
iri, la Leipzig, Intr-o atmosferă sărbătorească, 
luat sfirșit întrecerile sportive

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VAt

au
ale Spartachiadei Internaționale

a Armatelor Frățești
(prin telefon de La
special). —

.EIPZIG 28
misul nostru . . ,

Ultima zi a Spartachiadei Inter- 
ionale a Armatelor Frățești: du- 
îică 28 septembrie, ultima și cea
i frumoasă. Soarele ascuns zile 
regi după perdelele negre de nori, 
inut să fie prezent în această zi de 
bătoare a sportivilor din armatele 
itene.
'ribunele stadionului central din 
pzig, pline pînă la refuz, au cu- 
cut azi o deosebită animație. Rînd 
rîrsd s-au desfășurat ultimele fi- 

e. Alte și alte medalii și aplauze 
venit să răsplătească pe cei mai

ii dintre cei buni. Am asistat la 
endida demonstrație de gimnastică
mase executată, cu o măiestrie 

ană de admirat, de către tinerii 
ași ai armatei naționale populare 
?. D. Germane. O orchestră militară 
ipttsă din 800 de instrumentiști a 

apoi un concert minunat.
*e stadion și-au făcut apariția pur- 
oriî de drapele ai delegațiilor spor- 
e care au participat la prima Spar- 
biadâ Internațională a Armatelor 
ițești. In aplauzele zecilor de mii 
spectatori, cuvîntul de închidere al 

indioasei competiții a fost rostit de 
■ general colonel W. Stopf, minis- 
l' Apărării Națfonale a R. D. Ger
tie.
Jltima zi a Spartachiadei se încheie 
un încîntător joc de artificii, car?

- 1 înflorească pe cer puzderie de
multicolore, ce luminează 

rîc frumosul oraș al tîrgurilor in- 
naționale.
Jltima zi a Spartachiadei și cea 
r frtunoasă... îmbrățișăm cu dra. 
de pe prietenii cu care am petrecut 
> de neuitat. Ne despărțim convinși 
mai mult că armatele noastre prie- 
te, în frunte cu glorioasa armată 
zietică, sînt strîns unite și puter- 
e. slujind celui mai de preț ideal 
omenirii — pacea!
\'e grăbim sure centrul de presă... 
:bu:e să informăm pe cititorii noș- 
despre tot ce am văzut, aci, la a- 

istă mare întîlnire sportivă. Știm 
de data aceasta, pe ultima filă a 

ietinuhii nostru de informații (edi
li de biroul central de presă) vom

citi: „Astă seară, centrul de presă-, 
își va închide activitatea. La revedere, 
la prima Spartachiadă de iarnă a Ar
matelor Prietene, care va avea loc la 
începutul anului viitor în Romînia”,

La revedere iubiți tovarăși, vă aș
teptăm cu drag în scumpa și minu
nata noastră Patrie.

MIRCEA COSTEA
Ziua de sîmbătă a fost dominați 

de finalele turneului de box. A fost 
o gală foarte frumoasă, de un ridicat 
nivel tehnic. Spre bucuria și mîndria 
noastră, drapeiui patriei noastre a 
fost înălțat în acordurile imnului 
nostru de stat anunțînd victoria lui 
Gh. Negrea. Acesta a întîlnit în 
finală pe Petar Stancov, un adversar 
foarte bun și foarte dîrz. Negrea, 
deși cu arcada deschisă, s-a com
portat la înălțimea reputației, domi- 
nîndu-și adversarul prin tehnică și 
prin „un-doi“-uri și directe de stînga 
puternice a acumulat suficiente puncte 
pentru a obține victoria. Ceilalți doi 
finaliști romîni, 
Neacșu au pierdut la puncte 
fața lui Niedzwiedszki (Polonia) 
Biichseuschuss (R.D.G.) după 
disputate cu multă dîrzenie. 
a fost egal adversarului, 
Neacșu a slăbit în ultima 
Ambii au cucerit medalii T 
Dobrescu, Cișmaș și Tiță 
obținut medalii de bronz.

Clasamentul pe țări: 1. 
2. R.D.G.; 3. R.P.R.

Cîștigătorii pe categorii: 
(R.D.G.), Cioban (U.R.S.S.. 
nov (U.R-.S.S.), Niedzwiedszki (Po
lonia )4 Jarabek (R. Cehoslovacă), 
Riadoniak (U.R.S.S.), Btichsenschuss 
(R.D.G.), Kiselev (U.R.S.S.), Gh. 
Negrea (R.P.R.) și Avramov 
(U.R.S.S.).

La poliatlon militar, victoria fi
nală a revenit chinezului Hangue- 
San cu 1638,5 p. Romînii s-au clasat 
astfel: 6. Diaconescu 1521,5 p: 10. 
Postașu 1473 p; 14. Lozincă 1450,5 p; 
18. Dragju 1433 p.

In finala la handbal, desfășurată 
la Cotbus, echipa R.D.G. — supe
rioară din punct de vedere tehnic — 
a obținut victoria asupra selecționa-

Czegeli și Șerbu 
în 
Șt 

meciuri 
Czegeli 

Șerbu 
repriză, 
argint..

Vasile au
de

U.R.S.S.;

Millek
), Safro-
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Reprezentativa Bucureștiului a cîștigat
turneul international de volei de la Paris

PARIS 28 (prin telefon), 
seară, peste 4000 de parizieni 
aplaudat în sala 
tin" 
masculine a orașului București 
turneul internațional organizat în 
pitaila Franței cu ocazia colei de 
XX-a aniversări a Ligii de volei 
Ile-de-France. Voleibaliștii noștri, 
tigînd toate cele 3 jocuri disputate 
(în fața reprezentativelor orașelor

Astă 
au 

,Pierre de Couber- 
victoria finală a selecționatei 

' — "în 
ca- 

a 
din 
cîș-

Paris, Varșovia și f j 
pat primul loc în clasamentul fi 
In acest turneu, jucătorii romîni 
prestat un joc de foarte bună

Moscova) au ocu- 
clasamentui final, 

i au 
' ' ' i cali

tate. Toți jucătorii echipei noastre 
(Roman, Rusesc», Miculesca, Nicolau, 
Păunoiu, Cherebețiu, Fierarii, Dragau 

‘ I de mari 
fost

și Ganciu) au merite la fel 
în cucerirea trofeului care a 
decernat echipei noastre.

Rezultatele tehnice înregistrate sărit

următoarele:
rești — Paris 3—1 (14—16,
15—7, 15—11), Varșovia — Mos ova 
3—1 (15—12, 15—13, 11—15, 15—12). 
S-aa evidențiat Rutkowski, Beri mg (Var. 
șovia), Soerbakov, Kurinnîi (Moscova).
27 SEPTEMBRIE : București Varșovia
3—2 (15—9, 15—9, 11—15, 11—15,

26 SEPTEMBRIE Biicu-
15—9,

(Continuare In pag. 4)

MCu»a Campionilor Europeni6*

Petrolul a învins ieri cu 2-0 (1-0) și 
se va întîlni pentru a treia oară cu Wismut!

Un meci dinamic și palpitant, în care Petrolul - net superior teritorial - a marcat prin doi... apărători!
Dinamic, pasionant, plin de peripeții 

acest al doilea meci Petrolul — Wismut 
Karl Marx Stadt 1 Cei peste 20.000 de 
spectatori — pe care ploaia căzută pînă 
în preajma începerii jocului nu i-a spe
riat — au trăit din plin emoțiile unei 
partide cu adevărat de cupă, în care 
echipele au luptat — pe un teren alu
necos — pînă la epuizare, 
sportiv, pentru calificarea în 
măfor al Cupei Campionilor 
Rezultatul final, 2—0 (1—0) 
rea ploeștenilor, a egalat pe 
Aue, astfel că la capătul meciului de 
ieri, echipele s-au găsit la egalitate: 
4—4.

corect și 
turul ur- 
Europeni. 
în favoa- 
cel de la

Competiția europeană de motomodele

campion al Earopei
Reprezentantul nostru Otto Hintz s-a clasat pe locul II

Spectatorii care au luat sîmbătă di- 
neața drumul aeroportului Clinceni 

au avut ce regreta. Cea de a V-a 
iție a „Competiției europene de mo
nadele" a prilejuit prin ineditul ei 
și prin incertitudinea care a doni- 
pînă la ultima probă asupra re

datelor, un spectacol cu adevărat 
ptivant. Este regretabil însă faptul 

la concurs nu au participat — fi- 
I invitați prea tîrziu — o seamă 

aeromodeliști valoroși din Europa 
rintre care și echipa R.P. Ungare —

tat, atît la individual cît și pe echi
pe, de sportivii sovietici. Ce factori 
au deeis dubla victorie a reprezentan
ților aeromodelistnului sovietic ? In 
primul rînd, calitatea aparatelor de 
zbor. Aeromodeliștii sovietici au avut 
în modelul „Af. K.-12 s“ un aparat 
puternic, deosebit de rapid, care lua 
înălțime mare. La aceasta trebuie a- 
dăugată buna pregătire tactică a con- 
curenților sovietici.

Chiar din primul tur, patru sportivi 
sovietici (IF. Abramov, E. Verbițki,

Aeromodelistul Otto Hintz (Rom inia) a reușit frumoasa performanță 
e a se clasa pe locul II in „Comp etiția europeană de motomodele". 
ită-l act înaintea efectuării unui start.

Petrolul a ratat ieri prilejul de a se periorității teritoriale și ocaziilor avute, 
califica printr-o victorie la un scor deși a înfruntat un adversar care s-a 
confortabil ceea ce ar fi corespuns su- apărat cu toată energia. încă din pri-

unpioană mondială), ceea ce ar fi 
Mitribuit la o și mai mare reușită 

întrecerii. Și așa însă, întrecerea 
îTOtnodeliștilor sovietici, 
oslavi și romîni a fost 
ic.ă și pasionantă.
„Competiția europeană

Jte" a fost cîștigată pe

polonezi, iu- 
foarte dina-

de motomo- 
deplin tneri-

B. Filimonov și /. Skvorcevski) rea
lizează punctajul maxim (180 p) și 
se instalează pe primul loc în clasa
mentul pe echipe. Sportivul iugoslav 
Babic Slobodan realizează, de aseme
nea, în primul tur punctajul maxim. 
In startul trei se alătură și reprezeu-

fanții noștri Otto Hintz și Anania 
Moldoveana. Condițiile de concurs nu 
sînt din cele mai prielnice, viteza 
vîntului fiind de 5 m/sec. Cu toate 
astea și punctajul din turul II este 
excelent. .Multe modele reușesc să se 
mențină în aer timpul regulamentar 
de 15 minute. In schimb, campionul 
european Anania Moldoveana nu rea
lizează în acest tur decît 23 puncte I 
O rafală puternică de vînt ‘ i-a întors 
modelul pe dos din care cauză acesta 
n-a mai putut lua înălțime. Timpul 
regulamentar de start fiind depășit, , 
reprezentantul nostru a pierdut posi
bilitatea de a concura mai departe la 
primul Joc. O comportare sub aștep
tări a avut-o și maestrul sportului Io
nel Georgescu. In schimb celălalt re
prezentant al echipei A, tînărul Petre 
Siegel s-a dovedit a fi un element cu 
frumoase perspective.

In turul III întrecerea devine mai 
strînsă. Tabela de afișaj ne arată că 
au mai rămas „pe drum" aeromodeliști 
valoroși ca W. Abramov (U.R.S.S.), 
Anania Moldoveana (R.P.R.), Marko 
Vujic (R.P.F. Iugoslavia). Se pare că 
fapta pentru primul loc se va da în
tre Evghenie Verbitki, litrii Skwrcev- 
ski (U.R.S.S.) și OMo Hintz (R.P.R.). 
Iată însă că în turul IV mai ,,ră- 
rnîne" și Skvorcevski. O luptă Verbițki- 
Hintz? Nu, pentru că imediat, concu
rentul iugoslav Babtc realizează un 
punctaj bun și se atașează plutonului 
fruntaș. Din lupta strînsă a celor trei 
MJWrtivi iese învingător aeromodelistul 
sovietic Evghenie Verbițki (U.R.S.S.) 
oare cîștigă astfel titlul de campion 
european. Punctajul: 900 p. din 900 
posioile. Pe locul II s-a clasat repre
zentantul țării noastre Oito Hintz (cu 
872 p) iar locul III a fost ocupat de 
Babic Slobodan (R.P.F. Iugoslavia).

CLASAMENT PE ECHIPE: 1. 
U.R.S.S. 2500 p; 2. R.P.R. A 2388 p; 
3. R.P.F. Iugoslavia 2356 p; 4. R. P. 
Polonă 2040 p.

R, CALARAȘANU

Vn nou atac /a poarta echipei Wismut, o nouă intervenție a porta- 
de Babone, care va relua cu capul 

(Foto: M. MATEI) 

mele secunde ale. întîlnirii, s-a văzut 
clar că oaspeții sînt porniți pe apărare; 
la fund s-au așezat patru (cei trei fun
dași, plus halful Seifert), iar linia de 
mijloc a fost întărită prin Viertel și, 
alternativ, S. Kaiser și Mohr. Deci, In

PETRE GAȚU Z

rut ui Neu pert și o noua ocazie, ratata 
peste poarta goala I

Award conducătorii «cfaipotor Potroli»! 
și Wismut au discutat data fi laeal calai 
da al treilea maci. Ei au cdxot do «cord, 
în prezența delegatului U.E.F.A., Rilsky 
(R. F. Poiana), asupra datei : 12 OCTOM
BRIE. In ca privește iacul, Petrolul a pro
pus orațul Kiev sau Sofia, Conducerea 
clubului Wismut va da vn răspuns definii»* 
azi, după ce se consulta ca federația 
de fotbal di« R.D.G.

(Continuare In pag. 2)

Miercuri, meciuri de trial 
pentru loturile reprezentative 

de fotbal
na- 
fcl- 
a- 

ceasta în compania reprezentativelor 
R.P. Ungare, la 26 octombrie. O 
primă etapă a pregătirilor o consti
tuie jocurile de trial care au fost 
programate pentru miercuri 1 octom
brie la București. Aceste partide vor 
avea loc pe Stadionul Republicii și 
vor opune loturilor A și de tineret 
două echipe B (la orele 14 și 16). 
Cu acest prilej vor fi urmăriți o se
rie de jucători remarcați la ultimele 
întîlniri de campionat, categoria A 
și B.

Pentru miercuri au fost convocați 
următorii jucători:

LOTUL A: Toma, Dungtt-Pahonțu, 
Caricaș, I. Lazăr, Apolzan, MacrI, 
Soare-Nunverier, AL Vasile, Bone, 

IJcnei-Oaidă, Cacoveanu, Constantin, 
Ciosescu, Cădariu, Eftimie, Tătaru, 
Suru.

Peste o lună echipele noastre 
ționale de fotbal vor susține noi 
treceri internaționale. De data

LOTUL B: Voinescu, Cozma, MîrM 
dru-Nagv (Tractorul), Nagy (C.C.A.), 
" ■ «•-«.- (Dinamo

i, Szekely 
(Știința

Szabo 
Neacșu 

Nedelcu
Cluj), Sz.igeti (Steagul roșuț-Zaharia, 
Seredai, Kbszegy, Leahevid (Rapid 
II), Asan, Lereter, Campo, Vasilescu, 
David.

LOTUL TINERET: Uțu, Sfetcu- 
Greavu, Motroc, Staico (C.C.A.), 
Szakacs II, Panait H-Țîrcovnicu, 
Mihăilescu (C.C.A.), Stancu, Bodo- 
Drăgoi, Copil, Raab, Crișan, Ene 11, 
Dumitrescu, Văcărit, Munteanu 
(Știința Cluj) și Petru Emil (Știința 
Oiuj).

Pregătirile vor continua cu antre
namente comune în cursul săptămînii, 
cu participarea eventual și a altor 
jucători care se vor evidenția cu 
prilejul viitoarelor etape de campiol

Capaș (U.T.A.), 
Obor j -Cojocarii, 
(Dinamo Obor).



Steagul roșu București a învins Flamura roșie Sibl
în campioi a ul feminin de handbal

(Urmare din pag. I)

tei R.P.R. cu 13—8 (8—4). Pentru 
locul 3: R. Cehoslovacă — U.R.S.S. 
14—12 (8—6).

La fotbal, echipa R.P.R. ă 'terminat 
la egalitate cu R.P.U.: 1—1 (0—1, 
1—1). Prin sorți, maghiarii au ocu
pat locul 5, iar noi 6. Pentru locul 
3- R.D.G. — U.R.S.S. 2—1 (1—1).

In meci englez la tir, Simko 
(R.P.U.) la individual și U.R.S.S. pe 

echipe au ocupat primul loc cu 592 p 
și respectiv 2307 p. Pe locul 6: echipa 
R.P.R. cu 2285 p.

Rezultate la baschet: R.P.R. — 
R.P. Mongolă 174—29 (70—13),
R.P.R. — R.P.D. Coreeană 84—66 
(39—23), U.R.S.S. — R.P.U. 97—67 
(50—39), R.P. Chineză — R.D.G. 
119—70 (58—36), R.P. Bulgaria — 
R. Cehoslovacă 93—78 (44—35),
R.P.R.—R.D. Vietnam 127—69 
(62—27), R.P.U. — R.D.G. 121—54 
(57—25), R.D. Vietnam — R.P. Mon
golă 107—58 ( 50—30), R.P. Bulga
ria — R.P. Chineză 88—77 (47—35), 
R.P.D. Coreeană — R.P. Albania 
90—61 (45—30).

© Duminică în ultima zi, a între
cerilor de atletism au fost înregistrate 
următoarele rezultate tehnice: 400 m 
g: 1. Dittner (R.D.G.) 51,6 — nou 
record al R. D. Germane; 2. Boga
tov (U.R.S.S.) 52,0; 3. Stumf (R.D.G.)' 
53,4; disc: 1. Piatkowski (Polonia)-' 
55,15; 2. Szecseny (Ungaria) 54,38F 
3. Buh'anțev (U.R.S.S.) 53,51 ; 200 mf-
1. Jirasek (Oehoslovacia) 21,2; 23
Swatowski (Polonia) 21,5; 3. Kinosi 
(Ceh.) 21,7; ciocan: 1. Nikulir? 
(U.R.S.S.) 65,00 ; 2. Egorov (URS'Sy 
60,68 ; 3. Knimov (Bulgaria) 59,50'F 
prăjină: I. Cernobai (URSS) 4,40 F
2. Hlebarov (Bulgaria) 4,25; ...4. P--
Ioan (RPR) 4.20; 50 km marș: jjl 
Aloc (Ceh.) 4.23:37,81 2. Lobastova
(URSS) 4.34:17,0; 3. Skront (Ceh.). 
4.35:50,8; 1.500 m: 1. Valentin (RDG> 
3:46,3: 2. Jungwirth (Ceh.) 3:46,3j 3. 
Jockman (Pol.) 3:46,4; 10.000 nit E; 
Krzyszkowiak (Pol.) 29:10,8 j 2,* Ozog 
(Pol.) 29:12,0; lungime; ‘ 1. Cent 
(URSS) 7,68 ; 2. Sitkin (URSS)' 7,51;-' 
suliță: 1. Radzywonowicz’(PoL) 75,3j; 
2. Dicev (Bulg.) 72,93 f 3. Kiitenko 
(URSS) 69,92, La 3000 m. obstacole, 
Aioanei a ocupat locul 7 cu 9:04,6, 
iar Hîră locul 16 cu 9:37,8. La mara
ton, Gheorghe s-a clasat la 6-lea cu 
2 h 52:14,6.

• In finala turneului 3d fotbal, i- 
chipa R. P. Bulgaria ă întrecut feti 
1—0 formația R. P. Albania. Fotba
liștii bulgari au meritat pe deplin vic
toria, întrecînd prin tehnică și tactică 
de joc elanul albanezilor. Singurul gol 
a fost marcat în min. 63 de Raka- 
rov dintr-o lovitură liberă de Ia 35 m.

• Interesanta competiție de polia- 
tlon militar a luat sfîrșit cu victoria 
echipei R. D. Germane oare a totali
zat 46.039,5 p. urmată de U.R.S.S.

cu 45.763,5 p., R. Cehoslovacă 40.635,5 
p., R.P.R. 40.035,5 p.
• In ultima zi a întrecerilor de bas

chet s-au înregistrat rezultatele : 
U.R.S.S. — R.D.G. 95-59, R. P. Po
lonă — R. P. D. Coreeană 117—82, 
R. Cehoslovacă — R. P. Chineză 
85—91, R. P. Bulgaria ■— R. P. Un
gară 62—87, R. P. Albania — R. P. 
Mongolă 142—35, R.P.R. — R. D. 
Vietnam 119—37. In clasamentul ge
neral U.R.S.S. a ocupat primul loc, 
fiind urmată de R. P. Ungară, R. P. 
Bulgaria... locul 7: R.P.R.

• La haltere în primele zile de con
curs s-au înregistrat următoarele re
zultate: cat. cea mai ușoară: Stogov 
(U.R.S.S.) 335 kg., Cen Tzin-kai (R. 
P. Chineză) 333 kg., Iankovski (R. 
P. Pol.) 307,5. Cat. semiușoară: Mi
naev (U.R.S.S.) 365 kg., Zelinski (R. 
P. Pol.) 340 kg., Ciu Lin-si (R. P. 
Chineză) 330 kg., Cat. ușoară: Niki
tin (U.R.S.S.) 377,5 kg.; Athal (R. 
Ceh.) 335 kg., Lin Li-ciu (R. P. Ch.) 
320 kg. Locul 6 Diaoonescu (R.P.R.)
237.5 kg. Cat. semimijlocie: Bogda- 
novski (U.R.S.S.) 412,5 kg., Beck (R. 
P. Pol.) 385 kg, Wasenel (R. P. Pol.) 
370 kg. Locul 8 Vasarhelyi (R.P.R.)

'j' ' Lomakin 
(U.R.S.S.) 405 kg., Gorin (R.D.G.)
392.5 kg., Sommerfeld (R. P. Pol.)

330 kg. Cat. mijlocie:

PunctdF î,tare“ ial programului celei 
de a V-a etape a campionatelor re 
publioane de handbal 1 
meciul de la București, dintre forma
țiile feminine Steagul roșu și Flamura

roșie Sibiu. Intîlnirea opunea două
ipionatelor re- dintre cele mai puternice echipe din 
l-a constituit țara noastră, principale candidate la

titlu. Meciul, deși disputat, mai ales 
în prima repriză, nu a avut totuși

Una din puținele ocazii cînd 
a reușit să termine o acțiune ofensivă: 
bilă de a șuta (la semicerc) însă

roșie Sibiu

Dinamo a întrecu! pe Progresul 
în campionatul de rugbi

C.S.M.S. lași a realizat surpriza etapei
Rezultate tehnice: Dinamo —■ 

Progresul 8-3 (3-0); C.C.A. — 
Constructorul 9-6 (3-0); C.S.U. 
Buc — Rapid 0-5 (0-0); C.S.A. 
Ploești — C.F. R. Gr. Roșie 3-19; 
C.S.U. Timișoara — C.S M.S. Iasi 
3-6 (0-3).

Cupa R. P. R. 
la tenis de masă
lași 28 (prin telefon de la trimisul 

nostru). Întrecerile celei de a doua 
etape de cupă au furnizat cîteva par
tide de bună valoare tehnică și mai 
cu seamă foarte disputate. Pentru 
comportarea lor merită mențiuni jucă
torii Gh. Cobirzan (deși accidentat și 
condus cu 2—0 a reușit să-l învingă 
pe Gantner), Otto

Cea de a doua etapă a returului a 
.'avut ca puncte de atracție două der- 
sbiuri bucureștene (Dinamo — Pro- 
. greșul și C.C.A. — Constructorul) 
menite să stabilească — cel puțin 
pentru moment — ierarhia fruntașelor 
clasamentului de rugbi. Cîștig de ca
uză au avut Dinamo și CC.A., situ
ate în imediata apropiere a liderului 
(mai ales Dinamo), și gata oricînd 
deci să profite de o eventuală defec
țiune a acestuia.

• Dinamo 
zat o partidă 
faze de rugbi 
bine tactic și 
nică pe linia 
sul a fost lipsit de aportul lui Cli- 
movschi și Leonte), Dinamo a avut 
încă de la început inițiativa. Scorul 
l-a deschis Titi Ionescu (în min. 31) 
— în stilul său caracteristic — prin- 
tr-o lovitură de picior căzută. Tn re
priza secundă, Dinamo continuă să 
joace deschis și domină, concretizînd 
un atac rapid dus de 1 lie Ion. care 
urmărind o minge bine bătută, pa
sează în cruciș lui Barbu. Acesta, 

: folosind viteza sa remarcabilă face o 
cursă spectaculoasă și marchează o 
încercare, pe care apoi Titi Ionescu 

■o transformă': 8-0! Abia acum Pro-

și Progresul au furni- 
plăcută, presărată cu 
clar. Orientîndu-se mai 
avînd superioritate teh- 
de treisferturi (Progre-

greșul începe să joace la valoarea sa 
reală și contraatacă periculos. Prea 
tîrziu însă pentru a mai „întoarce" 
rezultatul, deși Ghiuzelea reușește în 
ultimul minut să înscrie o încercare 
(netransformată) 8-3. O comportare 
meritorie au avut Titi ionescti, llie 
Ion, Ghiondea (D) și Ciobanu, Ghiu
zelea (P).

• Echipa C.C.A. s-a revanșat pe 
merit " ' ' ~
pătul 
Cu o 
man, 
pășit 
sește.
formației gazde a fost Penciu (pe 
postul de centru) cel mai bun jucă
tor de pe teren. El a marcat de alt
fel toate cele 9 puncte ale C.C.A. 
(Două lovituri de pedeapsă și o în
cercare netransformată). Pentru Cons
tructorul. a realizat P. Niculescu (6 
puncte).

în fața Constructorului, la ca- 
unui meci destul de echilibrat, 
formație întinerită (Nica, Saltz- 
Barbu, Vizitiu) militarii au de- 
o echipă care încă nu se regă- 

Principalul factor al victoriei

— c. s. —
• Surpriză mare la Timișoara, unde 

studenții ieșeni au întrecut pe învin
gătorii de duminica trecută ai Cons
tructorului 1 Victoria a fost realizată 
la capătul unui meci viu disputat, 
prin Rosenberg care a reușit două 
lovituri de pedeapsă. Pentru învinși 
a marcat Drăcea (încercare).

C. POPA-corespondent
• Rapid a întrecut pe C.S.U.B. la 

capătul unui meci confuz, realizînd 
cea de a doua victorie din acest cam
pionat. A înscris Leați o încercare pe 
care a transformat-o Oprea.

V. HOSSU-coresp.

atacul echipei Flamura
Walzer a ajuns în poziție favora- 

mingea va trece razant cu bara.
(Foto: GH. DUMITRU)

-valoarea tehnică a unui , derbi. Stea
gul roșu a prezentat o formație în care 
cîteva jucătoare erau accidentate, în 
timp ce Flamura roșie Sibiu a arătat, 
și de această dată,, că încă nu a în
vățat să-și organizeze acțiunile de a- 
tac și că în fața unei apărări atente 

■ și bine organizată reușește cu mare 
greutate să înscrie. Steagul roșu a 
obținut o meritată victorie, făcînd și 
cu acest prilej dovada puterii de lup
tă, a omogenității și a bunei pregătiri 
cu care ne-a obișnuit. Scorul final: 
6—2 (2—1) este edificator în ce pri
vește desfășurarea partidei . Punctele 
au fost marcate: V. Dumitrescu (2), 
Af. tipa (2), A. Vasile și Arm pentru 
Steagul roșu; Hoffman și Walzer pen
tru Flamura roșie.

CerCetînd celelalte rezultate înregis
trate în această etapă vom constata 
că surprizele (element obișnuit în e- 
diția actuală a celor trei campionate) 
lipsesc cu desăvîrșire. Toate meciurile 
s-au încheiat cu rezultatele scontate. 
I 'n fapt este însă de reținut. Și anu
me acela că unele victorii au fost ob-

ținute la diferenței de scor, "neobiș 
de mari. Un exemplu grăitor în ac 
tă privință îl constituie meciul d 
Timișoara, dintre Tehnomețal și V< 
Sibiu. Echipa sibiană, una dintre 
mai puternice din campionatul < 
goriei A, a fost surclasată de 
șoreni, care au realizat în acest 
prima victorie din campionat. Fir 
fără să aibă proporțiile de la 1 
șoara, totuși și alte rezultate de 
pot fi încadrate în această categ 
cum ar fi cele de la Făgăraș ( 
mia —• Știința Timișoara), de la 
(Știința ■— Voința Sighișoara) d 
Tg. Mureș (Ilelor — Tractorul Or. 
lin) și altele.

Iată, de altfel, rezultatele etape 
ieri: CAMPIONATUL MASCULIN 
TEGORIA A: Tehnomețal Timișotu 
Voința Sibiu 18—7 (10—1) au i 
cat: Jacob (10), Reitz' (2), Michel 
Ehrenreich, Walzer, Tascll, Holerl 
(Tehnomețal), Kraus (4); Schn 
Bretz, Roth; Petrolul Ploești — ( 
AI. Reșița 6—4 (5—4); Victoria J it 
lia — Rapid București 9—6 (5—3', 
marcat: Valeri (4), Vranjar (3), 
(2) (Victoria) Martini (3), Cost 
(2), Negre (Rapid) ; Chimia Făg 
— Știința Timișoara 14—8 (5— 
C.S.M.S. Iasi — Dinamo Orașul S, 
12—12 (5—6); CAMPIONATUL 
MININ, CATEGORIA A: C.S.U. 
curești — Constructorul Timiș 
9—2 (4—2), au marcat: Roth 
Jianu (4), Coșug, Niculescu (C.S. 
Sandu (2) — Constructorul; G< 
Sighișoara —• Rapid București 7- 
(3—5) ; Ilefor Tg. Mureș — Traci 
Orașul Stalin 4—1 (2—0) ; Re. 
Mediaș — Olimpia București ț 
(1—5); Știinta Timisoara — Mă; 
Codlei 8—6 (4—2);' CAMPIONA' 
MASCULIN, CATEGORIA B : C. 
București — Balanța Sibiu 
(11—12) • Știința Cluj — Vom,a 
ghișoara 4—11 (1—5); Victoria 
cău — Știința Galați 13—12 (6— 
I.C.A. Arad '— Dinamo Tg. M 
8—7 (3—4) ; Stăruința Odorhei 
C. S. Marina Constanța 17—13 (7-

In clasamentul campionatului r 
culin categona A conduce Viei 
Jimbolia cu 7 puncte, urmată de C 
Reșița, Dinamo București, Rapid 
curești și Voința Sibiu cu cîfe 6 pi 
te ; în campionatul feminin de cat, 
ria A, ca urmare a victoriei de 
Steagul roșu a trecut în frunte c 
puncte, urmată de Flamura roșie S 
și Olimpia București ambele cu 
7; puncte.

Concursul republican de călărie de la Jj
IAȘI (prin telefon). Concursul hi

pic republican care a început vineri 
dimineață în localitate s-a bucurat, 
încă din prima zi, de o asistență nu
meroasă și entuziastă. Publicul a 
urmărit cu un viu interes pasionan
tele întreceri la care și-au dat con
cursul cei mai buni călăreți din țara 
noastră. Am reținut forma excelentă, 
confirmată de altfel și în concursurile 
precedente, a călăreților Gheorghe 
Langa (C.C.A.), care la Iași a cîș- 
tigat nu mai puțin de cinci probe 
de„ obstacole (senii-ușoară, ușoară, 
semi-mijlocie, ștafetă și grea), Vladi
mir Fulger (C.C.A.), cîștigătorul pro
belor de obstacole inversate, mijlocie 
și ștafetă, și Nicolae Mihalcea

pe Gantner), Otto Botner și Mircea^ 
Popescu (mai ales pentru meciurile de? 
dublă). Iată rezultatele cele mai im
portante: SIMPLU BARBAȚ1: Sf. fi-; 
nală: Pesch — Harasztoși 3—2; Nau 
mescu —Nazarbeghian 3—2, Cobîrzan
— Gantner 3—2; Reiter — Botner 3—0; 
semifinale: Pesch — Naumescu 3—0: 
Reiter — Cobîrzan w. o. (ultimul ac
cidentat); finala: Reiter — Pesch 3—1

ft, io, 11); SIMPLU FEMEI: 
semifinale : Rozeanu — Tompa 3—1 ; 
Constantinescu — Biro 3—0; finala: 
Ella Constantinescu — Angelica Ra- 
zeanu 3—1 (18—15, 17—12, 7—12T 
6—4); DUBLU FEMEI: semifinalei 
(Rozeanu, Constantinescu — Golopența, 
Slăvescu 3—0 ; Pitică, L'olea — Tom
pa, Biro 3—2 ; finala: Rozeanu, Con- 
stantinescu — Pitică, Folea 3—0 
(13. 15, 19); DUBLU BARBAȚI : se
mifinale : Reiter, Gantner — Harasz- 
tosi, Botner 3—2, Popescu, Naumescu
— Cobîrzan, Negulescu 3—1; finala:
Reiter, Gantner — Popescu, Naumescu 
3—0 (16,21,19); DUBLU MIXT:
semifinale: Constantinescu, Reiter —• 
—Folea, Gantner 3—1; Pitică, Popescu 

■— Rozeanu, Harasztosi 3—1; finala: 
Constantinescu, Reiter — Pitică, Po
pescu 3—0 (18, 12, 14).

Clasamentul etapei a Il-a : 1—2. Pro
gresul București și Constructorul Buctu 
rești 57 p ; 3. Progresul Cluj 30 p J 4. 
Spartac București 26 p; 5. Voință' 
București 13 p. Clasament general după 
2 etape: 1. Progresul Buc. 126 p. f 2- 
Constructorul 111 p.; 3. Progresul Cluf 
63 p. 4. Spartac 49; 5 C.S.U. Bucu- 
«ști 17 p. C. SEVEREANU.

Petrolul a învins ieri cu 2*0 (1*0) pe Wismut
(Urmare din pag. 1)

atac au acționat prin contraatacuri, 
permanent doar cele două vîrfuri Tro
ger și K. Wolf.

Totuși, în ciuda acestei apărări „beton", 
bine organizată, Peirolul a desfășurat 
un joc combinativ, plin de elan și în- 
tr-un ritm rapid, susținut, reușind să 
provoace breșe în dispozitivul defensiv 
advers și creîndu-și ocazii clare care, 
concretizate, ar fi fost suficiente pentru 
calificare. Dezavantajul fizic față de 
oaspeți, du i-a împiedicat pe ploeșteni 
să lupte cu succes în dese dueluri corp 
la corp și să le cîștige. înaintarea însă, 
a acționat — majoritatea timpului — 
sub impresia handicapului care trebuia 
remontat, ceea ce a determinat o preci
pitare în joc și deci nesiguranță în miș
cări tocmai în fața porții. Pe de altă 
«parte, ploeșfenii au localizat de multe 
ori jocul, adică au jucat numai pe 
stînga (repriza întîia) sau numai pe 
dreapta (repriza a doua) cînd se reco
mandau mai mult schimbări rapide de 
joc de pe o parte pe alta pentru a sur
prinde descoperită apărarea adversă, 
in plus, socotim că Zaharia — care a- 
vea un adversar mai ușor de trecut — 
a fost folosit insuficient. Acțiunile des
fășurate prin Zaharia au fost foarte pe
riculoase în pnma_repriză, ereîgd oca
zii de gol, * '

O asemenea ocazie s-a ivit chiar în 
primul minut, dar Miiller a respins cu 
capul centrarea lui Zaharia. In minu
tul următor. Sfetcu a fost nevoit să 
plonjeze de două ori în picioarele ad
versarilor (Troger și K. Wolf) salvînd 
situații critice. Jocul și-a păstrat aceas
tă notă palpitantă și în minutele urmă
toare. Petrolul, dezlănțuit, ratează o 
ocazie mare în min. 9 : Neupert scapă 
mingea la o centrare a lui Zaharia și 
Dridea, singur în fața porții, trage în 
bară de la 2 m. 1 Mingea revine în bra
țele lui Neupert... Imediat, K. Wolfsca-' 
pă de Marinescu (care — ca și Neacșu 
și Tabarcea — a jucat slab ieri) și a- 
runcă mingea peste Sfetcu ieșit din 
poartă. E gol ? Nu ; mingea trece pe 
lingă poarta goală 1 Din acest moment, 
Petrolul ia jocul pe cont propriu și do
mină, dar golul nu cade decît tîrziu, 
în min. 33, după alte două ocazii, ra
tate de Tabarcea și Dridea. Zaharia 
bate un corner se produce învălmășea
lă, Babone trage Miiller respinge spre 
stînga, Bădulescu centrează oblic spre 
marginea careului unde se afla Fronea. 
Un șut pe jos, Neupert prinde mingea, 
dar o scapă în poartă de unde o trage 
repede, dar arbitrul a văzut golul și 
deci: I—0 pentru Petrolul. Contraatac 
german imediat: Troger trage în bară 
(min. 34) 1 Apoi din nou presiune din 
*4rtea Petrolului, pînă la sfîrșitul re-

prizei și al jocului. In repriza a doua 
apărarea oaspeților luptă eroic, în 
frunte cu Midler, Gross și Neupert și 
se părea că va reuși să evite al doilea 
gol. Intre timp, S. Kaiser ratase și el 
o ocazie marc, reluînd afară mingea 
scăpată de Sfetcu (min. 55). Minutele 
se scurg repede. In min. 78, la o lovi
tură liberă din apropierea liniei de cor
ner, executată de Dridea, Neupert sare 
prea devreme, mingea trece peste el și 
Marinescu, venit în atac, reia cu capul 
în poarta părăsită : 2—01 Presiune și 
mai puternică în ultimele minute. Sînt 
momente de mare încordare pe teren și 
în tribune. Dar totul este în zadar. 
Jocul se termină, echipele dîndu-și în- 
tîlnire într-un al treilea meci.

O victorie meritată din plin, după 
un joc palpitant, de un nivel tehnic mai 
modest, dar dc un dinamism cum de 
mult nu am văzut. Meritul principal re
vine’ ploeștenilor și apărării echipei 
Wisinut. Bun arbitrajul prestat de V. 
Korelus, ajutat bine de A. Vrbovec și 
K. Pacovsky.

PETROLUL : SFETCU—PAHONȚU, 
Marinescu, Topșa—FRONEA, Neacșu— 
ZAHARIA, Tabarcea, Dridea, Babone, 
BĂDULESCU.

WISMUT: NEUPERT — GROSS, 
MOLLER, Wagner-SEIFERT, M. 
KAISER—Mohr, K. Wolf, TROGER, 
yiertel, S. Kaiser.

(C.O. A.), cîștigătorul probelor 
dresaj intermediar și olimpic.

Concursul hipic de la lași 
stituit în același timp un bun 
de afirmare a elementelor tinere 
se pregătesc în cadrul școlilor s| 
live de tineret. Cel mai bine f 
prezentat în această întrecere el 
Centrului de tineret București, < 
au și ocupat primul loc în clasanr 
urmați în ordine de elevii școlii sj 
tive de echitație din Iași (antre 
Al. Kormanenco) și cei din 
Mureș.

Iată acum rezultatele tehnice: Pr 
de dresaj: ușoară. 1. Gh. Teodore 
(Dinamo B.) pe Cincinal 569 pun, 
„Sf. Gheorghe" 1. N. Mari

_ (C.C.A.) pe Koheilan 701 p.; 2.
Petrescu (C.C.A.) pe Florei 668 
juniori. 1. Gh. Arteni (Stejarul I 
ești) pe Monaliza 426 p.; intermei 
N. Mihalcea pe Corvin 723 p.; 2. 
Marcoci pe Koheilan 700 p.; olirr
1. N. Mihalcea pe Corvin 1210
2. N. Marcoci pe Koheilan 1.155 ț

Probe de obstacole: semi-ușoară 
Gh. Langa pe Cabala 0 p. 57,1 s 
2.1. loja (C.S.A. Buc.) pe Hodar 0 
59,2 sec.; 3. Elena Leov (C.S., 
colta Buc.) pe Sovata 0 p. 1.0.' 
juniori 1. M. Matei (Șc. sp. Iași) 
Sebeș 0 p. 32,6 sec.; fete 1. Sar 
Stoianovici (C.T. Buc.) pe El-Zba 
p. 35,2; semi-mijlocie 1. Gh. Lar 
pe Macliedon 0 p. 1.28,5; 2. V. R 
buceanu (C.C.A.) pe Merzuh 0 
1.38,0; 3. V. Pinciu (C.S.A. Buc.) 
Văzduh 4 p. 1.08.0; ușoară 1. <
Langa pe Lux 0 p. 1.05,7; juniori 
Stan Mîndru (C.T. Buc.) pe Alb 
4 p. 44 sec.; junioare 1. iolanda La; 
(C.T.B.) pe Stafia; 2. Claudia Cac 
nov (Șc. sp. Iași) pe Merzuh; n 
locie 1. VI. Fulger pe Nor 7 p. 1.24
2. V. Pinciu pe Văzduh 16 p. 1.17
3. Gh. Langa pe Machedon 20 
1.24,9; inversată 1. VI. Fulger pe b 
0 p. 1.33,2; 2. V. Pinciu pe O< 
0 p. 1.38,1; 3. V. Bărbuceanu pe M 
zun 4 p. 1.28,1; fete 1. Neli Sol 
(0.T.B.) Ropot II 8 p. 35 sec.- ș

Teta 1. C.C.A. (Fulger, Langa 
Ghițuran) 3.49,0; 2. C.S.A. Buc. 3.51 
grea 1. Gh. Langa pe Machedon 
Odobești cu 8 și respectiv 20 p.

p-J
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Campionatul categoriei A la fotbal
Dinamo București a cîștigat derbiul etapei

Azi, în fața Casei Centrale a Arma

Sfartul festiv în cea de a Xlll-a 
ediție a „CURSEI VICTORIEI"

„Derbi“-ul etapei de ieri, întîlnirea 
Dinamo București — Dinamo Bacău, 
nu s-a ridicat — calitativ — la ni
velul pe care-1 presupunea confrun
tarea dintre echipele ocupante ale pri
melor două locuri îs clasament. In 
schimb, ca „meci 
(luptă echilibrată,

de campionat" 
dîrzenie, goluri 

multe și spectaculoase, rezultat incert 
pînă în minutul 90) meciul de ieri 
— disputat pe stadionul Dinamo în 
fața a 10.000 de spectatori — a plă
cut în mod deosebit. Bucureștenii, în
vingători cu 3—2 (2—2), au trecut 
prin multe emoții pînă și-au văzut 
asigurate cele două puncte care-i 
mențin mai departe în frunte® clasa
mentului. Ei au fost conduși de două 
ori, au jucat în cea mai mare parte 
a meciului doar în zece oameni (în 
ultimele minute, chiar în nouă!) iar 
în finalul meciului au fost constrînși 
la o apărare care abia le mai dădea 
răgazul să respire... Cu toate aceste#, 
,victoria lui Dinamo București este 
meritată. Rămași din min. 28 fără 
Kiiszegi bucureștenii au jucat în 
restul meciului cu o ambiție pe care 
pînă acum nu prea o remarcam la 
ei și — mulțumită puterii de luptă 
a întregii echipe — au cîștigat un 
meci care părea pierdut. Comparti
mentul cel mai bun al gazdelor l-a 
constituit apărarea. Bucureștenii au 
mai aruncat pe talerul lor și un plus 
de superioritate tehnică și astfel ba
lanța a înclinat de partea lor.

Băcăoanii au început meciul exce
lent. Atacul lor a avut în Gram, 
Eftimie și Drăgoi trei „spiriduși" care 
au creat panică prin vitezi. depla
sări derutante, combin-ții în adîn
cime. Dar, „tempo“-ul de la început 
al atacului n-a mai fost menținut, 
mai ales după pauză, și — ca ur
mare — apărarea lui Dinamo Bacău 
a început să fie tot mai solicitată. 
Și astfel i-au ieșit in evidență și 
slăbiciunile. “ 
delor, deși 
oameni, au 
dispozitivul

Scorul e 
plonjează în afara careului și arbitrul 
acordă lovitură liberă. Din poziție la
terală, execută Filip; mingea lovește 
bara transversală și, de la doi pași, 
Drăgoi o introduce în plasă. Din 
min. 20 începe să domine Dinamo 
București. In min. 25, Suru execută 
un corner și Nunveiler — sărind 
spectaculos — reia cu capul în plasă. 
Nu frece decît un minut și o rapidă 
combinație a oaspeților se încheie cu

Pentru că atacurile 
rare și purtate în 
găsit mereu lacune 
defensiv advers.

deschis de oaspeți. Uțu

Joc slai și rezultat egal [a Cluj

90 minute, au 
demne de re- 
periculos este

20, cînd Petru

CLUJ 28 (prin telefon). Mecjul din
tre Știința Cluj și U.T.A. Arad a dezi
luzionat pe cei 12.000 spectatori. Foar
te rar, în timpul celor 
fost întreprinse acțiuni 
marcat. Primul șut mai 
înregistrat abia în min.
Emil îl obligă pe Coman să respingă 
în corner. Oaspeții contraatacă mai pe
riculos în min. 27 : Mețcas pornește de 
Ia centrul terenului, face o cursă fru
moasă, dar ajuns în fața porții gazde
lor trage alături. Scorul este deschis 
în min. 38. Suciu execută un corner, 
mingea este respinsă în teren și din 
învălmășala produsă în fața porții ară- 
dene, Oroszhegyi marchează imparabil. 
După gol, meciul devine mai animat. 
Ambele echipe întreprind acțiuni ofen
sive, dar din cauza paselor defectuoase 
nu reușesc să închege acțiuni pericu
loase. După pauză, inițiativa aparține 
echipei oaspe. In min. 60 Petschovski 
pornește din jumătatea sa de teren, a- 
junge în careul advers, de unde șutează 
puternic. Nicoară salvează însă în ultima

Oonosport

1
X(B)

M.-
I

1
1

X
1
2
2
1
1
1

Iată cum arată un buletin Pronos
port cu 12 rezultate exacte la con
cursul nr. 39 (etapa din 28 septembrie 
1958).

I U.R.S.S. (A) — R.P.U. (A)
II R.P.U. (B) — U.R.S.S. ■"
III Petrolul — Wismut K.

Stadt (C.C.E.)
IV Știința Tim. — St. roșu 

Stalin
jV Dinamo Buc. — Dinamo Bacău 
1VI Știința Cluj — U.T.A.
,VH Rapid — Jiul
(VIII Alessandria — Fiorentina
IX Napoli — Milan
X Sampdoria — Torino
XI lnternazionale — Padova 
XllLanerossi — Lazio 

un gol spectaculos înscris de Gram. 
Egalarea survine în min. 28: din nou 
Suru execută un corner și tot Nun- 
veiler, tot cu capul, înscrie: 2—2 ! 
In restul reprizei, două mari ratări, 
prin Gram și Ene.

După pauză, bucureștenii joacă mai 
bine și reușesc să ia conducerea. In 
min. 65, Ene face o cursă impetuoasă 
pe aripa dreaptă, centrează la Suru 
și acesta reia puternic, sub bară: 
3—21 Din acest moment, oaspeții a- 
tacă mereu. In min. 90 Gram trage 
peste poartă de la cîțiva metri, ratind 
ultima ocazie de egalare.

De la Dinamo București s-au de
tașat : Suru, în vervă excelentă, Nun- 
veiler și Al. Vasile. In repriza a Il-a 
s-au mai remarcat Utu, Popa si Mo- 

alPopa a căzut, Motroc nu mai 
doilea gol al echipei sale.

troc. De la oaspeți, cei mai buni au 
fost: Țîrcovnicu și Drăgoi.

Dinamo București: Uțu-Popa, Mo
troc, Panait II-A1. Vasile, Nunveiler- 
Kiiszegi, Varga, Ene, Szoko, Suru.

Dinamo Bacău: Bucur-Florea, Cîr- 
naru, FI. Anghel-Țîrcovnicu, Rădu- 
lescu-Filip, Mihai, Gram, Eftimie, 
Drăgoi.

Arb. lanopol a condus bine. I se 
pot reproșa însă prea desele inter
venții, în joc, fluieratul excesiv din 
repriza a doua, mai ales.

RADU URZICEANU

instanță. In min. 75, același Petschovs
ki deposedează de balon pe Nedelcu și 
pasează apoi lui Mețcas, care după ce 
driblează doi apărători clujeni înscrie : 
1—L Pînă la sfîrșit mai sînt de remar
cat șuturile lui Oroszhegyi, și Mețcas. 
Scor final: 1—1 (t—0). Raport de 
cornere 8—6 pentru Știința. Arbitrul 
Iftimie Aurel (Or. Stalin)' a condus 
echipele :

ȘTIINȚA : Nicoară—Roman, Mure- 
șan, Costin—Georgescu, Nedelcu—Mun
teanu, Petru Emil, Suciu, Oroszhegyi, 
Moldovan ;

U.T.A. : Coman—Sziics, Capaș, Sereș 
—Petschovski, Koczka—Jurcă, 
Szoher, Mețcas, Tîrlea.

Igna,

R. FISCH 
coresp. regional

Știința Timișoara a cîștigat 
în primul sfert de ora

Timișoara 28 (prin telefon). — 
Disputată pe terenul 23 August, în 
prezența a 10.000 de spectatori, par
tida dintre echipele Știința și Steagul 
roșu Orașul Stalin s-a încheiat cu 
victoria formației timișorene. Scorul 
de 2—0 (2—0) a fost realizat în pri
mele 15 minute, perioadă de timp în 
care meciul s-a disputat în nota de 
superioritate a formației gazdă. După 
ce și-au văzut asigurată victoria, stu
denții timișoreni au scăzut alura, ce- 
dînd apoi treptat inițiativa în repriza 
secundă. Oaspeții au practicat în ge
neral un joc frumos, cu pase rapide, 
pe jos, dar n.au avut eficacitate la 
poartă.

Partida a început într-un ritm sus
ținut. In min. 10 Zaharia l-a deschis 
în adîncime pe Gîrleanu, care, dtipă 
o cursă scurtă, a centrat la Lereter 
și acesta a reluat în plasă. Imediat 
după marcarea golului Știința are o 
nouă ocazie de a înscrie, dar Zaha
ria ratează. In continuare, în miri. 13,

CLASAMENTUL CATEGORIEI A

Dinamo Bacău — Ramid București 
Proaresul București — Farul 
U.T-A. — Dinamo București 
C.C.A. — Petrolul Ploesti 
Steaaul roșu •— Jiul, Petroșani 
Stiinta Timișoara —' Stiinta Clui

Etapa viitoare (5 octombrie)

1. Dinaimo Buc 4 3 1 0 12:4 7
2. Dinamo Bacău 4 2 1 1 7:5 5

1 3. Petrolul 3 2 0 1 6:2 4
4. Rattid 3 2 0 1 9:4 4
5. U.T.A. 4 1 2 1 6:4 4.
6. St. Timișoara 4 1 2 1 4:4 4
7. C.C.A. 2 1 1 0 3:1 3
8. Progresul 3 1 1 1 6:4 3

, 9. Jiul 4 1 1 2 6:9 3
10. Stiinta CI ui 4 0 3 1 4:7 3
11. S te aciul roșu 4 1 0 O 3:12 2
12. Farul 3 Cl c1 3 0:10 0<

poale interveni si Gram înscrie
(Foto : ' GH. DI IMITRU)

Victorie la scor în Giulești
Ieri la Giulești, în min. 11, partida 

Rapid — Jiul era ca șj consumată ; 
tabela de marcaj indica 2—0 pentru 
feroviari, iar echipa minerilor din Pe
troșani se găsea masată în jumătatea 
ei de teren, făcînd față cu greu iure
șului dezlănțuit de bucueșteni. Atacul 
feroviarilor a avut mai multă putere 
de concretizare ca altă dată. Aceasta 
s-a datorat, după părerea noastră, 
lui Văcaru. Noua extremă a Rapidului 
a inițiat multe acțiuni periculoase (ca 
și colegul său Copil, de pe partea cea
laltă a atacului), care au prins pe 
„picior greșit" defensiva oaspeților. In 
acest joc de debut, Văcaru a fost auto
rul a două goluri destul de spectacu
loase și... coautor al primului punct în
scris de Copil,

După acest început puternic, care — 
așa cum am mai spus-o — a decis 
repede „soarta" partidei, a urmat un 
joc de cîmp confuz, fără de speranță, 
în special pentru oaspeți, ale căror 
atacuri se opreau cu regularitate la 
marginea careului de pedeapsă. La fel 
s-a petrecut și cu acțiunile rapidiștilor, 
lipsite în această perioadă de claritate. 
Abia spre sfîrșitui reprizei, în min. 
și 45, ei fructifică încă două ocazii, 
care-și măresc avantajul la 4—0.

După reluare, jocul lîncezește; pe 
o parte datorită faptului că bucureș
tenii și-au asigurat victoria încă din 
prima parte a jocului, iar pe de alta.

43 
cu

de

același Lereter (cel mai activ ata
cant timișorean) primește o pasă de 
la Ciosescti și din apropiere șutează 
puternic: 2—0. Pînă la sfîrșitui re
prizei nu mai este nimic important de 
semnalat.

După pauză, în min. 59 Fustrlan 
este în poziție favorabilă, dar trage 
alături de bară. Inițativa o au apoi 
oaspeții, însă în min. 74 o acțiune 
Lereter—Cojocarii—Zaharia îl pune în 
poziție bună de șut pe ultimul, min
gea însă „șterge" bara.

Arbitrului Alexandru Toth (Oradea), 
care a condus satisfăcător, i s-au ali
niat următoarele formații:

ȘTIINȚA: Enăchescti — Filip, CO- 
DREANU, FLORESCU — Cojocaru, 
Tănase — Gîrleanu. ZAHARIA, Cio- 
sescu, LERETER, Boros.

STEAGUL ROȘU: GHIȚA — Bîr- 
san, Zaharia, Tîrnoveanu — Hidișan, 
Szigeti — HAȘOTI, FUSULAN, Pro- 
ca, Campo, David.

PAVE'. VF.LTAN 
corespondent

Cicliștii din echipele „Flota“-Gdy- 
nia (R. P. Polonă), Dukia-Brno (R. 
Ceh.), Dinamo Buc., Progresul, Victo
ria, Constructorul, Sirena, Voința, Re
colta, Minerul și C.C.A. și-au încheiat 
duminicii pregătirile In vederea Cursei 
Victoriei, care va începe astăzi la ora 
12,30 din fața Casei Centrale a Arma
tei.

Ediția din acest an măsoară peste 
800 km împărțiți în 6 etape după cum 
urmează: luni 29 sept, etapa I Buc. — 
Alexandria — Buc. 160 km., marți 30 
sept, etapa a ll-a Buc. — Giurgiu — 
Buc. 120 km., miercuri 1 octombrie 
etapa a IH-a Buc. — Găiești — Buc., 
132 km., joi 2 oct. etapa a IV-a 
Buc., — Urziceni — Buc., individual 
contra cronometru 60 km., sîmbătă 
4 oct. etapa a V-a Buc. — Or. Sta
lin 166 km., duminică 5 oct. etapa 
Vl-a Or. Stalin — Buc. 172 km.

Cercetînd lista participanților consta
tăm prezența la startul cursei a multor

Ieri, reprezentativa de lupte a ora
șului Chișinău a susținut cet de al 
ll-lea meci în țara noastră, în compa
nia selecționatei Clujului. După între
ceri foarte spectaculoase, oaspeții au 
învins eu scorul de 9—7.

La categoria 52 kg. Ferdinand Geza 
este învins prin tuș în minutul 4 de 
Kazacikov. Sportivul romîn s-a apă
rat bine dar a fost surprins deschis 
la o acțiune rapidă a lui Kazacikov 
și a pierdut prin tuș. Categoria 57 kg. 
V. Pintea este învins la puncte de 
S'nițki. Categoria 62 kg. Gh. Kalman 

din cauză că jucătorii mineri apar cu 
fundașul Romoșan (accidentat în pri
ma repriză) figurant în postul de aripă 
dreaptă, cu Deleanu în locul său 
fundaș dreapta și cu tînărul Crăciun 
pe postul de mijlocaș stînga. Ambele 
formații se fac vinovate de multe gre
șeli în execuția paselor și, în general, 
de un joc lipsit de orizont. Este doar 
de semnalat una din rarele ocazii ale 
oaspeților de a reduce din handicap, 
aceea din min. 68 cînd Gabor a pă
truns în careu, a trecut de Vărzan și 
Stancu și din apropiere a trimis lateral 
lui Romoșan, care a șutat însă de la 
6 m. în bara verticală. Ar mai fi d* 
semnalat și presiunea gazdelor din ul
timele 10 minute ale reprizei, cînd a 
fost înscris și cel de al cincilea gol. 
lată de altfel cum au fost marcate, 
cele cinci goluri ale meciului: mia. 8: 
Copil, min. 11 : Văcaru, min. 43: Se- 
redai, min. ’15: Ene II și mia 81 Vi
car u.

Arbitrul Zaharia Drăghici a avut 
unele scăpări, dar în general a condus 
mulțumitor formațiile : RAPID : To
dor — Greauu, Vărzan, Macri — Bodo, 
Stancu — Copil, Seredai, Ene II, Olaru, 
Văcaru.

JIUL: Crisnic — Romoșan (Delea
nu), Panait, Vasiu — Cosmoc, Deleanu 
{Crăciun) — Crăciun (Romoșan), 
Florea, Ghibea, Gabor, Nertea.

G. N1COLAESCU

Campionatul republican de polo
Ieri, în Capitală și în țara s-au dis

putat meciurile de polo pe apă din 
cadrul campionatelor categoriei A și 
B. S-au înregistrat rezultatele: CA I . 
A: Dinamo București — C.S.U. Buc. 
d—3 (2—2). Au marcat: Sahan (2), 
Kroner, Al. Popescu, Bădiță, pentru 
învingători. Zâne (2), Ctiirvăsuță pen
tru învinși, llejor Tg. Mureș — Start 
Buc. (nedisputat deoarece jucătorii 
bucureșteni, deși prezenți în localitate, 
au reiuzat să joace pe motiv că apa 
era prea rece).

CA I EG. B : Cetatea lui Bucur —

rutieri 
noștri
C. Tudose, R. Klein (C.C.A.), 1. ( 
stantinescu, E. Alihăilă (Prog), 
Munteanu, I. Hora, C. Istrate, Șt. 
fu (Victoria), N. Stepanian, D. Gl< 
(Recolta), cărora li se vor alătura 
meroși tineri alergători ca : I. Brail 
I. Stoica, N. Pelcaru (Voința), N. 
gore, Alex. Mitroi (C.C.A), P. 
(Minerul) etc. care s-au afirmat 
timele competiții. Este cazul să 
niem că echipa poloneză „Flota" 
plasat o formație puternică în

încercați. Astfel, dintre cic 
participă printre alții 1. Va

C 
în 
si 
a 
fr 

cu J. Pancck, care a ocupat locul 
la campionatele mondiale de am; 
desfășurate anul acesta la Paris 
participat la ultima ediție a Ci 
Păcii. Iată formațiile celor două clu 
străine: Flota: Pancek, Pry
Wawrzko, Kurba, Gronau, Pietros/', 
ki. și Marszalkowski, Dukla : Pers. 
Runde, Slasman, Malten, Mareș, Jt 
Zdenek.

minute avantaja avut timp de 6
preciabil în fața luptătorului din I 
Moldovenească, Polunin, dar în mi 
tul 7 a fost învins prin tuș. .Polo 
a executat o acțiune de rebur lo; 
rapidă pe care sportivul romin 
putut s-o mai pareze. Categoria 67 
Ion Bir? cîștigă la puncte întîlni 
cu Panasiuc. Categoria 73 kg. I 
Viorel este învins prin tuș în mim 
3 de Dobrovolski categoria 79 kg. 
Gajdos cîștigă la puncte întîlnirca 
Cetverikov. Categoria 87 kg. V. Or 
cîștigă prin tuș în minutul 2 în I 
lui Zapornîi. Categoria grea. R; 
Marius face meci egal cu Șapoval

„Cupa de toamnă 
la scrimă

Sîmbătă și duminică în sala Dit 
mo din Capitală s-au întîlnit în cad 
„Gupei de toamnă" peste 50 de sc 
meri fruntași.

Iată rezultatele înregistrate: spac 
Mircea Baia (Progresul Bucureș 

v.; 2. Constantin Ciocîrlie (C.C.A 
3. Constantin Stelian (C.C.A 

v; 4. Oscar Thalmeiner (CSO) 3 
Lorand Horvarth (Știința Tg. M 

, ......... 1 Roman (Li

1.
6 
5 
4 
5.
reș) 3 v.; 6. Vilhelm
pentatlon modern) 3 v. 7. Răzvan E 
brescu (CCA) 2 v. 8. Viorel Mani 
(Lot. pentatlon modern) 2. v. F!or< 
jete:\. Olga Orban (Progr. Clni) 7
2. Maria Vicol (Progr. Buc.) 5
3. Elena Ferenczi (Stăruința Sa
Mare) 5 v. 4. Valeria Lutnian (S 
Sp. UCFS Buc.) 3 v. 5. Georgeta S 
chelarie (C.C.A.) 3 v. 6. Paula R 
man (C.O.A.) 3 v. 7. Doina Alexa 
drescu (Progr. Buc.) 1 v. 8. Elei 
Bejan-Melac (C.C.A.) 1. v. Fl
retd băieți: 1. Atila Csipler (S’iin 
Tg. Mureș) 7 v. 2. Iosif
(C.G.A.) 5 v. 3. Tănase
(Progr. Buc) 5 v. 4. Tudor llie (Pr 
gr. Buc) 3 v. 5. Sorin " 
(C.C.A.) 3 v. 6. Ștefan

Zila
Mureșar

Poenar 
H?ukl< 

(Stăruința Satu Mare) 3 v. 7. Gho 
nhe Matei (C.C.A.) 2 v. 8. Constat 
tin Paisie (C.C.A.) 0 v. Sabie: 
Dumitru Mustață (C.C.A.) 6 v. - 
după baraj — 2. Cornel Pelmu 
(C-G.A.) 6 v. — după baraj —. ' 
Ion Szantai (Progr. Cluj) 5 v. 4 
Tiberiu Bartoș (Progr. Cluj) 3 v. ! 
Ion Szanto (GSO) 3 v. 6. F.meri 
Arus (CSO) 2 v. 7. Ion Istrate 2v 
8. Iuliu Peterfi (Știința Tg. Mureș 
1. v.

Voința Oradea 6—1 (3—0). Au mai
cat: Neacșu (2), Șt. Mihai (2), Mii 
și Tonciu de la învingători și Szabo d 
la învinși. Voința Tg. Mureș — T. G 
11. Buc.: meci întrerupt prima reprizi 
la'scorul de 3—2 în favoarea mureșeni 
lor, deoarece din cauza apei prea rec 
jucătorii de la T.C.H. n-au mai intra 
în apă. Feroviarul Timișoara — C.S M 
Lugoj 3— 4 (2—1), C. S. Oradea - 
C. F. R. Arad 13—1 (9—1), Metalu 
Cluj — Voința Timișoara 5—1 (4—1) 
Rapid Cluj — Progresul Cluj 3—1 
(2-Q-



Dinamo șl C. C. A. au dominat 
campionatele republicane de caiac-canoe
o ția 1958 a acestor campionate, 

. ișiiratâ la Snagov, a cunoscut un 
moș succes tehnic și organizatoric.
i nou sportivii dinamoviști s-au 
lat net pe primul loc, obținînd 11 
to.ii din cele 17 posibile. O com
pare meritorie au avut-o și cano-
ii de la C.C.A. (6 probe cîștigate). 
nare am, de asemenea, ascensiunea 
irtivilor de la Ancora și Tractorul 
lăți, care s-an situat de mid te ori
imediata apropiere a învingătorilor, 

tă rezultatele tehnice înregistrate 
cele două zile de concurs:

FOND: Caiac simplu fete 3.000 m.
Cornelia Prisecaru (Dinamo) 

T)7”7, 2. Ana Pildner (Rapid I) 
:‘!3,7, 3. A. Pașcariu (Victoria A- 
d) 15:59,5, Caiac dublu fete 3000 m.

C.C.A. (Maria Navasart, Rodica 
t>escu) 13:31,4. 2. Dunăreană Ga- 

(Viorica Constantinescu, Olimpia 
•eanu) 14:25,5. 3. Flamura Roșie 

m. 14:41,8. Caiac simplu 10.000 m.
Mircea Anastasescu (Dinamo)

:45.5. 2. T. StratuAat (C.C.A.)

hipete clujene de volei 
cingătoare in meciurile 

reprezentativele Chișinăidui
JLl J, 27 (prin telefon). — Peste 
>0 de spectatori au ținut să asiste 
întiluirea de volei dintre reprezen- 
ivele masculine și feminine ale ora- 
or Cluj și Chișinăti. Echipele cluje
an obținut victoria în ambele me

ri după partide de un ridicat nivel 
mic și o 
ate. 
in partida 
tigat cu 
-15, 15—7,

2 ore de 
tnionesou, 
•lina 
ti Bizdiga (Chișinăti) au fost cele 
• i bune jucătoare. A arbitrat bine

Moraru (Cluj).
Partida masculină a prilejuit cel 
si Inimos meci văzut anul acesta la 
uj. Selecționata locală impunîndu-și 
ocrioritatea pe plan tehnic, a cîs- 
;at cu 3—1 (15—12, 15—10, 16—18, 
—8). S-au evidențiat Adamovici, 
.'irbiceanu, lonescti, Datu (Cluj), fra- 

Sobolev, Țiș (Chișinău). A arbi- 
ut bine Gh. Ionescu (București).

49:17,3. X I. Gomoescit (Voința 
Buc.) 49:57,5. Caiac dublu 10.000 m.
1. C.C.A. (Terenti, lacovici) 44:20,0.
2. Tractorul Galați (V. Timofan, M. 
Husarenco) 44:20,3. 3. Lemnarul Tg. 
Mureș 46:26,0. Caiac 4. 10.000 m. 1.
C. C.A. 1 (M. Ivanov, A. Tănase, G.
Crăciunescu, T. Bălan) 39:41,5. 2.
Ancora Galați (D. Holca, Gh. Popa,
D. Arhire, Gh. Antoniu) 39:43,2. 3.
Dinamo 40:36,8. Canoe simplu 10.000 
m. 1. Igor Lipalit (Dinamo I) 53:20,8. 
2. N. farara (C.C.A. 1) 54:01,0. 3.
P. Dunaev («Dinamo II) 56:54,0. Ca
noe dublu 10.000 m. 1.
(Ichitn Sidorov, Lavrenti
50:00,0. 2. Dinamo (S. Bartalici, T. 
Lipalit) 51:09,2. 3. C.G.A. II 53:52,5.

VITEZA. Caiac simplu fete 500 m.
l. A.Ta Budu (C.C.A. I) 2:23,0. 2. 
Marika Szekeli (Voința Tg. Mureș) 
2:29,3. 3. Victoria Gheorghe-Vișevan 
(C.C.A. II) 2:31,6. Caiac dublu fete 
500 m. 1. Dinamo I (Elena Lipalit, 
Doina Rațiu) 2:08,2. 2. Recolta (Te
reza Kerteș, Anica Sava) 2:21,4. 3. 
Dinamo II 2:22,8. Caiac simplu 500
m. 1. Sta vru Teodorov (Dinamo)
2:00,6. 2 O. Mercurian (Rapid)
2:05,4. 3. Gr. Santighian (Progresul) 
2:09,5. Caiac simplu 1000 m. 1. Du
mitru Grigore (Dinamo) 4:24,5.

C.C.A. I
Calinov)

excepțională spectaonlo-

feminină, clujencele au
3—2 (11—15, 15-11,
15—10) după mai mult 
joc. Lia Vanea, Elena 

Vera Pavtenco (Cluj), 
Mascalev, Valeria Ivanova,

a

(Urmare din pag. 1)

15— 8). Echipa noastră a jucat foarte 
atent în ultimul set și a cîștigat pe 
merit. S-au remarcat Rusescu, Mi- 
culescu, Nicola it, Păunoiu. Paris — 
Moscova 3—2 (15—10, 14—16, 5—15,
16— 14, 15—8). Joc de luptă, în care 
francezii au jucat mai organizat S-au 
remarcat: Dujardin, Maniaudet, Po- 
povitch, (Paris), Cesnokov, Mondze- 
levski (Moscova). 28 SEPTEMBRIE: 
Varșovia — Paris 3—2 (12—15, 
15—13, 12—15, 15—7, 15—5). Bucu
rești — Moscova 3—2 (15—5, 11—15, 
15—13, 10—15, 15-9).

In urma acestor rezultate clasa
mentul arată astfel:

1. București
2. Varșovia
3. Paris
4. Moscova

3 
3
3
3

3
2
1
0

0 9:5
1 8:6
2 6:8
3 5:9

(192:156)
(181:174) 
(163:191) 
(172:187)

Mocioiu (Voința Buc.) 4:28,6. 3. 
(Tractorul Galați)

V.
Gh,, Vorobiev
4:28,7. Caiac dublu 500 in. 1. Dinamo 
(Mihai Baiint, Ion Sideri) 1:49,4. 2. 
Victoria Arad (A. Roveanu, V. Mol. 
dovan) 1:52,9. 3. Constructorul 1:58,0. 
Caiac dublu 1006 m. 1. Drtiamo (Mer- 
curie Ivanov, Ion Barbu) 3:52,2. 2. 
Ancora Galați (E. Ionescu, V. Răș- 
canu) 4:08,4. 3. Voința Buc. 4:10,3. 
Caiac 4 1000 m. 1. C.C.A. (S. Vi- 
șevan, D. Bărdaș, T. Danielov, A. 
Sfrnionov) 3:27,0. 2. Dinamo (P. Bo
risov, S. Andreescu, A. Mihai, O. Ră- 
dulescu) 3:28,3. 3. Progresul Buc. 
3:44,4. Caiac 4x500 m. 1. Dinamo 
(L Sideri, M. Baiint, S. Teodorov, 
M. Anastasescu) 8:34,4 2. Ancora 
Galați (Gh. Antonin, D. Holca, I. 
Ganea, G. Popa) 9:15,8. 3. Rapid 
Buc. 9:22,0. Canoe simplu 1000 m.
1. Leon Rotman (Dinamo I) 4:44,5,
2. Filip Serghei (C.C.A. I) 4:50,0, 3. 
Valentin Azizoaie (Dinamo II) 4:54,5. 
Canoe dublu 1000 m. 1. Dinamo (Si- 
mion Ismailciuc, ~
4:38,3. 2. C.C.A. I. (I. Suhov, 
Goslov) 4:48,6. 3. Electrica 
4:50,3.

Dumitru Alexe) 
Gr. 

Tim.

la Moscova, în primul joc 
din cadrul „Cupei Europei**, 

U.R.S.S. a întrecut R.P. Ungară cu 3-1
Moscova (prin radio). Primul meci 

din cadrul „Cupei Europei* la fotbal 
a coincis cu o frumoasă victorie a re
prezentativei U.R.S.S., care a dis
pus de selecționata R. P. Ungare cu 
3—1 (3-0).

Fotbaliștii sovietici au desfășurat 
un joc. excelent, entuziasmînd în pri
mele 30 de minute pe cei 110.000 
spectatori de pe stadionul V. I. Lenin.

Primul gol a fost înscris în min. 
4 de Ilin. In min. 21 după un schimb 
între Simonian și Metreveli, ultimul 
urcă scorul la 2—0. Echipa sovietică 
joacă minunat și ține sub o continuă 
presiune poarta echipei oaspe. Voinov 
are două mari ocazii: trage în bară 
și apoi alături cînd poarta era goală. 
După 30 de mirainte tabela de marcaj 
indică 3—0. Ivanov a marcat impara- 
bil în urma unei acțiuni individuale. 
Treptat echipa maghiară revine în 
atac, dar apărarea echipei gazdă este 
Ia post.

După pauză, formația echipei ma-

ghiare este în atac. Lipsa de precizie 
a șuturilor nu duce însă decît ia îih 
scrierea unui gol prin Gorocs în miau 
89.

Arbitrul austriac Grill a condus 
următoarele formații: U.R.S.S..- Be- 
liaev — Kesarev, Maslonkin, Kuzne- 
țov — Voinov, Tarea — Metreveli, 
Ivanov, Simonian, Mamedov, Ilin. 
R. P. UNGARA: Bako — Karpati, 
Sipos, Sarosi — Bundzsak, Befendi 
— Budal, Gordcs, Csordas, Tichi, 
Bencsics.
•

(B)

ori)

R, P. Ungară

La Budapesta: R. P. Ungară
- U.R.S.S. (B) 2-2.
La Miskolc: R. P. Ungară (juni.
— U.R.S.S.. (Juniori) 1—2.
La Kiev:

—2.
U.R.S.S. (tineret) —4 
(tineret) 0—L

★
internaționale: Olanda 

‘ J — Belgia, 
Irlanda de nord

Alte jocuri
— Belgia 3—2, Luxemburg
(B) 2—2, Anglia — Li-—' 
(joc de amatori) 6—2.

4
3

Eschmind directa adversarului, 
tru unul din upercuturile sale car ac

Iugoslavia 10-10

olanda Balaș învingătoare la Dresda
ison « Lokomotiv Leipzig învinge
au dominat concursul de la Cluj
CONCURSUL STUDENȚESC INTER

NAȚIONAL DE LA CLUJ

• Cursa memorials Rudolf Harbig a fost cîșiigatâ de suedezul Peter 
toare în prima tnttlnire cu Rapid București • Studenții polonezi
DRESDA, 28 (prin telefon). — In 
uda timpului neprielnic (vint puter- 
c și foarte rece) participanții la cea 
i a V-a ediție a „memorialului Ru- 
□If Harbig* au oferit numeroșilor 
aectatori întreceri dîrze și specta- 
iloase. lată cîteva din rezultatele 
registrate: înălțime femei: lolaada 
alaș -
male

:v: a

(RPR) 1,70 ni. (pista foarte 
și vîntul au împiedicat-o «ă 
un rezultat mai bun); 800 m. 
memorial): 1. Petersson (Su- 
1:51,2; 2. Reinnagel (RDG)
3. Kazimierski (Pol.) 1:51,9;:•>

Va moș (RPR) 1:51,9; 5. Richtzen- 
ai.-< (RDG) 1:52,3; 6. Wagner
RDG) 1:52,7; 800 m. femei: 1. Ku- 
av- (Ceh.) 2:12,5; 2. Georgeta Du- 
liî.escu (RPR) 2:17,8; 3. Braver 
RDG) 2:19,8; KW m.: Burg (RFG) 
1.0; 1.000 m.: Lewandowski (Pol) 
:23,7; 400 tn.: Klimbt (RDG) 48,1; 
00 m. femei Birkenmayfcr (RDG) 
2.1: lungime femei: Clauss (RDG) 
,75; prăjină: 1. Waszny (Pol.) 4,43;

Janiszewski (Pol.) 4,30; 3. Thor- 
akssoo (Isl.) 4.30.

tn.: 1. K- Hofman (L) 1:57,5; 1500 
m. 1. K. Hofman (L) 3:59,4; 2. Gh. 
Biro (R) 4:00,0; 5.000 m.: 1. K. Por- 
badnik (L) 14:43,0; 2. D. Dragomir 
(R) 15:04,0 110 in g.: 1. E. Ignat 
(R) 15,2; 2. G. Drescher’ (L) 15,2; 
400 m. g.: 1. G. Drescher (L) 54,5; 
2. Gh. Stănel (R) 54,6; 3.000 m ,ob.: 
1. K. Porbadnîk (L) 9:03,4; 2. I. Bă- 
dîci (R) 9:20,8; înălțime: 1. V. Cincă 
(R) 1,75 m.; lungime: 1. K. Hesse (L) 
6,83 m.; triplu: 1. K. Barylla (L) 
14,21 m.; 2. Viscopoieanu (R) 14,02; 
prăjină: I. D. Gîrleanu (R) 3,80 m.; 
greutate: 1. W. Wolke (L) 13.36 m.; 
disc: 1. I. Banyai (R) 40,45 ni.; cio
can: 1. Q Dumitru (R) 
F. Bergman (L) 52,78 
1. Cristea (R) 61.16
Schwitzki (L) 59,05 m.;
1. Lokomotiv 42,8; 2.

dez- 
și

-OKOMOTIV LEIPZIG — RAPID
BUCUREȘTI 166,5—153,5

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 
» stadionul Dinamo prima ediție a 
ntilnirii atletice dintre echipele Ra- 
pid București și Lokomotiv Leipzig.

Punctajul general după cele două 
iile de concurs consemnează victoria 
îchipei din Leipzig. Fără îndoială o 
victorie meritată, pe care oaspeții și-au 
asigurat-o ?n primul rînd prin cele 
11 succese repurtate în întrecerea 
masculină. La femei, superioritatea a 
fost de partea echipei Rapid, din rîn- 
durile căreia s-a detașat Ioana Luță 
(învingătoare la 100, 200 și 400 m., 
co-autoare a succesului la ștafetă), 
lată acum rezultatele tehnice: BĂR
BATE 100 m.: 1. K. Hesse (L) 11,2; 
2. M. Pop (R) 11,3; 200 m.: 1. M. 
Pop 22,9; 2. H. Schroder (L) 23,0; 
400 ni.: 1. P. Solcher (L) 49,9; 800

56,02 m.; 2. 
ni.; suliță : 
m.; 2. .1.

4x100 tn.: 
Rapid 43,4; 

4x400 m.: I. Lokomotiv 3:21,6; 2. Ra
pid 3:32,8.

FEMEI. 100 ni.: 1. Ioana Luță (R) 
12,4; 2. Letiția Bendiu (R) 12,6;
200 m.: 1. 1. Luță (R) 25,7; 2. L. 
Bendiu (R) 26,2; 3. U. Lutter (L) 
26,4; 400 tn.: 1. I. Luță (R) 59,2; 2. 
A. Porbadnik (L) 60,1; 800 m.: Eli 
Sttdrow (L) 2:28,2; 2. Nina " 
(R) 2:28,6; înălțime: 1. U.
(L) 1,51 m.; 2. K. Schultze (L) 
m.; lungime: 1. Karin Schultze 
5,53 m.; 2. U. Lutter (L) 5,37 
greutate: 1. Melania Silaghi 
13,59; 2. M. Pornbach (L) 11,63 
3 V. Guzgan (R) 11,40 m.: disc: 1. 
Lia Manoliu (R) 45,76 m.; 2. Mela
nia Silaghi (R) 40,55 m.; 3. M. 
Pornbach (L) 35,98 m.; suliță: 1.
Maria Iordan (R) 37,26 m.; 80 m. g.: 
1. K. Schultze (L) 12,0; 2. U. Lutter 
(L) 12,3; 4xl(W: 1. Rapid 50,2; 2 
Locomotive 50,3.

Clasamente finale :
BĂRBAȚI Lokomotiv Leipzig — 

Rapid București 110,5 — 92,5.
FEMEI : Rapid București — Loko

motiv Leipzig 61—56.
GENERAL: Lokomotiv Leipzig — 

Rapid București 166,5 — 153,5.

Eana 
Lutter

l. 48
(L)
m. ;
(R)
m.;

Spectatorii clujeni nu și-au 
mințit dragostea pentru atletism 
au venit în număr mare la concursul 
internațional studențesc desfășurat 
sîmbătă și duminică pe stadionul 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" cu parti
ciparea atleților polonezi de la AZS 
și a celor mai buni atleți ai U.A.S.R. 
Din cele 26 de probe incluse în pro
gram atleții de la A.Z1S. au cîștigat 
17. Rezultatele nu au fost pe măsura 
valorii celor mai mulți dintre parti
cipant!. Iată cele mai bune rezultate: 
FEMEI. 100 m.: Maria Bibro (AZS) 
12,0; 200 m.: Sicoe 26,5; 400 m.: Cu- 
țui (UASR) 58,9; 80 ni. g.: Bibro 
11,7; înălțime: Bibro 1.50; lungime: 

j " ’ SII;jțâ: Ursula
greutate :

11,7; înălțime: 1
Taciu (UASR) 5,08; i - 
Figwer (AZS) 46,98 m.;
Figwer 12,85 m.; BARBAȚI.“ KW m.: 
Sczepanski (AZS) 10,8; Stein 
(UASR) 10,9; Măgdaș (UASR) 11.0; 
Zahaichievici (UASR) 11,1; Dziedzik 
(.AZS) 11,1; Borek (AZS) 11.1; 200 
m.: Dziedzik 22,8; Sczepanski 22,9; 
Măgdaș 23,1; 400 m. Sudrigean
(UASR) 48,7; Oswiecinski (AZS) 
49.2; Comeișan (UASR) 50,3; Marek 
(AZS) 50,6; 800 m.: Marek 1:54,4; 
Corneisan 1:55,9; 110 m. g.: Ardelea- 
nu (UASR) 14,8; Krol (AZS) 15,1; 
400 m. g.: Krol 54,6; V. Pop (UASR) 
56,7; înălțime: Fabrikowski (AZS)
l, 98; Skupny (AZS) 1,94; Dumitres
cu și Porumb (UASR) 1,85; lun
gime: Jurcă (UASR) 6,75 ni.; Li- 
piec (AZS) 6,73 tn.; prăjină: Bed- 
nawski, Miazga, Kielszewski (AZS) 
4,10 m.; Cotor și Răuțoiu (UASR) 
4,00 in.; greutate: Crețu j " 
15,60 m.; Wachowski (AZS) 15,27 m.; 
Obuchwicz (AZS) 14,85 m.; disc: 
Wachowski 50,77 m.; Obuchowicz 
47,20 tn.; suliță: Al. Bizim (UASR) 
71,37 m.; Gh. Popescu (UASR) 69,97
m. ; 1. Iordan (UASR) 64,93 m.; 
procki (AZS) 61,73 m.; 4x100 m. 
AZS 42,2; UASR 42,3; 4x400 
UASR 3:25,8; AZS 3:31,4.

Puia Nicoiae și-a deschis drum pen- 
terisiice la plex.

(Foto: I. MIHAICA)
Ca și anul trecut, întîlnirea inter

națională de box dintre reprezentati
vele R. P. Romtne și R. P. F. Iugo
slavia s-a terminat cu un scor egal : 
10—10. Întrecerea n-a corespuns însă 
decît în mică măsură. Este adevărat 
că — de ambele părți — s-a luptat 
cu dîrzenie pentru victorie, dar insu
ficiențele de ordin tehnic sau fizic, 
dovedite de boxerii din cete două for
mații, ca și obstrucțiile repetate ale 
unora dintre pugiiștii oaspeți, au fă
cut ca nivelul acestei gate să nu fie 
cel așteptat. In plus, absența unui 
judecă tor-arbitru neutru (italianul 
Checchi și-a anunțat în ultimul mo
ment indisponibilitatea) a influențat 
desfășurarea întîlnirii, deciziile din 
meciurile Dumitrescu — Lukici, Ghe- 
țu — Laskovici, Zaharia — Davido- 
vici, și, mai cu seamă, Marioțan — 
Sojici nefiind conforme cu realitatea. 
Dintre pugiliștii care au urcat treptele 
ringului de pe Stadionul Republicii, 
am remarcat totuși pe Puiu Nicoiae, 
Ghețu Velicu și C. Gheorghiu 
prima repriză) din formația 
noastre și pe Dragoslav lakovievici, 
Miodrag Alitrovici și Ilija Lukici din 

1 echipa oaspe.
La categoria muscă, Puiu Nicoiae 

(R.P.R.) l-a întrecut la puncte pe 
Sfevam Liubomirovici (R.P.F.L) Pu- 
gilistul iugoslav a boxat mai legat 
și foarte bine blocat, dar Puiu Nico
iae a izbutit — de la mijlocul repri
zei a doua — să-i „deschidă* garda

DE
ATlHiSM

(UASR)

Pa

ni.

(în 
țării

și să plaseze numeroase și efieaeei 
„serii* de croșeuri upercutate Ia sto
mac. In cadrul categoriei cocoș, Mio
drag Mîtrovici (R.t’.F.I.) a obținut 
decizia la puncte în fața lui Cons
tantin Gheorghiu (R.P.R.) Reprezen
tantul nostru a avut o primă repriză 
foarte bună. Acționînd cu lovituri 
„din mers“, el a acumulat la începu' 
un ușor avantaj. La mijlocul repr 
zei secunde, resimțindu-se și de pe 
urma durității loviturilor lui Mitro- 
vici, Gheorghiu face greșeala de a 
intra în lupta de aproape, care-i coa- 
venea iugoslavului. In limitele cate
goriei pană, Iosif Mihalic (R.P.R.) l-a 
învins la puncte pc Miroslav Paune- 
viei (R.P.F.L) Mihalic a fost serios 
jenat în acțiuni de repetatele obstruc
ții ale lui Patmovici. Acesta a ținut, 
a împins și a lovit chiar jos, atrăgîn- 
du-și un justificat avertisment. La
categoria semiu.șoară, Miodrag La-
zarevici (R.P.F.L) a cîștigat la punc
te în fața lui Ștefan Bogdan (RPR). 
Avantajat de statură și de alonjă, La- 
zarevici a stopat regulat cu directa 
de stînga atacurile și așa destul de 
anemice ale Iu: Bogdan. In cadrul 
categoriei imediat superioare, C. Du
mitrescu (R.P.R.) a obținut o decizie 
discutabilă la puncte în fața lui Ilija. 
Lukici (R.P.F.L). Meciul a avut o 
desfășurare oarecum egală dar Lu
kici a- fost mai insistent în acțiuni.- 
mai ofensiv.

Evoiuînd în limitele categoriei se 
mimijlocie, Nicoiae Linca (R.P.R.) 
l-a întrecut la puncte pe Eraldo Pa- 
novac (R.P.F.I.). Deși Panovac a 
fost numărat în prima repriză, în 
urma unei puternice „stingi* recepțio
nate la bărbie, Linca a cîștigat cu o 
foarte mică diferență de puncte. în 
fața rutinatului Dragoslav Jakovte- 
vici (R.P.F.L) vice-campion al Euro
pei, tînărul nostru reprezentant Mir
cea Balaș a boxat cu mult curaj. In 
repriza a doua, însă, net depășit de 
loviturile precise ale adversarului, a 
fost învins, prin abandon. La catego
ria mijlocie, Ghețu Velicu (R.P.R.) a 
fost declarat învins la puncte de Ște- 
van Laskovici (R.P.F.L). Ghețu Ve
licu a fost mai ofensiv și a plasat 
lovituri puternice care l-au zdruncinat 
pe Laskovici. La categoria semigrea. 
Petre Zaharia l-a întrecut — discuta
bil — la puncte pe Bronislav Davi- 
dovici (R.P.F.L), iar la categoria 
grea Dragan Sojici (R.P.F.L) a fost 
gratulat cu o decizie total eronată 
în dauna lui Vasile Mariitțan (R.P.R)..

M. GODEANU

PESTE HOTARE
Echipa feminină a 

R. F. G. - • 
Italia cu

mai bune :
10,8. Lungime: Iacobi 

m.; Suliță:
Greutate :

a întrecut 
74—30. Cî- 
80 m. g.:teva rezultate 

Kopp (RFG) 
(RFG) 6,14 
(RFG) 52,15.
(RFG) 15,63 ra.
• La Dortmund, Harry (RFG) a 

alergat 10,2 pe 100 m. întrecîndu-1 
pe Agostini, care a fost cronometrat 
cu 10,3. La 200 m. Germar (RFG) 
s-a clasat primul cu 20,9 iar pe 110 
m. g. Lauer (RFG) a alergat 13,8.
• La Londra echipa Finlandei a 

întrecut Anglia cu 120:110. Cîteva 
rezultate: 400 m. Wrighton (A) 46,4. 
Greutate: Rowe (A) 17,44 m. înăl
țime: Salminea (F) 2,05 ni.

Brommel
Werner

In cadrul întîlnirii
- R. P.

„ : a a-
vut Ioc la Rostov, halterofilii sovie
tici au corectat cinci recorduri mon
diale: Korj (cat. pană) la împins 
118,5 kg. Cat. semimijlocie: Ciulinov 
(Ia aruncat) 169,5 kg. Cat. mijlocie, 
Plukfelder a realizat 147,5 kg. Ia 

împins, 138 kg. smuls, și 452,5 kg. 
(la total).

Sîmbătă la Linz 
HANDBAL (Austria) echipa mas

culină a R.F.G. a în
trecut selecționata Austriei cu 25-11 
(13-11) iar ieri la Budapesta campi
onii mondiali au terminat la egali
tate 16-16 (8-7) cu reprezentativ! 
R. P. Ungare.

HALTERE U. R. S. S. 
Bulgaria, care
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