
gîndu-i ca mijlocaș pe extremul dreapta 
Roșiei și apărîndil-se — atunci cînd a 
fost cazul —■ cu opt oameni. Adăugind 
forma bună a portarului Vidinici si ine
ficacitatea atacului echipei studențești, 
ne explicăm de ce Știința n-a putut re
cupera în primele 45 de minute, cînd a 
dominat categoric, nici măcar unul din 
cele două puncte pe care le-a primit 
mai mult la Belgrad. Spre sfîrșitul me
ciului, apărarea timișorenilor a cedat 
(Cojereanu, Fiorescu, Sbîrcea). Dar iată 
cîteva faze din meci:

In general prima repriză a aparținut 
studenților, care au dominat uneori cu 
insistență. Cea mai importantă fază, ca
re putea să aducă un gol, s-a petrecut 
în niin. 43: Mițaru execută un corner, 
la minge sar Cădariu, Lereter și Cin- 
sescu, dar nici unul nu atinge mingea: 
portarul Vidinici nu o poate prinde și 
Cădariti trage pe lîngă bară, de la cîti- 
va metri.

Primul gol se înregistrează în min. 
55: mingea trece pe lîngă Lereter (re
tras în apărare), ajunge la Bugea și 
acesta prelungește lui Savici care, ne
marcat de Sbîrcea, înscrie imparabil: 
0-1. Studenții egalează (min. 67) prin
tre lovitură liberă executată d? Brînzei 
de la 18 m. în urma unui fault al lui 
Roșiei asupra lui Cădariu. Mingea a 
lovit mai întîi bara și apoi a intrat în 
gol: 1-1. Două minute mai tîrziu ace
lași Vidinici salvează un goi aproape si
gur, blocînd mingea în picioarele lui 
Mițaru, iar peste alte 5 minute Savici, 
din nou liber, înscrie al doilea gol pen
tru echipa sa, în urma unei acțiuni por
nită de Ognjanovici, care a cîștigat ba

lonul la un duel aerian cu Sbîrcea șî 
Brînzei. Tot Savici marchează ultimfll 
gol al meciului în min. 77, în urma unei 
acțiuni individuale în care a driblat p« 
Sbîrcea și Brînzei.

Arbitrul lungr (Cehoslovacia) a corii 
dus satisfăcător următoarele formații? 
RADNICKI: Vidinici-Ciokici. Bațkoviciț 
Ljubenovici-Diskici, Ristici-Rosici, Btife 
gea, Prlincevici, Ognjanovici, Savici.

ȘTIINȚA: Enăchescu-Sbîrcea. Brînzeij 
Florescu-Cojereanu, 
Cădariu, Ciosescu, 
60 Filip), Mițaru.

S-au remarcat
Ognjanovici, Savici 
prima repriză.

Tănase-GîrleanU; ’ 
Lereter (din miri?

Vidinici, Ristici; 
și Cojereanti în

IACINT MANOLIU

' Ech’pe^e
iugoslave și cehoslovace^ 

iși dispută 
Cupa Dunării

Returul sferturilor de finală s-a» 
soldat cu următoarele rezultate: 
Budapesta : M.T.K.—Tatran Presov 
4—3 (4—1, 4—3)

Belgrad : Steaua roșie—Loko
motiv Sofia 1—0 (0—0)

Brno : Ruda Hvezda—Voivodina 
Novi Sad 0—0, după prelungiri 

' Timisoara ; Știinta—Radnicki Bel
grad i—3 (0—0)'

Prin rezultate s-au calificat pen-i 
tru semifinale: Radnicki cu 4—2 și1 
3—1 și Steaua roșie cu 4—4 și/ 

,1—0; iar prin tragere la sorți s-au ■ 
calificat: Tatran Preșov și Rudat 
Hvezda Brno. Ambele echipe 
seseră la golaveraj egal cu M.ț^Mt 
(4-4) și respectiv cu Voivodffl^D 
(0—0) după prelungiri. >

Semifinalele se vor disputa la 22/ 
și 29 iunie după următorul pro-j 
grarrt: Tatran Preșov—RadnickiC 
Belgrad și Steaua roșie Belgrad—A 
Ruda Hvezda Brno. \

încă 3 meciuri pentru Jesemnarea echipelor calificate în sferturi Je finală

Concursul școlilor sportive
U. C. F. S. ia ciclism

BUZĂU 15 (prin telefon de la iri- 
r -sul nostru). — Ieri a început la 
Ploești prima ediție a întrecerii ci
cliste dintre școlile sportive U.C.F.S. 
organizată de F.R.O. în colaborare 
cu U.C.F.S. Ploești. La competiție 
participă cei mai buni cicliști juniori, 
elevi ai școlilor sportive din Bucu
rești, Brăila, Ploești și Orașul Stalin, 
la start prezentîndu-se 33 de alergă
tori.

In prima etapă desfășurată între 
Ploești și Buzău (73 km.), vîntul din 
față a constituit un serios obstacol, 
care nu a împiedicat totuși pe concu- 
renți să obțină o frumoasă medie ora
ră (36,018). Locul 1 a revenit lui 
C. Florea (șc. soortivă U.C.F.S. Buc.) 
cu timpul de 2h 00:06, urmat de S. 
Duță și Gh. Crăciun, ambii de la șc. 
sp. U.C.F.S. Brăila.

In clasamentul pe echipe, după pri
ma etapă conduce formația “ 
urmată de București, Orașul 
si Ploești. Mîine (n.r. azi) se 
fășura cea de a doua etapă 
tanța Buzău-Brăila.

Brăilei, 
Stalin 

va des- 
pe dis-

ANDREI ANTAL

— R. F. Germană, Franța, Iugoslavia, Suedia și Brazilia calificate
1 SERIA A 1I-A

FRANȚA — SCOȚIA 2—1 (2-0) 
I Din nou un joc bu>n al echipef 

franceze, care 4 avuț în față însă o 
echipă a Scoției lipsită de calitățile 
ei tradiționale: forță și combativitate. 
Au marcat: Kopa (min. 23) și Fon
taine (min. 44), respectiv Bird (min. 
66).
IUGOSLAVIA — PARAGUAI 3—3 

(2-1)
De trei ori au condus iugoslavii, 

dar rapizii sudamericani au egalat 
prompt. Ognajonovici a deschis scorul 
(min. 14), Pairodi a egailat, iar Ve- 
selinovici a stabilit scorul reprizei 
(min. 27). Rupă reluare, Aguero e- 

. galează (min. 51) și din nou Vese- 
îmovici reia conducerea pentru lugo- 

‘ ‘ Două minute mai
stabilește

Ultima etapă a jocurilor din serii (optimile de finală) n-a desemnat 
— după cum era de așteptat — pe toate cele 8 echipe care vor hipta 
mai departe pentru titlul de campioană a lumii. Intr-adevăr, ieri numai 
5 echipe s-au calificat pentru sferturile de finală, alte trei jocuri urmînd 
să stabilească marți pe celelalte calificate. Intr-o singură serie lupta s-a 
încheiat definitiv, cea de a 2-a, unde echipele Franței și Iugoslaviei, (la 
egalitate de puncte) s-au desprins de adversarele lor. Egalitățile din cla
samente reflectă grăitor 
turneului care trebuie să 
glob. Dăm mai jos scurte

SERIA I

dramatismul luptei din această primă parte a 
desemneze cea mai bu-nă echipă de fotbal de pe 
relatări asupra meciurilor desfășurate ieri.

CEHOSLOVACIA — ARGENTINA 
6—1 (3—0)

Scorul categoric cu care 
sudamericană, una din 
campionatului, a fost eliminată 
competiție .constituie desigur o 
priză. Fotbaliștii cehoslovaci 
prestat însă un joc excepțional, 
cîr.d aproape neîntrerupt poarta 
gentinei. Scorul a fost deschis 
min. 8 de Dvorak din penalti, 
pînă la pauză, Zikan marcliează 
două goluri (min. 17 și 39). 1
pauză, argentinienii își revin și reduc 
scorul prin Corbatta în min. 65. De 
aci încolo, cehoslovacii reiau inițiativa 
și domină categoric pînă la sfîrșit. 
Mai marchează: Farajzl (min. 68) 
Hovorka (min. 82 și 89).

echipa 
favoritele 

din 
sur- 

au 
ata- 

i Ar- 
fn 

iar 
alte 

După

Și
1

R.F. GERMANĂ — IRLANDA 
DE NORD 2—2 (1—1)

Meci dramatic, de mare spectacol 
surprin- 
au des- 
McPar- 
a lui 

5 minu-

în care irlandezii au arătat 
zătoare calități de luptă. Ei 
chis scorul în min. 18 prin 
land, care a reluat o pasă 
Bingham. Germanii egalează
te mai tîrziu prin Rahn, care a fă
cut o cursă de unul singur. După 

.reluare, irlandezii joacă în 10 oameni, 
centru] înaintaș Casey fiind rănit. 
Totuși, ei sînt acei care majorează 
scorul prin același McParland (min.

1. Suedia 
t—3. Ungaria 
2—3 Tara Galilor 
«. Mexic

3 2 1 6 5:1 I 
3111
3 0 3 0
3*12 is^l

S-a calificat Suedia.
(Pentru locul 2, Ungaria va fnttlni 

Țara Galilor).

SERIA A IV-A
60). Egalarea survine în min. 77 prin 
Seeler, bine lansat ' " "
1. R. F. Germană
2—3. Cehoslovacia
2—1 Irlanda de Nord
4. Argentina

de Fritz Walter.
1

3
3
3

1
1
1
1

2
1
1
•

• 7: S
1
1
2

»: 4
4: 5
5:14

4
5
3
2

S-a calificat R.F.Ger mană.

f
 PROGRAMUL SFERTURILOR 

DE FINALA

) ___________________
j lă se desfășoară joi după următo-
| rul program:

!
i
i

Meciurile din sferturile de fina-

t.F. GERMANA — IUGOSLA
VIA; FRANȚA CU 1NVINGĂTOA- 
REA MECIULUI IRLANDA DE 
NORD — CEHOSLOVACIA: SUE- 

{ DIA CU INV1NGĂTOAREA ME- 
• CIULUI ANGLIA — U.R.S.S.;
(BRAZILIA CU INVINGÂTOAREA 
•. MECIULUI UNGARIA — TARA 
i GALILOR.
| MECIURILE DE BARAJ SE 
J DESFĂȘOARĂ MARȚI IN URMA- 
<TOARELOR ORAȘE:
>
J LA MALMO: IRLANDA DE
> NORD — CEHOSLOVACIA: LA 
î STOCKHOLM: UNGARIA—TARA 
$ GALILOR; LA GOTEBORG :
> U.R S S — ANGLIA.

(Pentru locul 2, 
Irlanda de Nord se 
meci de baraj.).

Cehoslovacia și 
întîlnesc marți tn

BRAZILIA — U.R.S.S. 2—0 (1—0)

slaviafmin. 73). 
tîrziu, Romero 
nai: 3—3.

scorii 1 fi-

1.
2.
3.
4.

Franța 
Iugoslavia 
Paraguai 
Scoția

S-au calificat

3
3
3
3

2
1
1
•

0
2
1
1

1
•
1
2

4
4
3
1

Franța Și Iugoslavia.

A fost un meci excepțional de 
spectaculos, care a relevat din nou 
forma foarte bună a brazilienilor. A- 
ceștia au fost însuflețiți în special de 
golul marcat de centrul lor înaintaș 
Vava chiar în min. 2 al partidei. 
Sovieticii reușesc totuși să echilibre
ze jocul și atacă insistent poarta a- 
părată cu mult succes de Gilmar. 
După pauză, însă, tot sudamerieanll 
sînt cei care marchează, din nou prin 
Vava (min. 76), care a pătruns ful
gerător în careu. Cei mai buni au. 
fost: Gilmar. Orlando, Didi, Vavr 
și Zagala (Brazilia) lașin, Krîjcv-' 
schi, Netto (care a jucat inter) și 
Voinov, (U.R.S.S.).

SERIA A III-A

SUEDIA — ȚARA GALILOR

Gazdele, sigure de calificare, 
prezentat o formație lipsită de 5 
lari (Gronn, Liedholm, Hamrin,

0—0

au 
titu- 

Si- 
monsson, Mellberg). Totuși, suedezii 
au dominat și numai intervențiile por
tarului Kelsey au salvat pe galezi 
de la înfrîngere și de la eliminare.

UNGARIA MEXIC 4—0 (1—0)

Echipa maghiară a fost net supe
rioară, părînd că a reintrat în formă, 
înaintarea (cu Hidegkuti din nou 
în centru) a combinat frumos și 
productiv: Tichv (min. 16 și 46), 
Sandor (min. 58) și Bencsics (min. 
69).

AUSTRIA — ANGLIA 2—2 (1—0)

Contrar așteptărilor. Austria —■
care nu mai avea nici o șansă de 
calificare — a făcut un meci bun 
și... zile negre englezilor. Austriecii 
au condus de două ori prin Koller 
(min. 14) și Karner (min. 76) En
glezii (lipsiți de aportul lui Finney 
în atac) au reușit să egaleze la ca
pătul unor mari eforturi prin: Hay
nes (min. 56) și
1„ Brazilia
2—3. U.R.S.S.
2—3. Anglia 
<. Austria

S-a calificat Brazilia.
(Pentru locul 2, U.R.S.S. va Intîlra 

Anglia).

Kevan (min. 74).
o
1
«
2

3
3
3
3

2
1
0
0

1
1
3
1

5:0
4:4
4:4
2:7

s
3
3
1
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