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(lampioniatwl re pe» b^acan de fotbal

Schimbare de lider în categoria A:
Dinamo Bacău, singura echipă cu două victorii

S-a disputat și etapa a doua a 
campionatului categoriei A la fotbal 
și cînd întrecerea părea că se... „în
călzește", iată că intervine — e 
drept, anunțată din timp — o între
rupere: pînă la 21 septembrie, pen
tru a tace loc pregătirilor reprezen
tativelor noastre în vederea 
rilor cu.R. 
septembrie.

Mai întîi,
București: 

șoara 2—0 (0—0).
București : Progresul

Cluj 4—1 (3—0).
Bacău: Dinamo — Petrolul Ploești 

2-1 (1 — 1).
Orașul "Stalin: Steagul roșu
■rid București 3—2 (1—1).
etroșani : Jiul — Dinamo Bucu

rești 1 — 1 (0—1).
Arad: L'.T.A. — Farul Constanta 

3—0 (I—0).
Dc reținut că singura echipă care 

a reușit să cî.știge și ieri este Dinamo 
Bacău ; grație celor două victorii

meci ti- 
D. Germană de la

rczultatele:
G.G.A. — Știința Timi-

au cucerit medaliile de bronz
O Toate echipajele R«P«R« in finale
O R* P. Romînă, pe locul II în clasamentul final

Știința

consecutive, precum si meciului nul
realizat de Dinamo București, Dina-
mo Bacău a preluat conducerea în
clasament;

1. Dinamo Bacău 2 2 0 0 4 1 4
2. Dinamo Buc. 2 110 7 1 3
3. C.C.A. 2 110 3 1 3
4. Progresul 2 110 5 2 3
5-6. Pelroli il 2 10 14 2 2
5-6. U.T_\. 9 10 14 2 2
7. Rapid 2 10 14 4 2
8. Steagul roșu 2 10 13 8 2
9. Știința Cluj 2 0 112 5 1

10. Știința Tim. 2 0 111 3 1
11. Jiul 2 0 111 4 1
12. I'arul 2 0 0 2 0 5 0

T'um se vede, trei echipe bucurcș-
sînt în urmărirea actualului li-

dcr. Dinamc , C.C.A. și Progresul au
dovedit ier posibilități de revenire

la forma lor bună și în special Di
namo și C.C.A. Dinamoviștii au re
ușit un „nul" prețios la Petroșani, 
unde Jiul a marcat o revenire, iar 
C.C.A. și Progresul au cîștigat con
fortabil. Întîlniri pasionante au avut 
Ioc la Bacău și Orașul Stalin, 
ales ca evoluție a scorului.
Arad, deși învinsă la scor echipa Fa
rul a avut totuși o comportare bună!...

In general, o clapă ceva mai in
teresantă decît cea de duminica tre
cută. S-a jucat mai bine și în spe
cia! mai corect.

Să sperăm că viitoarele etape ne 
vor mai da ocazia să subliniem spor
tivitatea echipelor și mai ales să 
înregistrăm un nivel de joc. mai ri
dicat. Pentru că pînă 
tehnică a întîlnirilor 
tisface.

mai 
tar la

ales 
mai 

acum, factura 
încă nu sa-

Lotul reprezentativei A de fotbal
In vederea meciului cu reprezen

tativa A a R. D. Germane, care 
va avea loc la 14 septembrie la 
Leipzig, federația noastră de fot
bal a alcătuit sîmbătă următorul 
lot A :

Portari : Tema și Voinescu.
Fundași : Zavoda II, Apolzan, 

Neacșu, Panait II.
Mijlocași : Petschovski, Bone și 

Nunweiiler.
înaintași : Cădariu, Cacoveanu,

Conslantin, Georgescu, Ene 1 
Tătara.

Loturile echipelor naționale 
tineret și juniori nu au fost 
alcătuite, 
lele acestea.

Și
B, 

încă 
Ele vor fi cunoscute zi-

La Praga

a avut loc la 
dubla intiliiire 
reprezentativele

• Ș* 
s-au

Ț Lereier (Știința) 'pasează cult 
■r capul, printr-o săritură frumoasă.T 
T Ningea va fi insă interceptată deț 
-y apărarea echipei C.C.A.
Ț î/i această
■4- vodă II și
Ț dreapta ).

prezentă
fază prin Apolzan, Za
le ne i (de la stingă la

1- (Foto: T. ROIBU) I

POZNAN, prin telefon. — Dumi
nică după-amiază, în fața unui public 
foarte numeros (aproape 30.000 de 
persoane), s-au desfășurat pe apele 
lacului Alalta întrecerile finale ale 
Campionatelor europene masculine de 
canotaj academic.

Canotorii romîni au obținut un suc
ces cu totul remarcabil, reușind să 
se claseze, pe LOCUL SECUND IN 
DOUA PROBE (44-1 și 4 FARA CIR- 
MACI), PE LOCUL AL TREILEA LA 
2 FARA CÎRMACI SI PE LOCUL 
AL PATRULEA LA 2-f-l. Aceste locuri 
reprezintă performanțe excelente, dacă 
ținem seama de participarea deosebit 
de valoroasă de la aceste campionate. 
Au fost prezenți la startul probelor 
cei mai buni vîsla.și din 21 de țări 1 
De remarcat, în plus, faptul că cele 
două probe la care am reușit să ob
ținem medaliile de argint au fost și 
probele cu cea mai numeroasă parti
cipare, la ele înscriindu-se 13 și, res
pectiv, 14 echipaje. Rezultatele obți
nute de canotorii noștri la .Poznan 
sînt cele mai bune obținute pînă 
acum de echipele noastre masculine 
într-un campionat european. Este de 
remarcat faptul că deși ne-am 
sat numai cu patru echipaje (deci, 
n-am participat Ia trei din cele 7 
probe), atn reușit excelenta perfor
manță de a ne califica cu toate patru 
în finală și, mai ales, de a ocupa 
LOCUL 11’ IN CLASAMENTUL GE
NERAL PE NAȚIUNI, la egalitate cu 
puternica reprezentativă a U.R.S.S.

După frumoasa comportare pe care 
au avut-o duminica trecută vislașcle 
noastre, rezultatele, de ieri de 1« Poz
nan ale cartoforilor vin să confirme 
înalta valoare pe care a atins-o în 
țara noastră această disciplină spor-

tivă. Pentru cele nouă medalii de ar
gint și două de bronz pe care le-au 
cucerit ieri, ca și pentru locul al doi-* 
lea între cele 21 de țări concurente la 
Poznan, vîslașii noștri care au rea
lizat aceste performanțe merită toate 
felicitările.

Iată acum rezultatele tehnice:
SIA1BATA, în recalificări, la 2 fără 

cîrmaci, echipajul R.P.R. (Kurecska, 
Vereș) s-a clasat pe primul loc c.a 
7.42.4, întrecînd Polonia, Danemarca,

Clasamentul pe națiuni al cam
pionatului european masculin la 
canotaj academic :

1. Germania 42 puncte.
2—3. Rominia și U.R.S.S. 22 

puncte.
4. Italia 21,5 p. 5. Cehoslovacia

12 p. 6. S.U.A. 10 p. 7. Elveția 7 
P- 8—11. Anglia, Austria, Finlan
da, Iugoslavia 6 p. etc.

depla-

Belgia și Cehoslovacia. La 24-1, în 
seria noastră s-a înregistrat rezulta
tul : 1. Finlanda 8.13; 2. Rominia
(Pongraf, Radu N. 4- Lupu) 8.15.3; 
3. Cehoslovacia 4. Danemarca. Cu a- 
ceasta, toate cele patru echipaje ale 
noastre au intrat în finală.

DUMINICA, s-au disputat finalele.
In prima probă, 44-1, victoria a re

venit Germaniei cu timpul de 7.29.3. 
Pe locul al doilea s-a clasat echipa
jul nostru (BOICU, KISS, BULU- 
G1OIU, MILINCOVICI 4- LUPU) cu 
timpul d<' 7.34.1. Urinează în clasa
ment : 3. Iugoslavia 7.34.2; 4. Italia

Sîm&ăîă: Schior -mu, 
uti meci remarcau

din „Turneul celor 
dispute interesante.

Primele întîlniri 
4“ au oferit cîteva
Unul dintre cele mai frumoase și pal
pitante meciuri l-au prilejuit „cocoșii" 
C. Gheorghiu (Dinamo București) șiV. 
Schiopu (CCA). Cei doi pugiliști și-au 
trimis reciproc lovituri clare. De data 
aceasta, victoria a revenit dinamovis- 
tului. El a folosit cu mult succes di- 

' recta de stingă de pe urma căreia, în 
special iii repriza a Il-a, Șchiopii s-a 
resimțit în mod vădit. Schiopu a ac
ționat încet, lipsit de vitalitatea-i cu-

Reprezentativele de popicei 
a!e R. D. Germane ay întrecut 

țării noastre1.

I
 Sîmbătă 

și Moscova 
bal dintre 
nil Sovietice și R. Cehoslovace. 
La Praga s-au întilnit echipele 
reprezentative A în timp ce la 
Moscova au evoluat formațiile de 
juniori ale celor două țări.

In meciul desfășurat pe stadia
li nul Strachov, echipa U.R.S.S. a 

repurtat o victorie prețioasă, care 
|S confirmă 
|a U.R.S.S.
E cate, îti 
r Voroșilov
P întîlnirea de juniori 
ța cova a fost total la
L nerilor fotbaliști
1 au îi——- --
P 5-0.

Praga 
de fot-

Uniu-

valoarea fotbalului 
Punctele 
ordine, de : 
si Voinov.

din 
m»r-au fost

Masopust,

de la Mos- 
discreția ti- 

i sovietici, care 
învins cu scorul categoric de

I

selecționatele
BAUNTZ 31 (prin telefon). Pc noua 

arenă cu Îl) piste din localitate, unde 
se vor desfășura în anul viitor cam
pionatele mondiale, s-an întilnit, în 
prezența a peste 30(H) spectatori, echi
pele reprezentative de popice ale R.D. 
Germane și R. P. Romînc. Gazdele au 
repurtat victoria în ambele meciuri: 
R.D.G. — R.P.R. 2414 — 2359 p.d. 
(100 bile mixte) la fete si R.D.G. — 
R.P.R. 5494 — 5045 p. d. (200 bile 
mixte) la băieți.

Deși învinse, jucătoarele noastre a- 
flate la prima evoluție internațională 
au avut o comportare meritorie. N'e- 
acomodBte cu materiale regulamenta
re (noi nu avem încă popice, bile și 
piste conform regulamentului interna
țional) ele au realizat totuși o medie 
destul de valoroasă: 393 p. d. lată 
de altfel procentajele obținute dccele 
6 sportive ale noastre: Frica Arion 
390 p.d., Ana I'clszcglii 382, Marga
rita Keiemcn 390, FI rica Lăpușan 
391, Ilona Nagy, 406, Margareta Sze- 
c. a i '00. FU au ț'Țrm’Ut o formație 
redutabilă cu jucătoare de forțe sensi-

o »

bil egale. Din echipa învingătoare au 
arătat o marc precizie in lansarea bi
lei Christa Zeibig, care a doborit din 
100 bile mixte 424 popice și Hilda 
Bamberg cu 414 p.d.

In întîlnirea masculină jucătorii 
noștri au avut un adversar care s-a 
prezentat într-o formă excelentă. Ju
cătorii germani au realizat o medie 
foarte mare (902 p. d.). In fruntea 
lor s-a situat rutinatul jucător Luther, 
care a realizat un procentaj de 971 
p. d. urmat de Uhlman cu 927 p.d. 
Popicarii 
mai mult 
In formă 
Erdei cu 
874 p.d.,
Dinescu 841 p.d. și Ivan Victor 819. 
Ion Dragomirescu (795) s-a compor
tat la nivelul mediu al posibilităților 
lui.

Marți cele două reprezentative ale 
țării noastre vor pleca spre Miinchen 
(R.F.G.) pentru a participa, între 5—8 
septembrie, la „Cupa Europei".

noscută. Tenacele dar neexperimenta
tul Andrei Olteanu (Metalul Buc.) a 
trebuit să se recunoască învins de ad
versarul său N. Mîndreanu (CCA), 
care a dovedit o deosebită dispoziție 
dc luptă. Mîndreanu, foarte rapid, a 
utilizSt bine directa de stînga, a fost 
tot timpul peste adversar și a cucerit 
o victorie comodă. „Semiușorii" Dăni- 
lă Done (Metalul Buc.) și, în special. 
M. Trancă (Dinamo Buc.) au ma
nifestat lipsuri vizibile în pregătire. 
Dinamovistul, departe de valoarea sa, 
a ripostat slab, nevalorificîndu-și di
recta de dreapta, și, în plus, obstruc- 
ționînd repetat. A învins la puncte 
Done. Reproșăm arbitrului din ring 
(D. Dimulescu) că a acționat cu în- 
tîrzierc în dictarea avertismentului dat 
l*t M. Trancă pentru țineri repetate. 
Slie Dragnea (Dinamo Buc.) și Dobre 
Pavel (Marina Constanța) au furni
zat o întîlnirc dinamică și de 
ritafe excesivă. în care victoria 
venit pe merit dinamovistuhii. Foarte 
bine s-a comportat tînărul Stroe Tri
fan (CSA Orașul Stalin) în fața lui 
Nicolae Negrea (CCA). Deși în prima 
repriză am avut impresia că bucnreș- 
teaiiul va cî.știga ușor (datorită unor 
lovituri clare și variate), totuși, pion

la urmă, boxerul din Orașul Staliri 
și-a adjudecat victoria la puncte. In 
repriza a doua, la un atac al lui M. 
Negrea, Stroe Trifan îl contrează pu
ternic și prinzîndu-1 pe picior greșit, 
bucureșteanul c la un pas de a cădea.

Alte rezultate: V. Czegeli (CCA) b. 
ab. dictat dc arbitru Martin Farlcaș 
(Dinamo Buc.); V. Vlădescu (CER 
Ploești) b.p. Dumitru Gheorghiu (Di
namo Buc.)!; Traian Stuparu (UTA)' 
b. n. Petre Deca (Dinamo Craiova); 
I. Pătran (CSA Or. Stalin) b.p. A. 
Gănescu (Dinamo Buc.); Er. Pazmani 
(Dinamo Buc.) b. p. Arcadie Nagy 
(Voința Cluj) — meciuri amicale.

R. CALĂRAȘANU

o dil-
a re-

Aseară: V. Vintilă și 
M. Bala?—performerii galei

Aseară, numeroșii spectatori care au 
asistat la a dona reuniune a „Tur
neului celor 4", au fost martorii cî- 
terva partide remarcabile. Astfel, îri 
limitele categorici inijlocie-ușoară, tî-s

M. GODEANU

noștri au totalizat o medie 
decît mulțumitoare: 841 p.d. 
bună s-au prezentat luliu 
862 p.d., Francisc Micola 
Petre Purje 854 p.d., fon

(Continuare în pag. 2)

După cum se poate vedea și in. fotografia noastră, „directele" lui Hie 
Dragiiea și-au găsit aproape regulat ținta.



oți saTariații memKrf ai U.C.F.S

cu cotizația la Zi !
C.S. Sibiu și Flacăra Moreni conduc-după două etape

Șeful de echipă de la sectorul edili- 
, Anghel Rusu, președintele colecti- 
lui sportiv I.M.D.-Brăila, și mais- 
il Victor For fu, responsabilul admi- 
>trativ financiar, aveau toate moti
le să fie mîndri. In fața noastră, pe 
oul așezat într-un colț al sălii de 
x, stăteau trei dosare masive. Ch- 
indeau situația înscrierilor și coli
liilor. Stătea acolo scris ca peste 
>00 de oameni, mai tineri sau mai 
•stnici, întregul colectiv de muncă al 
reprinderii, nu numai că se înscri- 
;eră in Uniunea de cultură fizică și 
ort, dar își îndepliniseră cu toții 
importanta obligație statutara: achi- 
ea cotizației la zii Fără îndoială, 
asemenea „performanță", chiar dacă 

se exprimă în metri sau secunde, 
număr de goluri sau de puncte acu
itate în clasament, merita a fi con- 
nnată în carnetul reporterului por- 

să afle aspecte caracteristice ale 
meii de reorganizare. Dar ' . 
est succes al vrednicilor activiști 
irtivi de la I.M.D.-Brăila aflasem 
ă de la centrul de regiune, de la 
lăți, unde acest colectiv spori.v 
e socotit, prin prizma preocupării 
e pentru înscrierea de membrii și 
itru achitarea promptă a cotizațiilor, 
ntași între 
Jum de a 
LD.-Brăila 
e greu de

aci și-au 
iceselor colectivului trebuie să stea 
număr mare de sportivi și un cerc 
r de simpatizariți. Secretarul organi- 
iei de partid Iov. Constantin fiuzo- 
u, cunoștea bine problemele spor- 
?. Cu cîțiva ani în urmă fusese 
tarul echipei de fotbal a întreprin
zi. Cunoștea deci bine foloasele 
irtului. La fel, președintele conii- 
iliii de întreprindere, Neaga I.eu, 
t și el fotbalist. Cu sprijinul lor 
iv, tradus printr-o intensă muncă

despre

fruntași.
ajuns colectivul sportiv 

la astfel de rezultate nu 
dedus: activiștii sportivi 
dat seama că la baza

de lămurire 
U.T.M., de . 
nicienii, funcționarii fabricii au 
țeles că înscrierea în U.C.F.S. 
prezintă o necesitate pentru fiecare 
om al muncii. Chiar și directorul în
treprinderii, Petre Ligman, un om mai 
îrr vîrstă pentru care sportul nu în
semna o noțiune prea familiară, și-a 
dat curind adeziunea și a devenit 
unul din cei mai entuziaști susținători 
ai activității sportive din fabrică...

Interesant este că activiștii colec
tivului nu s-au oprit aci. Considerînd 
pe bună dreptate că a înscrie întregul 
colectiv de muncă în U.C.F.S. și a 
strînge la timp cotizațiile, rru repre 
zintă totul, ei s-au îngrijit cu toată 
atenția de angrenarea salariaților în
treprinderii în activitatea sportivă. 
Cei mai mulți pot fi văzuți acum pe 
bazele sportive ale colectivului, acti- 
vind în secțiile de fotbal, volei (nou 
înființate la secțiile, „cuie" și „I 
țuri-sudaj“), box, atletism, tenis 
niasă etc. Alții, care încă nu s-au 
cis să iasă pe terenul de sport, 
măcar la pasionantele meciuri 
„old-boys“ organizate cu regularitate 
între diversele secții ale întreprinderii, 
au și ei un avantaj: beneficiază de 
reduceri consistente la cumpărarea bi
letelor de intrare pentru meciurile de 
fotbal și box organizate de colectiv 1

Acum sportivii colectivului I.M.D.- 
Brăila, sîut în așteptarea unui eve
niment deosebit: terminarea construc
ției clubului cultural-sportiv prevăzut 
în contractul colectiv, precum și 
menajarea celor două piste de popice 
și a terenurilor de volei și baschet. 
Și atunci poate că activiștii colecti
vului își vor mai putea adăuga la 
„palmares" încă o performanță : an 
grenarea TUTUROR salariaților fa
bricii în practicarea regulată a exer- 
cițikor fizice I

în adunări de partid, de 
producție, muncitorii, teh- 

‘ ' lu
re-

,lan
de 

de
niei 

de

a-

în campionatul categoriei
SERIA I 4

C.S. TG. MUREȘ — IND. SIRMEI 
C. TURZII 1-0 (0-0)

Aproape 8000 de spectatori au ur
mărit această întîlnire care a prile
juit un joc viu disputat, interesant, 
dar presărat cu durități. Localnicii au 
dominat, dar atacul s-a comportat 
slab, n-a tras suficient și mai ales 
precis la poartă. Oaspeții au avut cî- 
teva acțiuni periculoase, în special 
contra-atacuri. Golul victoriei a fost 
înscris în min. 65 de Meszaroș II, 
care a reluat în poartă mingea tri
misă de Torok.

V. RADAR, coresp. regional
C. S. SIBIU — MINERUL 

BAIA MARE 6-0 (2-0)
Sibienii au dat dovadă de o bună 

pregătire tehnică, depășind complet 
pe oaspeți și obținînd o victorie con
cludentă. Echipa din Baia Mare a a- 
vut totuși o perioadă de dominare 
(15 minute în prima repriză) dar a 
jucat dezorientat, ratînd cîteva oca
zii. Au marcat: Roman (min. G), 
Dragoman (min. 7, 65, 75) și Baboie 
(min. 52, 87).

M. VLĂDOIANU și 
C. PITARU, coresp.

MINERUL LUPENI — C.SJW. 
REȘIȚA 1-0 (0-0)

Meciul a fost frumos, ambele echi
pe jucînd cu mult elan pentru obți
nerea victoriei, care — pînă lă ur
mă — a revenit gazdelor prin golul 
marcat de Szdke (min. 75) în urma 
unei lovituri de.colț executată de Pa- 
raschiva. S-au remarcat: Coinan și 
Szoke (Minerul), Viga și 
(C.S.M.R.).

Urcan

C.F.R.

B ia fotbal
CLASAMENTUL

C.S. SM>iu 
C.F.R. Arad
C.S. Tf. Mureș 
Tratctorui or. Stalia
C.SJME. Reșița

1.
z.
J.
4.
J—1«.
».—•». Iad. Sîrmet c. Tura» 
*—1».
5—1«.
5—10.
5—1«.

11.
12.
13.
M.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

«
0
1

2 2 c
2
1
1
1
1 •
1
1
1
1
1
•
« o
o o

’enultima etapă a campionatului re- 
ilican de mare fond rezervat junio- 
r, desfășurată sîmbătă de-a lungul 
150 km, pe șoseaua București—Ur
ăște, nu a adus multe modificări în 
samentul general individual, Pur- 
jrul tricoului galben, I. Stoica (Vo- 
a)j și-a apărat cu dîrzenie poziția 

lider, conirolînd în permanență 
recerea și răspunzând prompt ac- 
nilor întreprinse de principalul său 
rersar, V.- Cohanciuc. Tînărul rutier 
Stoica a cîștigat etapa la sprintul 
al, parcurgînd cei 60 km. în 11139:49. 

același timp cu învingătorul au 
lit D. Tudor și T. Ohanesian de la 
’A.
și în ultima etapă desfășurată du- 
nică de-a lungul a 100 km, Ion 
jica a avut o comportare merito- 
. Hulind cu multă prudență, el s-a 
nținut în permanență în plutonul 
ntaș, într-o cursă care — ce-i 
ipt ’— nu a avut prea multe mo-

I

rima etapă a returului 
tmpionatului de hochei 

pe iarbă
Ieri a fost reluat campionatul re- 
,blican masculin de hochei pe iarbă, 
in disputarea meciurilor din seria 
(celelalte două serii încep returul 

ptămîna viitoare).
In București, meciul Victoria — Ac
ta, derbi-ul seriei, a ocazionat un joc 
rîns, echilibrat și spectaculos. Sco- 
I a fost 2—1 (1—0) pentru Vic- 
ria. Au înscris: Secoșanu, Neacșu, 
, respectiv, lvana. S-au remarcat: 
eacșu, Tomescu și Vasile Ștefan de 

învingători, lvana și Berbecaru de 
i învinși. Tot în Capitală, s-a dispu- 
it și jocul Constructorul București— 
linamo Craiova care a 
:orul de 1—5 (0—1). 
arty (3), Condttrache 
entrn Dinamo și Boșe 
nctorul. (E. F1LIP, corespondent).
Din Ploești, corespondentul I. O- 

’RESCU ne relatează că echipa lo- 
ală Voința s-a prezentat descomple- 
ată (în numai opt oameni) în meciul 
u CSA 6 și a pierdut cu 5—0 (3—0). 
.amentabila evoluție a echipei ploeș- 
enc a coincis și cil programarea me
iului pe un teren impracticabil, total 
icpotrivt unui meci de campionat re- 
mblican. Aceste fapte dovedesc că la 
’loești hocheiul pe iarbă este încă 
Reconsiderat și că se impune o grab 
jică revizuire a atitudinii organelor 
furtive locale față de acest sport.

mente interesante. Reținem numai e- 
vadarea întreprinsă încă de la ple
care de Petre Gref, care — la un 
moment dat — își crease un avans 
de 2 minute. In urmă, plutonul se a- 
gită și după o urmărire de aproape 
25 km., fugarul este prins. Astfel, 
plutonul ajunge aproape compact la 
sosire. Remarcindu-se și ca un bun 
sprinter, I. Stoica câștigă cea de a 
patra etapă consecutivă cu timpul de 
2h46:03 (100 km), medie orară 36,120 
km. Pe locurile următoare au sosit T. 
Ohanesian (C.C.A.) și D. Stănescu 
(Recolta).

Titlul de campion republican de 
mare fond la juniori pe anul 1958 
a revenit alergătorului Ion Stoica, 
care a parcurs cei 450 km. ai com
petiției în 121115:55 (medie or'ară 
36,840 km.). Celelalte locuri au fost 
ocupate, în ordine, de: V. Cohanciuc 
(V) la 1:49; D. Stănescu (R) la 3:23; 
Gh. Istrate (Brăila) la 5:29; P. Gref 
(U.C.F.S. Or. St.) la 5:31; D. Tudor 
(C.C.A.) la 8:46; T. Cojocneanu 
(Tîn. Din. Or. St.) la 9:17; E. Bărbu- 
lescu (U.C.F.S. Buc.) la 9:54; Ion 
Garcea (U.C.F.S. Or. St.) la 9:59 și 
Th. Bogdan (Tîn. Din. Or. St.) la 
10:07. In clasamentul sprinterilor 
primul loc a fost ocupat de aseme
nea de I. Stoica cu 29 puncte, urmat 
de D. Stănescu cu 23 puncte și V. 
Cohanciuc cu 18 p.
I

GAZ METAN MEDIAS - 
ARAD 0-1 (0-0)

Joc echilibrat în prima 
cînd gazdele au fost mai bune în 
cîmp. După pauză, feroviarii au ini
țiativa de-a lungul întregit reprize și 
obțin victoria prin golul înscris de 
Negru II (min. 85) care a reluat im- 
parabil în plasă o centrare. Meciul 
s-a disputat la Sighișoara.

P. TOMESCU, coresp.
C.F.R. TIMISOARA — CORVINUL 

HUNEDOARA 1-0 (1-0)
Cele două echipe au oferit specta

torilor timișoreni un meci frumos. 
Gazdele au avut mai multe ocazii de 
a înscrie în ambele reprize. Echipa 
din Hunedoara a dominat în prima 
parte a reprizei secunde, fără să 
reușească însă să marcheze. Singu
rul ‘ gol al partidei a fost realizat de 
Popuț în min. 32.

AL. GROSS,
C.S. ORADEA — 

ORAȘUL STALIN 1-0 (0-0)
Dominarea destul de insistentă a 

oaspeților (reflectată grăitor de ra
portul de cornere: 
Tractorul) n-a 
din cauza i..." 
schimb, orădenii 
cheze din 11 m. prin Țiriac, după ce 
Bîscă fusese faultat în careu. Jocul 
a fost influențat de timpul nefavora
bil. cu ploaie și vînt. S-au remarcat: 
Țiriac, Cuc, Bîscă (C.S. Oradea) și 
V'lad, Cioboată, Comșa (Tractorul).

M. ROXIN, coresp.

repriză,

fost realizat de

coresp. regional
TRACTORUL

: 12—2 pentru
i putut fi concretizată 

ineficacității înaintării. In 
au reușit să mar-

VALENTIN 1ONESCU, coresp.

A.M.E.F.A. ARAD — ȘTIINTA 
CRAIOVA 3-0

Jocul nu s-a disputat, echipa cra- 
ioveană fiind suspendată.

luat sfîrșit cu 
Au înscris: 
și Popescu 

pentru Cons-

tat foarte slab, ratînd nenumărate o- 
căzii clare de gol. Singurul punct al 
partidei a fost marcat de Badea (în 
min. 5) din greșeala portarului echi
pei gazdă, lonescu.

M. ANGHELESCU, 
I. OPRESCU, coresp.

UNIREA IAȘI — METALUL M.I.G. 
BUCUREȘTI 1-5 (1-1)

Gazdele au deziluzionat prin jocul 
slab prestat, în special de apărare. 
In schimb, oaspeții au făcut un joc 
foarte frumos și au obținut o vic
torie concludentă. Punctele 
realizate de Măriuță pentru Unirea, 
Radu (3), Dan și Dumitru pentru 
bucureșteni.

P. CODREA, coresp. regional
PROGRE- 

0-0

5:1 
3:2 
3:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
3:»
2:4
2:8

1

• i
1
1
1
1
î
î
1
2
2

o 
« 
o
•
9
1

Corvimul Hunedoara
C. S. Oradea
C.F.R. Tlm.
Amefa Arad
Minerul Lupe ni

Wnevul Baia Mare
Gaz Metan Mediaș
Știința C rado va

ETA,'A VIITOARE (7 
Tractorul Orașul Stalin 
Mureș, Minerul Baia 
A.M.E.F.A. Arad, Corvinul Hunedoa
ra — Minerul Lupeni, C.F.R. Arad — 
C.S. Sibiu, Știința Craiova — C.S. 
Oradea, Ind. Sîrmei C. Turzii — Gaz 
Metan Mediaș, C. S. M. Reșița — 
C.F.R. Timișoara

SERIA a H-a

au fost
septembrie):
- C.S. Tg.

Mare —

FORESTA FĂLTICENI - 
SUL SUCEAVA

RAPID II BUCUREȘTI — UNIREA 
FOCȘANI 7-4 (4-2)

întîlnirea desfășurată pe stadionul 
Giulești a plăcut numeroșilor spec
tatori, care au aplaudat deseori jo
cul frumos al ambelor echipe. Desfă- 
șurînrl acțiuni bine inspirate și va
riate, cu treceri reușite de balon, fe
roviarii au înscris 7 puncte prin Mi
hai (3), Leahevici (3) și Milea. Au 
primit însă și 4 goluri (autori: Cio
boată —- 3 și Solyom) datorită greșe
lilor comise de portarul Dumitrache. 
Oaspeții au jucat destul de bine, dar 
au fost depășiți din punct de vedere 
tehnic și, mai ales, fizic. A condus 
fără greșeli, Cornel Nitescu (Sibiu).

D. CONSTANT!NESCU
F

DINAMO GALATI — GLORIA 
BISTRIȚA 1-0 (0-0)

La capătul unui, meci de bună fac
tură tehnică, dinamoviștii din Galați 
au obținut o victorie meritată prin 
punctul înscris de Dărăban în min. 
67. De remarcat faptul că 
gazdă a jucat din min. 54 în 
meni, prin accidentarea lui 
Foarte bine s-au comportat 
Lupeș și Vatani de la gazde, 
Ivanenco și F' ’ "

Rezultatul nedreptățește pe 
care au dominat timp de 70 
Atacul lor a manifestat însă 
ficacitale exasperantă!

L. NEGRU, coresp.
POIANA CIMP1NA — C.S.M.S. 

IAȘI 2-0 (0-0)
La capătul unui joc confuz, gaz

dele au obținut o victorie muncită. 
Au înscris : Dima (min. 65) și Ni|u- 
lescti (min. 68).

B. PĂLTINEANU, coresp.
DINAMO BIRLAD — DINAMO 

OBOR 0-0
Ambele echipe au jucat slab 

S. SOLOMON, coresp

gazde, 
minute, 
o ine-

^unct de vedere 
'izic. A condus

echipa
10 oa- 

Plev.
Dudaș, 
Zeană, 

Firică de la oaspeți.
N. SCHENEMAN și 

PALADESCU, coresp.
PLOESTI — FLACĂRA 

MORENI 0-1 (0-1)
Oaspeții au obținut o victorie me

ritată. Atacul ploeștean s-a compor-

CLASAMENTUI.
1. Flacăra Moroni 2 2 0 0 3:0
2. Met. M.I.G. București 2 2 0 0 9:2
3. RipicI II București 2 2 0 0 8:4 4
4. Poiana Cîmpina 2 1 1 0 4:2 3
5. Dinamo Obor 2 1 1 0 3:2 3
0. Glorii Bistrița 2 1 0 1 2:1 2
7. C.S.M.S. Iași 2 1 0 1 3:3 2
8. Dinamo Galați 2 1 0 1 1:2 î
9. Unirea Focșani 2 0 1 1 6:9 1

10. Dinamo Bîrlad 2 0 1 1 1:4 1
11. Progresul! Suceava 2 0 1 1 0:1 1
12. Foresta Făltd'cend 2 0 1 1 0:2 1
13. UniTea lași 2 0 0 2 3:8 0
14 Prahova Ploești 2 0 0 2 1:4 0

ETAPA VIITOARE: C.S.M.S. Iași
V.

PRAHOVA

— Dinamo Obor; Prahova Ploești — 
Dinamo Galați; Unirea Focșani —• 
Unirea Iași; Rapid II București — 
Metalul M.I.G.; Gloria Bistrița — Di
namo Bîrlad; Progresul Suceava — 
Poiana Cîmpina; Flacăra Moreni — 
Foresta Fălticeni.V -

„Turneul celor 4" la box
(Urmare din pag. 1)

ex-
re- 
re- 

Rizea 
punctează mai mult, dorninîndu-și ad
versarul. Bine sfătuit din colț, Balaș 
atacă în repriza următoare, pistonîn- 
du-1 pe Rizea cu repetate directe de 
dreapta. El acumulează un avantaj 
consistent, egalînd situația. In ultima 
repriză, Rizea pare decis să termine 
învingător, dar Balaș mai găsește re
surse pentru a-1 tempera cu directa 
de dreapta, care i-a funcționat ire
proșabil în această dispută. In aplau
zele publicului, Mircea Balaș a fost 
declarat învingător la puncte. O des
fășurare interesantă a avut și întîl-

nărui Mircea Balaș s-a comportat 
celent în întîlnirea cu campionul 
publican Dumitru Rizea. In prima 
priză, acționînd de aproape, R

C.C.A., Dinamo și Știința Cluj au obținut victorii la scor
în campionatul republican de tenis pe echipe

I

Terenurile Dinamo au găzduit sîm
bătă șl duminică întîlnirea de tenis 
Dinamo — T.C.H. din cadrul campio
natului republican pe echipe. Demon- 
strînd o netă superioritate atît în me
ciurile de băieți cît și ÎH cele de. fete, 
dinamoviștii și-au adjudecat o vic
torie la scor : 14—1. Punctul de 
onoare al învinșilor a fost înregistrat 
abia în ultimul meci, cînd perechea 
T. Bădin — Basarab a reușit să în
treacă în cinci seturi pe Racosi — 
Ion Gheorglie.

De notat că Alexe Bardail a tre
buit să se întrebuințeze foarte serios 
pentru a trece de Tudorel Bădin- și 
A. Schmidt, aceștia din urmă ară- 
tîndu-se din nou în formă.

lafă rezultatele tehnice 
rii : DINAMO — T.C.H. 
dan — Bădin 6—1, 6—3, 
6—1 ; Bardan —- Schmidt 
8—6, 6-—1 ; D. Viziru ■
6—3, 6—1, 8—6; Racosi — Basarab

6—2, 6—1, 6—3; D. Viziru -— Roșia- 
nu 3—6, 6—0, 3—6, 7—5, 6—3 ;
Irina Ponova — Mariana Nasta 6—1, 
6—3 ; Julieta Nanjian — Herta O- 
renski 6—0, 6—1 ; Namian, Ponova
— Nasta, Orenski 9—7, 6—0 ; Bosch
— Schmidt 3—6, 3—6, 6—4, 6—0, 
6—2 ; Irina Ponova — Herta Orenski 
6—1, 6—2; Bosch — Bădin 5—7, 
6—1, 6—1, 9—7 ; Bardan, Ponova — 
Schmidt, Nasta 6—3; 6—4; Julieta 
Namian — Mariana Nasta 6—1, 6—3; 
Racosi — Roșianu 4—6, 6—2, 4—6, 
6—1, 6—î; Racosi, Ion Gheorghe — 
Bădin, Basarab 0—6, 3—6, 6—3, 6—2, 
4—6.

că Marin Viziru l-a învins categoric 
pe Albert cu 6—3, .6—0, 6—0. Re
zultat final : 15—0 pentru C.C.A.

★
In întîlnirea de la Cluj dintre e- 

chipele locale Știința și Rapid, stu
denții au învins cu 11—3. O formă 
bună manifestă Serester, care a cîști
gat în trei seturi la Telegdi (6—3, 
6—0, 6—0) și la Sopa (6—1, 6—1, 
6—0). La dubltr, Pustai — Serester 
(Știința) au întrecut ușor perechea 
Sopa — Baia (Rapid) 6—1, 6—2, 
6—2.

nirea de .categorie pană dintre losif 
Mihalic și Ion Boceanu. Mihalic s-a 
făcut din nou remarcat prin varieta
tea loviturilor și jocul de picioare, 
reușind să plaseze numeroase lovituri 
adversarului. Trebuie spus însă că a- 
cesta a recepționat multe lovituri gra
tuite, din cauza gărzii sale, excesiv 
de joase. Victoria la puncte a revenit 
lui Mihalic. Tot la categoria pană, 
Emil Ciștnaș l-a întrecut la puncte 
pe campionul republican Andrei Far- 
kaș. Meciul a fost extrem de clar, cu 
lovituri clasice, dar a păcătuit prin 
lipsa de nerv manifestată de cei doi 
pugiliști în primele două reprize. Pu
ternice schimburi de lovituri s-au e- 
fectuat în meciul dintre „ușorii" Du
mitru Prunoiu și Dumitru Btirlaș. Pru- 
noiti, dominat în prima parte a dis- ' 
putei, și-a revenit spre sfîrșit, refăcînd 
terenul pierdut și cucerind avantajul 
minim necesar victoriei.

Tînărul boxer de categoric muscă, 
Vasile Vintilă, a realizat surpriza ser,ii 
întrecîndu-1 la puncte pe campionul 
republican Puiu Nicolae. Foarte agre
siv, dozîndu-și bine efortul, Vintilă a 
făcut un meci bun. La începutul re. . 
prizei a H-a, în urma unei puternice 
contre de dreapta la bărbie, Puiu Ni
colae a fost numărat. In cealaltă în% 
tîlnire a categoriei, Mircea Dobrescu 
l-a învins prin abandon dictat de ar
bitru în repriza a 3-a pe Ludovic 
Ambruș care, fiind rănit la arcadă, 
n-a mai putut continua lupta.

Alte rezultate : I. Demeter b.p. Ma- ' 
rin ion; Șerbii Neacșu b. dese. rep. 
III St. Cojan; Gh. Negrea b. 
rep. II I. Ferentz; P. Zaharia 
Cioloca; V. Stoianovici b.p. 
nescu (meci amical).

aband. 
b.p. O. 
V. lo-

a,le întîlni- 
14—1. Bar- 
3—6, 0—6, 
4_6, 6—4, 

— Basarab

★
Arad reprezentanții Casei Cen- 
a Armatei n-au lăsat nici un 
în fața gazdelor, tenismanii de

La 
trale 
punct _
la U.T.A. Arădenii n-au reușit să cîș- 
tige nici în întîlnirilc feminine, în 
care lupta se anunța mai echilibrată. 
Doar Matilda Glatt a cîștigat un set 
în fața Eleonorei Roșianu. De notat

★
La Orașul Stalin, meciul Steagul 

roșu — C.S.U. București s-a între
rupt din cauza ploii la scorul de 6—7.

★
Astăzi încep in Capitală campiona

tele republicane de juniori. întrecerile 
se desfășoară pe terenurile Centrului 
de antrenament nr. 2 și C.S.U. (fost 
Doherty) cu 'începere de la ora ii și 
continuă după-amiaza.

BiBete pentru box
Biletele pentru 

lui celor 4“, care 
ne seară, la ora 
nul Republicii, se 
la agenția centrală Pronosport (cal. 
Victoriei 9) șl casa spec’ală din str. 
Ion Vidu .

finalete „Turneu- 
vor avea loc mîi- 
19,30, pe Stadio- 

găscsc de vînzare



a 
Ia sfirșitul meciului, nici 
spectatori nu s-a clintit 
său. Jocul, încheiat cu 

limită a gazdelor: 2—1

Campioana țării
i lăsat două puncte la Bacău
BACĂU 31 (prin telefon). Aproape 
.000 spectatori sosiți dî'n toate col- 
rile regiunii, precum și numeroși 
seșteni au ținut să asiste la meciul 
ntre Dinamo și Petrolul. Deși 
mat pînă 
ul dintre 

la locul
•toria la
— 1), a fost de un bun nivel teh- 
:, cu faze desfășurate rapid la am- 
le porți. Echipele au cheltuit din 
n energie pentru a obține victoria, 
ispeții au jycat bine în cîmp, însă 
aintarea s-a descurcat numai pînă 

marginea careului de 16 m. Voica 
a corespuns în postul de centru 

aintaș. După pauză, 
st luat de Zaharia, 
st la fel de 
inia repriză, 
uză mai mult 
omodează cu

locul său 
dar atacul
Echilibrat 

aparține după
steril.

jocul
băcăoanilor, care se 
terenul alunecos și

re trag mai mult la poartă. Mari- 
scu, stoperul oaspeților, se eviden- 
iză prin intervențiile sale oportune, 
in min 4, Fronea trage puternic de 
30 m., prin surprindere, și înscrie 

s in colțul sting al porții. In mi- 
itul 30, dinamoviștii reușesc să ega- 
le : Gram execută o lovitură de colț 

mie introduce balonul în plasă, 
a apropiere Șase minute mai tîr- 
i, Eftimie este faultat în careu de 
ihonțu: Mihai execută lovitura, însă 
iră. In min. 61, Gram primește 
.rigea în jumătatea sa de teren, trece 

centru și de la 30 m. șutează ful-

C.C.A. a învins cu 2-0, după un meci în care a fost

gerător pe jos; Sfetcu plonjează, min
gea sare, însă, peste el și intră în 
gd: 2—1 pentru dinamoviști. Raport 
de cornere : 9—7 pentru Dinamo. Ar
bitrul D. Schulder, depășit de joc, a 
dat unele decizii eronate.

DINAMO: Bucur-Florea, CIRNARU, 
Cincu-ȚIRCOVNICU, Ujvari-Filip, Mi
hai, Gram, EFTIMIE, Publik.

PETROLUL:
RINESCU,
ZAHARIA, 
Bădulescu.

Sfetcu-Pahonțu, MA-
Topșa-FRONF.A, Neacșu- 

Tabarcea, Voica, Babone,

crease în

tot timpul superioară
„Tradiția" ce se 

ani în jurul meciurilor dintre 
și Știința Timișoara a fost 
data aceasta — infirmată. Și încă 
în modul cel mai categoric 1 Știința 
Timișoara nu numai că n-a reușit 
să continue șirul victoriilor asupra 
echipei C.C.A., dar a pierdut de o 
manieră care a decepționat total pe 
simpatizanții formației din Timișoara. 
Dezechilibrul de forțe, evident de-a 
lungul întregului meci, a devenit la 
un moment dat, 
tît de flagrant, 
bal s-ar putea 
cînd în cînd 1) 
mentului de box, întîlnirea

ultimii 
C.C.A. 
— de

în repriza a doua, a- 
îneît dacă și la fot- 
apjica (măcar 

prevederile 1
din 

regula- 
trebuia

M1HAILA și ILIE IANCU 
corespondenți

w

oprită pentru inferioritatea adversa
rului. Și cum tot se întunecase, ni
meni n-ar fi avut de regretat ceva...

Cum a fost posibilă o astfel de 
răsturnare de situații față de prece
dentele întîlniri ? Explicația trebuie 
căutată, în primul rînd, în noua „tac
tică" a studenților care, renunțînd 
la jocul lor deschis, spectaculos și 
eficace în același timp, au venit doar 
să se apere, folosind în acest scop 
în mod invariabil „jocul la ofsaid1. 
In aceste condițiuni întîlnirea a pier
dut caracterul de luptă dinamică, cu 
succesiune de atacuri și contra
atacuri, limitîndu-se la o dominare a 
echipei C.C.A.

Echipa militară s-a mișcat bine în 
cîmp, 
irosit 
nînd 
astfel 
nist, 
pauză însă, C.C.A. a atacat pe un 
frdnt mai larg, scoțînd apărarea ad
versă din dispozitivul ei și silind-o 
să se încline de două ori. Tn min. 
49, Zavoda I a deschis scortd, tră- 
gînd plasat de la 10 metri, iar cinci 
minute mai tîrziu Tătarii, printr-un 
șut sec din marginea careului, a spul-

chiar de la început, dar și-a 
acțiunile în prima repriză, ți- 

prea mult mingea și înlesnind 
aplicarea jocului obstrucțio- 

de ofsaid, al studenților. După

berat și ultimele iluzii ale oaspeților^ 
In continuare meciul a fost la dis
creția bucureștenilor, care au realizat 
faze frumoase, aplaudate de public.

C.C.A. a făcut o partidă bună. E- 
chipa pare în formă, cu poftă de joc 
dar, firește, în Ioc de a se înfumura, 
ea Însăși trebuie să reflecteze la re
plica extrem de slabă pe care a pri
mit-o din partea timișorenilor. în 
jocul de ieri nu averii de făcut evi
dențieri speciale: ne-a plăcut întrea
ga echipă a C.C.A. Dimpotrivă, de la 
Știința n-am reținut decît pe Enă- 
chescu, mai inspirat ca oricînd, care 
și-a salvat echipa de la un adevărat 
naufragiu.

Arbitrul, St. Mataiser 
surprins de avalanșa de 
ale, a fluierat și unele 
dar în general a condus

C.C.A. : Toma—Zavoda
Staicu—Jenei, Bone—Cacoveanu, Cons
tantin, Alexandrescu, Zavoda I, Tă
iam.

STIINTA-TIMIȘOARA: Enăchcs-
cu—Filip, Codreanu, Florescu—Coje- 
reanu, Tănase—Gîrleanu, Cădariu, 
Lereter, Mazăre. Boroș.

(Craiova), 
ofsaiduri re- 

imaginare, 
bine.
II, Apolzan,

JACK BERAR1U

0 victorie ușoară: Progresul București-Sillnta-Clul
4-1 (3-0)

Dinulescu (Progresul) a scăpat de 
(Știința Cluj), înaintează, dar șutul lui

sub supravegherea lui Georgescu 
va ocoli poarta.

(Foto: T. ROIBU)

Rezultat de egalitate echitabil la Petroșani
PETROȘANI, 31 (prin telefon de 

trimisul nostru). O vreme capri- 
oasă, cu ploi multe, a făcut ca 
augurarea sezonului fotbalistic in 
est pitoresc oraș miner să nu se 
icure de un cadru adecvat. Spre 
ulțumirea tuturor la ora la care 

început meciul dintre Jiul și Di
mie București, soarele a apărut și 

Prea tîrziu Insă, deoarece terenul 
a desfundat de ploaie. Faptul a- 
sta n-a împiedicat cele două echi- 
; să ofere numeroșilor spectatori 
e"*->ți, o partidă frumoasă, dinami- 
i, heiată cu un just rezultat de 
;autăte : 1 — 1 (0—1). Întîlnirea a
azionat un joc specific de campio- 
it, ambele formații luptînd cu toa- 

forțele pentru victorie. Echipa 
izdă a dominat teritorial mai mult 
■rimele 30 minute din repriza 1 și 

bună parte din repriza secundă), 
ir linia de înaintare cu 2 jucători 
icidentați (Nertea și Ciolan) n-a 
ușit să concretizeze decît una, din 
le cîteva ocazii clare de gol. Bu- 
ireștenii au contraatacat periculos, 

special pe aripa Koszegy—Bukos- 
', dar apărătorii Jiului și în spe- 
al Panait, Deleanu, Romoșan și Vă
ii au fost prezenți în permanență 

post, clarificînd majoritatea faze- 
r care au dat emoții entuziaștilor 
lectatori din looalitate. In aceeași 
ăsură remarcăm și apărarea oaspe-

ților care au avut în Motroc cel mai 
bun oin al echipei.

Jocul s-a desfășurat în limitele 
sportivității, cu toate că lupta pentru 
victorie atinsese, mai ales în ultimele 
10 minute, momentul culminant. La 
acest capitol este totuși de menționat 
faptul că unii jucători (Ghibea, Szo
ko) nu și-au stăpînit nervii, comițînd 
gesturi nesportive.

Jocul l-a început echipa Jiul. Pre
siunea gazdelor se accentuează iar 
în min. 22 au o bună ocazie 
cînd Nertea la o acțiune pe contra
atac trage alături de poartă. Spre 
sfîrșitul reprizei, Jiul slăbește ritmul 
de joc, permițînd echipei Dinamo să 
revină deseori în atac. In min. 43, 
Cosmoc comite un henț la marginea 
careului de 16 in. Jucătorii Jiului 
fac zid, dar Biikossy execută exce
lent și înscrie la „păianjen": 1-—0
pentru Dinamo.

La reluare, Ciolan trece extremă 
dreaptă și Ghibea centru. In această 
formulă, atacul Jiului acționează mai 
eficace. In min. 62, Gabor ratează 
o mare ocazie: la numai cîțiva me
tri de poarta lui Cozma, el saltă pes
te portarul dinamovist și... peste ba
ra transversală. Dominarea Jiului 
este tot mai insistentă. In
Szoko 
Ciolan

Acesta trage sec, pe jos, 
poartă: 1—1.
egalare, ambele echipe nu

di-Ghibea. 
rect în

După 
arată mulțumite de rezultat, și for
țează victoria. In min. 71 Koszegy, 

min. 77 
înscrierea golului 

victoria echipei res-

min.
74 Romoșan și în 
ratează
aducă

se

în min.
Biikossy 
care să 
pective.

Arbitrul Gli. 
condus bine în 
succes legea avantajului.

JIUL: Crîsnic—Romoșan, Panait, 
Vasiu—Cosmoc, Deleanu — Ciolan, 
Florea, Ghibea, Gabor, Nertea.

DINAMO BUC.: Cozma—Popa, 
Motroc, Szoko—Al. Vasile, Nunweilier 
— Koszegy, Biikossy, Ene I, Dumitres
cu, Sum.

CALIN ANTONESCU

Osiac (Timișoara) 
general, aplicînd

Se părea, după primele minute de 
joc, că Progresul București — Știința 
Cluj va fi un' meci așa cum îl aștep
tau cei peste 60.000 de spectatori: di
namic, echilibrat, spectaculos, Intr-a- 
devăr, timp de vreo zece minute, în
trecerea a purtat tocmai caracteristicile 
de mai sus. In acest timp, fazele s-au 
succedat rapid și spectaculos de la o 
poartă la alia: a ratat Banciu, a ra
tat H. Moldovan, iar Dobrescu. în 
min. 13 a scos de pe linia porții o 
minge care era să aducă deschiderea 
scorului cu un minut mai devreme. 
Apoi, pe un contra-atac, Dinulescu a 
trecut printre apărătorii adversi și a 
înscris primul punct. Iar golul din 
min. 19 înscris de Banciu, din pasa 
lui Neagu, a însemnat — practic — 
sfirșitul partidei. Pentru că nimic din 
:ocul Științei Cluj nu mai lăsa să se 
întrevadă posibilitatea răsturnării re
zultatului. Ba mai mult, după minute 
în șir de joc anost — la care au 
contribuit și oaspeții și bucureștenii — 
în min. 40 Leucă a centrat pe jos în 
careu și, de la punctul de 11 
Dinulescu a reluat la colț: 3—0.

In această repriză, Progresul 
descurcat destul de bine în atac, 
creat multe ocazii de gol, dar 
cânții săi (mai ales Dinulescu')
șutai imprecis. Cit despre Știința Cluj,

m.,

s-a 
Și-a 
ala- 

au

Steagul roșu a ciștigat in min. 901

faultează pe 
care trimite

min 69,
Execută 

la
Ciolan, 
mingea piuă

U. T. A. a învins la scor (3-0), 
cu concursul portarului constănfean
ARAD, 31 (prin telefon de la tri- 
isul nostru). Deși a cîștigat cu 3—0 
—0),' U.T.A. n-a mulțumit pe a- 
atorii de fotbal din Arad, datorită 
cului slab și lipsit de vigoare prac- 
■at în meciul cu Farul Constanța, 
i jucătorii arădani s-a făcut obser- 
ită lipsa de pregătire fizică, fapt 
re. a generat o serie de pase impre- 
se și lipsă de combativitate de-a 
ngul celor 90 minute de joc. Deși a 
iniinat 60 minute, Farul Constanța 
pierdut această partidă datorită gre- 

îilor portarului Dumitrescu și lui 
pas, care în acest meci a jucat fun- 
iș dreapta. In cîmp, Farul a combi- 
it frumos, construind faze spectacu- 
ase dar ca și în jocul precedent, 
aintarea a ezitat să tragă la poartă. 
Farul a aliniat o echipă tînără, cu 
icători talentați și destul de bine pre-

lo-
âtiți. înaintarea n-a putut însă 
: descurce în fața porții echipei 
ile.
lată cum s-au marcat golurile : 
in. 4, la un contraatac al arădanilor,

în

Ispas degajează greșit balonul în pi
cioarele lui Szekely, care centrează; 
portarul Dumitrescu iese, nu reține 
mingea și Szoher introduce balonul 
în poartă: 1—0. In min. 46, la. un 
corner acordat de Stăncescu, la poar
ta constănțenilor se produce o învăl
mășeală de care profită Szekely. A- 
cesta introduce balonul pe sub por-’ 
tarul Dumitrescu, care a plonjat cu 
întîrziere: 2—0. Cu 8 minute înainte 
de terminarea meciului, la un contra
atac al echipei U.T.A., Capaș lansează 
pe Szekely care, de la 22 m. de poar
tă, trage prin surprindere. Portarul 
Dumitrescu nu schițează nici un gest 
și mingea se oprește în poartă : 3—0.

Arbitrul Ion Dobrin (Petroșani) a 
condus corect.

U.T.A. : Coman-SZUCZ, Seres, Far- 
mati-Capaș, Koczka-Igna, Petschovski. 
Szoher, Țîrlea, Szekely.

FARUL: Dumitrescu-Ispas, Stăn
cescu, Ciuncan-COIDUM, Pană-Lupan, 
ȘIȘCA, SEVER, Manolc, Zinculescu.

ORAȘUL STALIN 31 (prin telefon). 
După înfrîngerea la scor suferită în 
prima etapă la București, Steagul roșu 
s-a reabilitat astăzi, cîștigînd partida 
cu Rapid București cu 3—2.(1—1).

întîlnirea s-a disputat pe stadionul 
„Tractorul" și a ocazionat un joc spe
cific de campionat. S-a jucat iute, în 
forță, bărbătește, dar fără ca limitele 
sportivității să fie depășite.

Victoria echipei gazde este meritată. 
Steagul roșu a cîștigat datorită fap
tului că a atacat mai mult și că a 
știut să profite de „găurile" apărării 
bucureștene, care s-a dovedit a fi pe- 
netrabilă. Rapid a jucat în acest meci 
după formula 4—2—4, cu Bodo și cu 
Langa retrași și cu Olarii și Seredai 
vîrfuri de atac. Compartimentul cel 
mai bun al echipei gazde a fost linia 
de mijloc (în special Ilidișan). Ata
cul însă a avut doi oameni mai slabi 
în Fusulan, care nu este încă sufici
ent pregătit mai ales din punct de ve
dere fizic, și Proca.

Rapid a fost mai bun din punct de 
vedere tehnic (individual și tactic, dar 
nu a reușit să-și creeze un avantaj, 
mai ales că localnicii au răspuns prin
tr-un joc plin de elan și combativi
tate, reușind să echilibreze 
pînă la urmă să întoarcă 
în favoarea lor.

In prima repriză, jocul a
librat. Scorul l-a deschis Steagul roșu 
în min. 3. Proca l-a lansat pe David,

dar Langa trage alături. Ega- 
survine totuși in min. 17. Se- 
ajuns extrem dreapta, centrează 
la Olarii, care — liber — reia

înscrie cu capul: 2—1 
patru situații favorabile 
59 și 61, iar în min. 
Rapid. Cihiță iese gre
oi ingea trece peste el

acesta a scăpat de supravegherea lui 
Greavu și a marcat printr-un șut pla
sat: 1—0 pentru Steagul roșu. Rapid 
are ocazia să egaleze după patru mi
nute, 
larea 
redai, 
precis
cu capul și înscrie : 1—1.

După pauză, atacă mai mult Stea
gul roșu, In min. 51. llașoti centrează 
la David, care 
Proca ratează 
în min. 52, 54, 
62 marchează... 
șit din poartă,
și Langa înscrie cu capul: 2—2. Stea
gul roșu continuă să atace și obține 
punctul victoriei în min. 90, cînd Pro
ca, primind o pasă de la Szigeti, tra
ge prin surprindere de la 16 m. în 
colț sus: 3—2.

A arbitrat Ad. Varga — Cluj, con 
fuz, cu scăpări. El a fost neatent la 
jocul la ofsaid practicat de gazde. A 
sancționat și 
oprind astfel 
dului.

STEAGUL
Zaharia, Percea 
TI 
DAVID.

RAPID: Dungii — GREAVU, Văr- 
zan, Macri—Bodo, Stancu — Copil, 
Olarii, Langa, SEREDAI, Ene II.

T. L0W1 și TR. BRENER, coresp.

poziții de ofsaid nereale, 
cîteva acțiuni ale Rapi-

T. ASZTALOȘ

situația și 
rezultatul

fost echi-

ROȘU: Ghiță—B1RSAN, 
UIDIȘAN, SZIGE- 

Ilașoti, Fusulan, Proca, Campo,

echipa ne-a părut lipsită de o con
cepție de joc, mai ales in atac, unde 
fiecare jucător părea că face „ce l 
taie capul".

După pauză aspectul jocului s-a mai 
schimbat, l'ormula de atac a clujeni
lor (cu II. Moldovan in centru) s-a 
dovedit mai bună, oaspeții inchcgind 
acum o serie de atacuri periculoase. 
La unul din acestea, Ivanovici cen
trează și H. Moldovan reia specta- 
culos, cu capul, redueînd handicapai. 
Din acest moment, halfii Științei în
cep să „împingă jocul" și întrecerea 
e mai interesantă In min. 85 
Dinulescu centrează o minge <.ulc 
ieșise din teren și Leucă reia la colț, 
stabilind scorul meciului: 4—1.

Progresul a învins pe merit, 
țumită mai ales jocului său din prima 
repriză in care — fără să exceleze — 
a fost evident mai bună decit Știința. 
Am remarcat: jocul bun al halfilor, iar 
din apărare pe Birtașu și Soare. Ata
cul a combinat frumos, dar lent. Pri - 
cizia in șut a lăsat de dorit. Știin a 
Cluj ne-a părut încă insuficient pregă
tită, mai ales sub aspectul omogeni
tății. Cîteva momente din a doua repri
ză, in s, ecial, au lăsat insă să se 
întrevadă posibilitățile acestei tinere 
echipe, pentru viitoarele etape. Am re
marcat dintre jucători pe H. Moldo
van — ca centru atacant — Oroszhegi,, 
Roman și Nedelcu (repriza a doua).

PROGRESUL: Birtașu — Dobrescu, 
Caricaș, Soare — Cojocarii, Știrbei — 
Banciu, Smărăndescu, Dinulescu, Nea
gu, Leucă.

ȘTIINȚA: Nicoară — Roman, Geor
gescu, Costin — Oroszhegy, Nedelcu— 
Ivanovici, P. Emil, Suciu (Moldovan), 
Crișan (Suciu), Moldovan (Crișan).

Arh. A. Eftimie. deși a avut de con
dus un meci ușor, a comis greșeli 
din cauza neatenției și a lipsei de cu
raj in dictarea deciziilor.

insă,
care

tnul-

RADU URZICEANU

K^onospori
rc-Iată cum arata un buletin cu 12 i 

znltale exacte :
1 C.C.A. — Știința Tim. (cat.

A)
11. Jiul Petroșani - Dinamo Buc. 

(cat. A)
III. Dinamo Bacău — Petrolul PI. 

(cat. A) 
St. roșu — Rapid Buc. (cat. 
A)
Progresul Buc. — Știința Cluj 
(cat. A) 
U.T.A. — Farul C-ța (cat. A) 
C.F.R. Tim. — Corvinul Hun. 
(cat. B)

Vili. Progresul Sibiu — Minerul
B. M. (cat. B)
C. S. Tg. M. — Ind. Sîrmei 
C. Ttirzii (cat. B) 
Gaz Metan Mediaș — C.F.R. 
Arad (cat. B)
Foresta Fălticeni — Progre
sul Suceava (cat. B) 
Minerul I.tineni — Metalul Re
șița (cat B)

Variante depuse aproximativ 600.000,

IV.

V.

IX.

X.

XI.

XII.

1

X

1

1

1
1

1

1

1

2

X

1



Concursul Hipic International

Călăreții roniîni au dominat
cu autoritate întrecerile din prima zi

. D. Germană) 
campion moiidial la cie-lism-foiitl (amatori) 
Proba feminină a fost cîștigată de luxemburgheza

Elsy Jacobs

H Alexandru Longo a cîștigat proba de obstacole—deschidere
9. Frumoasa noastră bază 

îmbrăcat haină de sărbătoare, 
celor șas. lari participante, 

iocacă, R. D.

E ora 
hipică a 
Drapelele ----- ¥„_. . r----- ,----- ,
R. P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, Palia și R. P. 
Roulnă, pancardele pe care stau în
scrise cuvinte calde de prietenie și bun 
sosit, ca și ordinea pefie-'ă în care 
silit aranjate pe teren obstacolele, toa
te acestea creează o ambiantă placidă. 
Concurcnți, arbitri, oficiali și... bineîn
țeles numeroși spectatori așteaptă cu 
emoție sunetul gongului, semnalul în
ceperii primei probe de obstacole și 
o dală cu aceasta a tradiționalelor în- 
tilniri ale celei de a lV-a ediții Con
cursului Hipic, Internațional de la 
București.

la cel de al IV-lea Concurs llipic 1hiernațional sini gafaUN ÎNCEPUT DE BUN AUGUR

Proba de deschidere-obstacole a 
întrunit la startul ci, conform regula
mentului, pe toți călăreții și caii în
scriși in concurs la probele de obsta
cole. Cinstea dc a deschide concursul 
îi revine tînărului și talentatului nos
tru călăreț Alexandru Longo pe ca
lul Adjud. Și 
se poate de 
nostru reușește 
traseul fără 
timpul de 1:16,1. Un 
rezista, însă, puțină 
un alt concurent romii), Gh. Gliițuran 
pe calul Bambus ii corectează, tot cu 
() puncte, dar cu patru secunde mai pu
țin. De aci înainte urmează un adevă
rat asalt al primului loc p' care îl 
dau în primul rînd călăreții romîni 
Tb ’u, Llărbuoeonu. Langa, Fleischer, 
Radar și Vlad, călărețul german Weid
ner și călăreții bulgari Hadjiev, Kliaf- 
cov și Parvanov. Dar iată că este 
rîndiii unui alt reprezentant al țării 
noastre, C. Vlad, pe calul Castor. Con- 
firmind și de această dată forma sa 
bună, el stabilește un rezultat exce
lent: 0 puncte penalizare, timp 1:08.1.

După festivitatea de deschidere care 
a avut ioc după-amiază, în cadrul că
reia iov. general maior MARCU STAN, 
președintele F'ederației Romine de Că
lărie, urează concurentilor bun sosit și 
frumoase succese Ia aces, concurs, nu
mărul celor care reușesc — în conti
nuarea probei începută dimineața — să 
termine parcursul fără nici o greșeală, 
crește mereu, ajtinglnd piuă ia 28 con- 
curenți. Lupta sc dă acum între con- 
curenții roniîni Vlad, Pinciu, Molnar, 
din nou Pinciu și Longo care îmbu
nătățesc de fiecare, dată rezultatul a- 
ccsiei disputate probe. Evoluînd prin
tre ultimii, ALEXANDRU LONGO 
(pe calul Suciiu) reușește cea mai bună 
performanță a zilei și cîștigă proba cu 
rezultatul de 0 puncte, timp 1:01,0. 
Pe locurile următoare s au clasat: 2. 
Iosif Molnar (R.P.R.) pe Pirlog 0 p. 
timp 1:04.7; 3. Vasile Pinciu (R.P.R.)

începutul a fost 
bun: 
să

nici

de a lua
Concurența 

stariid.
p. timp 1:04.8; 4. Vasile 
Matador 0 p. timp 1:05.0: 
Bahirezsski (R. P. Polonă)

’ t cit 
reprezentantul 

parcurgă întreg 
o greșeală în 
rezultat care va 
vreme, deoarece

pe Nor 0 
Pinciu pe 
5. Marian
pe Ekspresja 0 p. timp 1:05.8; 6. V. 
Bărbuceanu (R.P.R.) pe Robot 0 p. 
timp 1:07.9; 7, C. Vlad (R.P.R.) pe 
Castor 0 p. timp 1:08.1: 8. W. Fleischer 
(R.P.R.) 0 p. timp 1.08.9; 9. V. Băr
buceanu pe Brebenel 0 p. 1:09.1; 10. 
Gh. Iumga (R.P.R.) pe Lux O p. timp 
1:09.4. Concursul continuă azi’ de di
mineață cu proba de dresaj cat. mij
locie, iar după amiază cu probele de 
obstacole ștafetă și precizie.

OCTAVIAN GINGU

REZULTATE VALOROASE LA KOLN

Intr-un concurs des
fășurat în localitate, 
ștafeta germană dc 

4XIW tn. alcătuită din Steinbach,
Lauer. I iitterer, Germar a parcurs dis
tanța în 39,5 sec., egalînd recordul 
mondial al probei și stabilind un nou 
record european. Vechiul record euro
pean era de 39,8 sec. și aparținea 
ecic'p’-i l.'.R.S.S. Alte rezultate: 190 ui. 
Agostini 10,2 sec. 290 m.: Agostini 
29,6 sec. Lungime: Kropidfovski 7,51 
m. înălțime: Piihl 2,03 m. 299 m. fe
mei: Cuthbert 24,1. Greutate: Werner 
15,4. 89 m. g.: 
mt:

• f.A STOCKHOLM: 3000 m.: 
kov (U.R.S.S.) 8:17,6. 
(Australia)
(iî.R.S.S.) 17,61 m. 400 m. g.:‘Pot- 
gieter (Africa de Sud) 51,3 sec.

'9 LA TURKU: prăjină: Landstroem 
4,47 m., 8()() ni. Johnson 1:48,9.

a Intr-un concurs desfășurat la 
Dresda, atleta Cen l-'en-iun (R.P. Chi 
ncz.i) a cîștigat proba de săritură ir 
înălțime cu 1,58 ni.

ATLETISM

Kopp 10,6 sec. Lungi- 
l'isclier 6,21 m.

Ju-
1 milă: Elliot

5:58,0. Greutate: l.ipsnis

WOLVERHAMPTON SI MANCHES
TER ÎNVINSE

Ambele echipe care 
urmează să reprezinte 
Anglia în „Cupa cam

pionilor europeni" au fost învinse în 
etapa de sîmbâtă a campionatului Li
gii profesioniste engleze. Manchester 
United a pierdut cu 2- 1 la Blackpool, 
iar Wolverhampton Wanderers a fost 
pur și simplu surclasată de Clielse'a, 
care a cîștigat pe teren propriu cu 
6—?. Arsenal, cu o echipă remaniată 
a înregistrat o victorie cu 5—I în fața

FOTBAL

REIMS, 31 (prin telefon). Sîmbâtă 
și duminică s-au desfășurat la Reims 
campionatele mondiale do 
fond pentru amatori

In proba feminină 
și doua reprezentante 
tre: Aurelia Drăghici 
Traseul cursei a fost acela pe care 

'se desfășoară de obicei întrecerile de 
motoeictism. El a măsurat 19 km. 
(cuprinzând trei urcușuri deosebit de 
grele) pe care concurentele l-au aco
perit de 3 ori pentru a realiza dis
tanța probei: 59 km La start s-au 
aliniat 31 concurente din 8 nați
uni. După primul tur, în frunte se 
afla Maria Kato. Puțin mai tirziu. 
Aurelia Drăgiiici este obligată să 
abandoneze din’ cauza unei crize de 
ficat. Întrecerea este deosebit de 
disputată și pe ultima parte, din plu
ton se desprinde luxemburgheze Elsy 
Jacobs. Ea reușește să obțină un a-

do ciclism 
și profesioniști, 
au luat startul 
ale țării noas- 

și Maria Kato.

vantaj substanțial și trece prirtra li
nia de sosire cucerind^titlul de .cam
pioana .mondială cu timpul de 111> IrlRx 
După 2 minute a sosit un pluton de 
16 alergătoare. Sprintul a fost cîști
gat de concurenta sovietică Noviko
va, care s-a clasat pe locul 2 urmată 
de coechipiera sa Luksina. Reprezen
tanta noastră Maria Kato s-a resim
țit ’ pe partea a doua a cursei și a 
ocupat un loc inferior posibilităților 
ei (25).

Cursa rutierilor amatori (177 km) 
revenit ciclistului din R. D. Ger

mană, Gustav Schur. Cucerind titlul 
de campion mondial, el a 
valoarea ciclismului din R. 
mană.

Cicliștii profesioniști s-au 
de-a lungul a 277 km. Victoria a lost 
cucerită de italianul Ercole Baldini, 
urmat la peste 2 minute de ciclistul 
francez Louison Bobet.

a

dovedit
D. Ger-

întrecut

A V-a ediție a campionatelor europene de volei
Reprezentativele noastre învingătoare în primele trei meciuri: Romîuia— Austria (f] 

3 — 0, Romînia — Bulgaria (f) 3 — 2, Romîuia — Ungaria (m) 3 — 0
PRAGA, 31 (prin telefon). — Ieri 

seară, • străzile care duceau spre 
„Zimni Stadion" erau înțesate dc 
mii de iubitori ai voleiului care so 
îndreptau spre locul .dc deschidere 
al campionatelor.

La ora 19.30 nu mai era nici un

yfa începui campionatele europene

BUDAPESTA, 31 (prin telefon de 
la corespondentul nostru Subert Zol- 
tan). — Duminică dimineața, în fața a 
7000 spectatori, în bazinul principal 
de pe insula Margareta au început 
întrecerile celei de a IX-a ediții a cam
pionatelor europene de înot, polo și 
săritiri. La campionate iau parte, a- 
proape 500 concuretiți din 23 1 i:i. 
După deschiderea 
probele. In seriile 
liber bărbați, cele 
au fost obținute 
(56,3), maghiarul 
vcstgermaniil Voii 
seriile la 200 m. 
mai bune rezultate 
de Lazari (Italia) 
(RDG) 2:42,1.

Dtipă-auiiază s-au 
finalele la 10Q iu. 
bras, bărbați. In sci 
lizat un nou record al Europei 
timpul de 56,1 (v. r. Alex. lany-Fran-

festivă, au început 
probei de 100 m. 

mai bune rezultate 
de italianul Pucci 

Dobai (56,9) și 
(57,3). Au urinat 
bras bărbați. Cele 

au fost obținute 
2:42,1 și Finite

desfășurat semi- 
iiber și 200 m. 
9 I Pucci a rea

ct!

ța 56,2) 
Kajko 
(URSS) 
(URSS) . .
loc, fiind urmat de Hoqgwelt (Olar, 
da) 57,4, Dobai 57,4 și Baumann 
(RI'G) 57,8. In semifinalele probei 
dc 200 m. bras s-au înregistrat re
zultatele: Seria ! : Bodinger (RFG) 
2:42,8, Maliik (R. P. Pol.) 2:43,b, 
Enke (RDG) 2:43,7, Arcnason , (Suc 
d'a) 2:43,9. Seria a il-a: Lazari (Ita
lia) 2:42,0, Klopotowski (R. P. Pol.) 
2:13,6, Kolesnikov (URSS) 2:44,1, 
Troger (Ri'G) 2:44,4. In seriile pro 
bei 100 in. liber femei au lost
mite următoarele rezultate mai bune: 
Gastelaars (Ol.) 1:04,7, Jobsson
(Suedia) 1:05,6, Voog (URSS) 1:06,2, 
Wilkinson (Anglia) 1:06,1, haham 
(Anglia) 1:06,4.

Iată și primele ’ înecuri d- polo 
Olanda—Anglia 4—2, Iugoslavia— 
Bulgaria 8—1, URSS—RDG 5—2.

fiind urmat de Voii 56,4, 
(Finlanda) 56,5, Sorokin 
58,6. In seria a Il-a, Polevoi 
cu 57,1 s-a clasat pe primul

z // Y

;1U Leicester City. Alte rezultate mai 
importante: West Bromwich — Bolton 
1 — 1, Manchester City—Preston 1 — 1, 
Birmingham—Luton 0—1, West Ham- 
Aston Villa 7—2.

RACING CONDUCE IN CAMPIONA
TUL ERANCEZ

• Iu mare vervă de atac, Racing 
Club Paris a înregistrat a doua vic
torie la scor di:i cursul acestei săp- 
tămîni. După ce miercuri învinsese în 
deplasare cu 6—1 pe Lille, ieri echipa 
din Paris a dispus cu 5—0 de Lens. 
Și atacul lui A. S. Monaco este în 
formă, reușind sa înscrie de cinci ori 
în poarta iui St. Etienne, care pierde 
al doilea meci pe teren propriu în a- 
cest început de campionat. Scor fi
nal: 5—3 pentru Monaco. lata cele
lalte rezultate ale celei de a patra 
etape a campionatului Franței : Se
dan — Nancy 1—2,- Valenciennes — 
Strasbourg 4—1, Rennes — Angers 
3—2, Nice — Toulouse 3—2, Ales — 
Lyon I—2, Marseille —- Socliaux 
0—0, Limoges — Nimes 3—2 (Meciul 
Reims — Lille a fost amînat pentru 
miercuri). In clasament conduce Ra
cing cu 7 puncte, urmată de Monaco 
și Limoges 6, Lens și. Nice 5, Reinas 
(un joc mai puțin). Angers, Ales, So- 
chacx, Strasbourg și Valenciennes 4.
M.T.K. A ÎNTRECUT IN PRIMA

ETAPA PE FEREMCVAROS
Budapesta 31 (Prin telefon de la 

corespondentul nostru). Duminică a

fost reluat campionatul de fotbal al 
R. P. Ungare. In prima etapă cel mai 
important meci s-a desfășurat între 
M.T.K. și I’erencvarps. Victoria a re
venit primilor la limită, cu 1—0. Iată 
celelalte rezultate: Vasas — l’jpesti 
Dozsa 3—0, Gyor —• Honvcd 0—0, 
Miskolc — Szombathely 3—0, Csepel— 
Dorog 2—0, Salgotarjan — Vasutas 
3—1, Diosgyor — Tatabanya 2—1.

• Timpul nefavorabil a influențat 
simțitor desfășurarea celei de a doua 
etape a campionatului de fotbal al R.P. 
Bulgaria, un joc trebuind să fie amî- 
nat. Sîmbâtă, la Sofia, Lokomotiv a 
întrecut pe Minior cu 4—2. Ieri, 
ȚDNA a înregistrat a doua victorie, 
învingînd cu .'î — l pe Botev Varna. Me
ciul Spartak Plovdiv — Spartak Ple
ven, terminat cu 5—1 pentru primii, 
a prilejuit lui Diev să marcheze 3 go
luri și să se instaleze în fruntea cla
samentului golgeterilor. Celelalte re
zultate: Spartak Varna—Levski 0—0, 
Botev Stara Zagora — Slavia I—I. 
In clasament, conduce Ț.D.N.A. cu 4 
puncte urmată de Spartak Plovdiv și 
Slavia cu 3 puncte. (T. Hristov, cores
pondent).
NOI SUCCESE ALE TRĂGĂTORILOR 
SOVIETICI 
MONDIALE

SCRIMĂ

LA CAMPIONATELE 
DE LA F1LADELF1A

Turneul final al pro
bei de sabie s-a sol
dat cu un strălucit

succes al sc linierilor sovietici, care 
au ocupat primele două locuri. Cam-

Ioc liber. In sunetele unui marș 
sportiv și-au făcut apariția țoale e- 
chipele aflate la Praga. 1. Vevoda, 
președintele comisiei de organizare 
a campionatelor, a rostit o scurtă 
alocuțiune. Apoi a luat c.uvîntul Paul 
l.ibaud, președintele Federației Inter 
naționale de Vo'.ei, care declară des
chise întrecerile celei de a cincea e- 
diții a campionatelor europene mas
culine și feminine de volei.

In primele două zile de întreceri, 
echipele noastre reprezentative au 
obținut victorii. Dintre toate, fără 
îndoială că cea mai importantă este 
cea realizată duminică în fața volei
baliștilor unguri: 3—0 (12, 13, 11), 
sportivii noștri luîndu-și astfel re
vanșa pentru înfrîngerea suferită a- 
cmn cîteva luni la Belgrad. Deși în 
al treilea set ech’pa R. P. Ungare 
a condus cu 9—0, reprezentativa 
noastră a găsit resursele fizice și 
morale necesare pentru a egala si
tuația și a cî.știga setul.

I.a • Libercc, echipa noastră femi
nină a cîștigat ambele meciuri sus
ținute, întrecînd sîmbătă Austria cu 
3—0 (0,3,3) și învingînd duminică 
cu destula greutate reprezentativa 
Bulgarei, după aproape două ore de 
:oc :
15—11, 
echipa 
pentru i

Astăzi 
comnania 
landa.

iată rezultatele înregistrate în pri
mele două zile ale campionatelor:

’•-■r=s-r^sss

pion mondial a devenit trăgătorul 
Rîlski, urmat de Tî.șler, ambii cu cite 
5 victorii. Medalia de bronz a revenit 
polonezului Twardokens urmat de Le
fevre (l'ranța) si fostul campion mon
dial al probei Pawlowski, toți cu cite 
4 victorii. Pe - locul 6 tot un sportiv 
polonez: Oliira. Proba pe echipe la 
această armă a revenit formației R. P. 
Ungare, care a învins în meciul deci
siv echipa l.'.R.S.S. Pe locul 3 s-a cla
sat Polonia, iar pe locul 4 Italia.

destulă
rarei

3__2 (5—15, ' 13—15, 
15‘—12). Cu aceste 

R. P. Rorrînc s-a 
turneul final.

i ecliioa masculină 
Belgiei, iar mîine

FEMININ, seria I: R. D. Germană 
■— Franța 3—0 (3, 13, 14) ; Ceho
slovacia — Franța 3—0 (7, 7, 14). 
Seria a Il-a: Iugoslavia — R. F. 
Germană 3—0 (6, 3, 1): U.R.S.S. — 
iugoslavia 3—0 (3, 8, 2). Seria o 
IlI-a: Ungaria — Olanda 3—0 (lf' 
10. 5) ; Polonia — l Ugaria 3—1 
(15—5, 13—15, 15—11, 15—10). Se
ria a IV-a: ROM INIA — AUST”'^ 
3—0 (0, 3, 3); ROMINIA — I 
CARIA 3—2 (5—15, 13—15, 17—15, 
15—11, 15—12).

MASCULIN, scria Franța — Tu
nisia 3—0 ((i, 0, 5) ; R. D. Germană 
— R. E'. Germană 3—0 (2, 6, 3) ; R 
D. Germană — Tunisia 3—0 (3, 15. 
0) ; Cehoslovacia — l-'ranța 3—0 (8, 
5, II). Seria a Il-a: Ungaria — Ita
lia 3—0 (5, 1, 11) ; Olanda — Belgia 
^—2 (15—10, (i—15, 15—13, 13—15, 
15—12); Italia — Belgia 3—2 (11— 
15, 15—5, 15—9, 11 — 15, 15—9);
RO.M1N1A — UNGARIA 3—0 (12, 
13, 11). Seria a 111-a : Polonia —Fin
landa 3—1 (12—15. 15—2, 15—1
15—6) ;
(5. 4, 3); 
(io—r 
landa 
Seria 
3-0 | 
3-0 , 
3-0 ( 
slavia

3—1 (12—15. 15—2,
R.A.U. ■— Danemarca

Bulgaria — Polonia I 
10—15, 15—8, 7—15) ; ' 
Danemarca 3—0 (11. 4, I ) 
iV-a : Iugoslavia — 1 urci; 
3, 13) ; Albania — Austria 
2, 9) ; Turcia — Albania

3—( 
.9 

! in

joacă în
■ eu O-

PETROSIAN CONTINUĂ SĂ CON
DUCĂ LA PORTOROJ

ȘAH

Larsen */2-
Benko </2->/2 
Bronstein 

Gligorici — 
— De Greiff 
Tal %-’/2. I 

partida Fisher

->/2, Sher- 
(runda a
Petrosian 

Filip '/2—'/2.
1—0, Aver- 

Nu s-a ter- 
— Sherwin.

Campionataie europsM 
de canolel odeinic

(Urmare din pag. /) 
7.37.8; 5. Polonia 7.39,2; 6. Elveția 
7.40.6.

La 4 fără cîrniaci, echipa Germa
niei a obținut locul 1, cu timpul de 
7.00.8. Locul al doilea a revenit re
prezentanților noștri KURECSKA 
RIFFELT, SEHOVITZ, VEREȘ. limp:’ 
7.07.0. Pe locurile următoare s-au cla
sat : Cehoslovacia (7.08.5), Danemar
ca (7.11.1), Anglia (7.12.1) și Polo
nia (7.17.9).

La 2 fără cîrniaci s-au înregistrai 
rezultatele: 1. Finlanda 7.52.4; 2.
Germania 7.53.8; 3. Romînia (Ștefan 
Kurecska, Carol Veres) 8.02.5; 4. An
glia 8.02.7; 5. U.R.S.S. 8.12.6; 6. Po
lonia 8.20.7.

Cea de a patra probă ia care au 
concurat reprezentanții noștri a fosl 
cea dc 24-1. lată rezultatele: 1. Ger
mania 8.11.8; 2. Italia 8.17.9; 3. El
veția 8.22.7; 4. Romînia (Ștefan Pon- 
grat, Radu Nicolae 4- Stefan Ltipu) 
8.23.1; 5. U.R.S.S. 8.26.9; 6.. Finlanda 
(retras).

Iată 
probe.

Simplu: 
7.58.2; 2.
8.06.0; 3. 
4. Rcdele 
tria); 6. Kozak (Cehoslovacia).

Dublu: 1. U.R.S.S. 7.10.7; 
ța 7.13.2; 
veția; 5.

84-1: 
6.22.7; 3.

acum clasamentul în celelalte 
la care noi n-am participat:

1. Mc. Kenzie (Australia) 
Von Fcrsen (Germania) 

V. Ivanov (U.R.S.S.) 
(Olanda); 5. Rabeder

In turneul interzo
nal s-au desfășurat 
partidele întrerupte din 

rundele a XIILa și a XfV-a. Iată re
zultatele: Olafsson — Averbach 1—0, 
Petrosian — Fisher '/2—'/?, De Greiff 
— Rossetto */2—'/2, Szabo — Fuster 
1—0, Pan no 
win — 
XIII a),

Benko 
bach —; 
minat
După 14 runde clasamentul este urmă
torul: Petrosian 10 p., Tal 9*/,. 
lafsson 9, Averbach, Matanovici, Ben
ko, Packman (din 13 partide), Giigo- 
rici, Panno 8 p., Bronstein, Szabo 
7'/2, Fisher (1), Filip G'/2, Larsen, Nej- 
kirch (6 p.), Sherwin (1), Sanguinetti 
5%, Cardoso 4, Rossetto 3l/2. Fuster, 
De Greiff 2 p.

p, O- 2.
3. Germania 7.16.5; 

Belgia; G. Polonia. 
1. Italia 6.19.5; 2.
U.R.S.S. 625.6;

8.11.0; 
( Aiis-

S.U.A. 
4. Cehoslo

vacia; 5 .Germania; 6. Elveția.
In numărul nostru de mîinc vom 

reveni cu unele amănunte și comen
tarii asupra desfășurării finalelor.
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