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loianda Balaș a stabilit i 32 mJ 
un nou record mondial: ’
iîntem convinși că fiecare dintre 
ctatorii care au luat loc sîmbătă 
>ă-ainiază în tribunele Stadionului 
publicii s-a felicitat pentru inspira- 

pe care a avut-o de a fi venit la 
îtisni. Spectacolul la care au asis- 

— ne gîndirri în mod cu totul spe- 
1 la desfășurarea probei feminine 
săritură în înălțime — nu poate 

întîlnit oricînd și oriunde. Simbătă 
cadrul etapei a V-a a campionatu- 

pe echipe, maestra sportului !o- 
ida Balaș a reușit ceea ce încercase 
cu cîteva săptămîni în urmă la „in- 
naționale": a trecut splendid peste 
cheta ridicată la 1,82 m., stabilind 
Ifel un nou record al lumii!
Ce păcat că doar atit de puțini din 
ectaiorii care urmăriseră, cum se 
une „cu sufletul la gură" tentativa 
andei de la campionatele internați- 
ale au fost acum martorii celui mai 

preț succes de pînă acum al aces- 
sportive și al atletismului nostru I 

’ 'mda a început concursul la 1,60 
âlțime pe care — normal — a 

■cut-o din prima încercare. A sărit 
oi, tot din prima încercare, la 1,70 
, la 1,75 m., la 1,80 m. și la 1,82 m. 
ntre acestea, cea mai spectaculoasă 
iritură ni s-a părut cea ce la 1,80 m. 
id loianda a trecut peste ștachetă 
o ușurință extraordinară și cu mulți 

ntimetri deasupra. Fără să exage- 
m cîtuși de puțin, loianda a avut la 
ea încercare cel puțin... 1,85 m! La 
I de spectaculos și de sigur a trecut 
landa Balaș și la 1,82 m.
loianda Balaș se află acum intr-o 
rmă sportivă excepțională, are „pof- 
“ de concurs și de aceea sîntem 
nvinși că chiar pînă la sfîrșitul a- 
stui sezon, ea mai poate realiza și 
te succese.
Iată acum rezultatele tehnice înre- 
strate: BARBAȚI : 100 m.: I. Ger- 
ely (CCA) 11,0; I. Savel (D) 11,2; 
. Pop (Rapid) 11,2; 200 m.: Gr. E- 
iche (CCA) 22,3; I. Gergely (CCA)

Au început 
campionatului

Prima fază a campionatului repu- 
lican de motocros ne-a adus plăcuta 
urpriză de a întîlni Ia startul probe- 
>r un număr impresionant de concu- 
enți (aproape 100) a căror pregătire 
ehnică a făcut ca disputele să se ri- 
ioe la un înalt nivel. Astfel se ex- 
dică interesul manifestat față de a- 
jrgări de către cei aproape 10.000 
pectatori, care nu s-att clintit din 
ribunele naturale (pantele ce străju- 
esc traseul) timp de aproape 8 ore 
ît au durat cursele.

Cele mai disputate probe au fost 
j clasele 175 cmc. (seria I) 350 și 
i00 cmc, în cadrul cărora s-au în- 
îlnit în lupta pentru înțîietate majo- 
itatea specialiștilor concursurilor p? 
eren variat. La clasa 350 cmc — de 
>ildă — au pornit să se înfrunte 
jheorghe Ioniță, Gheorghe Ion, Pop 
dihai, Barbu Predescu, Al. Lăzărescu 
:tc., motocioliști a căror valoare și 
>osibilități îi îndreptățeau pe fiecare 
n parte să aspire la victorie. Sigu- 
anței și măiestriei în conducerea mo- 
ocicletei a lui Gh. Ioniță i-a răspuns 
enacitatea și curajul lui Gheorghe Ion, 
ehnica desăvîrșită a lui Pop Mihai 
îi calmul și regularitatea lui Al. Lă- 
îărescu. De aci, o luptă de toată fru
musețea care a impresionat plăcut, 
i-a făcut să palpite, nu numai pe 
spectatori dar chiar și pe specialiști 
ale căror pretenții rareori sînt satis
făcute de alergători. Din acest spec
taculos duel a ieșit victorios Al. Lă- 
zărescu. Gh. Ioniță și Gh. Ion au 
fost siliți să cedeze, primul în urma 
unei căzături care i-a defectat aripa 
roții din față, iar cel de al doilea 
Pfin abandon, datorită ruperii unor 
cabluri la instalația electrică. Clasa-

22,9; M. Pop (Rapid) 22,9; 400 m.: 
1. Savel (D) 48,8; St. Mihaly (D) 
50,3; 800 m.: Tr. Sudrigean (UASR) 
1:50,4; St. Mihaly (D) 1:53,1; A. Ba- 
rabaș (D) 1:55,2; 1.500 m.: C. Gre- 
cescu (D) 3:54,0; A. Barabaș (D) 
3:55,0; 1. Veliciu (UASR) 3:59,4; 5.000 
til.: I. Veliciu (UASR) 15:06,8; N. Bu- 
nea (CCA) 15:07,2; V. Weiss (D) 
15:33,2; 10.000 t*. : F. Moscovici (P) 
31:41,4; Gr. Cojocaru (UASR) 31:42,2; 
F. Vasile (D) 33:04,0; 110 m. g. : T. 
Ardeleanu (UASR) 15,2; V. Jurcă 
(UASR) 15,4; Gh. Vintilă (P) 15,6; 
400 metri garduri: G11. Stanei (Ra
pid) 54,8; M. Ursac (D) 55,6;
C. Tonei (Rec.) 56,7; 3.000 m. obst.: 
T. Strzelbiscki 9:16,0; C. Aioanei 
(CCA) 9:17,S; D. Dragomir (Rec.) 
9:27,5; 10 km. mars : H. Răcescu (D) 
46:58,8; M. Neagu' (D) 47:17,4; C. 
Nourescu (D) 47:38,8; lungime: S. 
loan (CCA) 7,10; R. Licker (D) 7,02; 
V. Jurcă (UASR) 6,71; triplu: S. Ioan 
(CCA) 14,16; O. Viscopoleanu (Rapid) 
13,88; N. Mărășescu (CCA) 13,81; 
înălțime: X. Boboc (CCA) 1,91; Gr. 
Marinescu (P) 1,85; C. Porumb

.(UASR) 1,85; prăjină: Z. Szabo (CCA) 
120; P. Ioan (CCA) 4,20; M. Tranda- 

■filcv (D) 4,00; greutate: N. Ivanov 
(D) 15,58; C. Grețu (UASR) 14,54; 
Gh. Popescu (UASR) 13,92; disc: E. 
Vîlsan (CGA)i46,01; R. Coveianu 
(CCA) 45,68; V.țManolescu (D) 45,54; 
suliță: Al. Biziii (UASR) 68,75; D. 
Zamfir (D) 64,35; I. Iordan (UASR) 
64,10; ciocan : N. Rășcănescu (CCA) 
58,91; C. Drăgutescu (C) 56,41; D. 
Greifenstein (Ml 54,99; C. Dumitru 
(Rapid) 54,70; F! MEI : 100 m.: I. 
ludă (Rapid) 12f5; L. Bendiu (Rapid) 
12,8; Cl. Simionescu (M) 12,9; 200 m.: 
I. Lută 25,6; L. Bendiu 26,4; Al. Sicoe 
(UASR) 26,7; 400 m.: M. Cuțui
(UASR) 58,5; A. Czuli (UASR) 60,5; 
N. Eana (Rapid) 60,8; 800 m.: N. 
Pasciuc (UASR) 2:15,7; G. Dumitres
cu (M) 2:19,5; N. Eana 2:22,3; 80 m.

g. : A. Dragomirescu (Rapid) 12,1; S. 
Băltăgescu (M) 12,3; FI. Stancu
(CCA) 12,4; ÎNĂLȚIME: IOLANDA 
BALAȘ (CCA) 1,82 m. — NOU RE
CORD MONDIAL; R. Voroneanu (M) 
1,51; S. Grosu (C) și A. Dragomirescu 
1,47; lungime: S. Grosu 5,35; FI. 
Stancu 5,32; V. Belmega (P) 5,27;
greutate: A. Coman (D) 14,60; E. 
Scherer (V) 12,76; I, Stoica (P) 11,59; 
disc: L. Manoliu (M) 46,46; P. Simi
onescu (UASR) 45,72; O. Cataramă 
(P) 42,04; suliță: M. Diți (V) 47,78; 
I. Miklos (D) 45,30; M. Iordan (C) 
38,73.

Rezultatele generale ale întîlnirilor: 
Dinamo — Metalul 197:135; Dinamo 
— C.C.A. 200:402; Metalul - C.C.A. 
165:123; Constructorul — Recolta 
156:129; Recolta — Voința 150:125; 
Constructorul — Voința 172:114; 
U.A.S.R. — Rapid 174:155; U.A.S.R.— 
Progresul 208:120; Rapid — Progresul 
188:135.

Să ne preocupăm mai atent
de educația sportivă a spectatorilor

Publicul nostru spectator, care asis
tă la diferitele competiții sportive, este 
considerat — pe bună dreptate — ca 
obiectiv și principial în aprecierea re
zultatelor, faptelor și intîmplărilor pe
trecute pe terenurile de sport. Acest 
lucru își are rădăcinile în munca exi
gentă depusă de organizațiile de par
tid, sindicale și U.T.M. din întreprin
deri și instituții, de cluburile și colecti
vele sportive, de activiștii U.C.F.S., 
care prin diferite forme de agitație și 
propagandă au educat spectatorii în 
spiritul unei atitudini noi față de ac
tivitatea și rezultatele sportivilor. Este 
firesc de aceea ca în diferite ocazii — 
fie în cadrul întîlnirilor de fotbal, fie 
în cadrul celor de box etc. — să au
zim aplauzele furtunoase, drept răs
plată pentru spectacolul frumos ofe
rit de sportivi sau, uneori, proteste 
față de un arbitraj defectuos, o compor
tare nedemnă pe terenul de sport. S-a 
încetățenit de mult în masele de spor
tivi zicala: „Barometrul rezultatelor și 
al aprecierii spectacolului sportiv este 
publicul". Putem privi, cu legitimă 
mîndrie această apreciere deoarece ea 
oglindește saltul calitativ pe care ma
sele de spectatori sportivi l-au făcut 
în ceea ce privește ridicarea conștiinței 
lor sociale și politice, în comportarea 
lor ca spectatori dornici de a asista 
la întîlniri sportive de bună calitate, 
desfășurate în spiritul celei mai de
pline sportivități.

Se întîmplă cîte o dată ca unii spec
tatori, simpatizanți exagerați ai echi
pei sau colectivului respectiv, să fie 
subiectivi în aprecierea faptelor, re
zultatelor sau intîmplărilor de pe te
ren. Educați insuficient din punct de 
vedere al sportivității și al atitudinii 
ce trebuie s-o aibă, pe stadion, unii 
spectatori încep să fluiere, să huidii- 
iască... Din păcate, deseori, cei din 
jur nu iau poziție; ba, se mai gă
sesc unii care se asociază la aseme
nea atitudini, fapt ce poate duce la o

atmosferă nesănătoasă în tribune și 
chiar la demoralizarea jucătorilor sau 
la derutarea, pe parcursul jocului, a 
arbitrilor.

Unt procedează unii suporteri ai e- 
chipei Dinamo Bacău, care se înde
letnicesc cu trimiterea de telegrame 
după fiecare meci disputat de echipa 
locală echipelor învinse sau învingă
toare, telegrame al căror conținut o- 
glindește un spirit sportiv nesănătos. 
Exemplu: „Condoleanțele noastre, păs
trați cu cinste locul", sau „Pentru vic
toria obținută în fața echipei Dinamo 
Bacău (0-2) vă transmitem sincere fe
licitări". Se cuvine ca împotriva aces
tor aiititdini să se ia măsuri, colecti
vul sportiv din Bacău să se ocupe mai 
atent și cu mai mult spirit politic de 
educația „înflăcăraților" săi suporteri, 
educație în care se resimte o serie de 
importante lacune.

Pentru lipsurile în educarea sportivă 
a spectatorilor o bună parte de vină 
o poartă și unele organe sportive de 
specialitate, jucători, arbitri, organi
zatori. Prin abaterile acestora de la 
regulamente și instrucțiuni în cadrul 
competițiilor, prin încălcarea unor ho- 
tărîri și sarcini ale U.C.F.S., ei dau 
tonul, productad nemulțumiri justifi
cate din partea publicului.

întîlnirea internațională de box 
R.P.R. — R.P.F. iugoslavia ne oferă 
un exemplu concludent de felul cum 
arbitrii, de exemplu, pot produce 
greutăți în munca de educare 
sportivă a spectatorilor. Pînă la me
ciul dintre Dt'~:‘rescu și Lukici cele
lalte partide a desfășurat normal, 
publicul a aplaudat furtunos specta
colul pugilistic, era pe deplin mulțu
mit de .atmosfera sportivă și priete
nească de pe ring Arbitrajul corect 
a fost răsplătit deseori cu ropote de 
aplauze. Intr-adevăr, manifestația cal-

V. GRĂDINARU

(continuare in pag. 2)

Ieri9în campionatul de rugi>i
o C.F.R. Grivița Roșie a întrecut Progresul după... 86 minute! • Di rtamo se menține în formă • Con

structorul a învins la lași • Știința Timișoara a realizat scorul etapei

mteerile
de motocros

mente: 125 CMC: 1. Pop Mihai
(Dinamo) ; 2. Cri Radovici (Metalul); 
3. C. Nedelcu (yinamo); 175 CMC:
1. St. Iancovici (Metalul); 2. B. Pre
descu (Metalul)^ 3. T. Popa (Dina
mo) ; 250 CMC:11. Gh. Ion (C.C.A.);
2. Gh. Ioniță (t.C'.A.); 3. V. Szabo
(Dinamo): 350 SCMC: 1. AI. Lăză
rescu (Rapid) ; 2. Pop Mihai (Dina
mo); 3. Gh. Ioniță (C.C.A.); 500
CMC: M. Dănescu (C.C.A.); 2. V. 
Szabo (Dinamo): 3. H. Silzier (Met.); 
ATAȘ: 1. M. Dănescu -f- Al. Huhn 
(C.C.A.).

G. ȘTEFĂNESCU

Finala
i

Conișa (Progresul) deschide spectaculos linia de treisferturi, în 
timp ce ceferiștii PircălăbeSc'u, Socul eseu și Oblemenco (de la stingă la 
dreapta) s-au și lansat pe „fază". (Foto: GH. DUMITRU)

Rezultatele tehnice ale etapei a 
XI I-a : Progresul — C.F.R. Gri- 
vița Roșie 5—6 (0—3) ; C.C.A. — 
Rapid 6—0 (3—0) ; Dinamo — 
C.S.U.B. 13—3 (5—0) ; Știința
Timișoara — C.S.Â. Ploești 21—3 
11—3); C.S.M.S. lași — Con-
structorul '6—16 (3—3).

După regulament, un meci de rugbi 
durează exaot 80 de minute. Ei bine,

campionatului 
al R.

feminin de șah

Sîmbătă a început în aula Institu
tului de Petrol și Gaze din Capitală 
finala campionatului feminin de șah 
a R.P.R. Primele două runde au fur 
nizat partide interesante și unele sur
prize. Astfel, poate fi considerat drept 

î ■'< surpriză faptul că maestra Marga
reta Teodorescu a înregistrat la start 
două înfrîngeri. Șa a fost întrecută 
în prima rundă de Elisabeta Polihro- 
niade, iar în runda a doua de Irina 
Tzitron, care a cîștigat o foarte fru
moasă partidă încheiată cu un atac 
imparabil de mat. In runda a H-a 
Polihroniade a c'fștigat ia Elena Si- 
galas care, ca și ? Margareta Teodo
rescu, înregistrează a doua înfrîngere, 
în runda I pterzîrtd la Lidia Giu- 
roiu. Fosta noastta campioană a cîș-

P. R.
tigat și în runda a II-a, întreeînd-o pe 
Maria Perevosnic.

Alte rezultate: Sanda Fiiipescu — 
Domnița Macri 0-1, Elena Rădăcină — 
Veturia Simu 0-1, Maria Perevosnic
— Doina Mayer 1-0, Clara Friedman
— Silvia Zamfirescu F2-V2, Maria 
Pogorevici — Natalia Iliescu 1-0 (run
da I), Rădăcină — Macri F2-F2 ' 
(runda a II-a). Celelalte partide s-au ’. 
întrerupt. După două runde, în frun- ■ 
tea clasamentului se află Giuroiu și 
Polihroniade cu 2 puncte, urmate de 
Macri cu 1 F2 puncte.

Astăzi dimineață, începînd de la ora . 
10, se joacă partidele întrerupte din 
prima rundă. După-amiază, între orele 
17—22, turneul continuă cu runda 
a IlI-a, 1

R. Chiriac, arbitrul îmtîlnirii Progre
sul — C.F.R. Gr. Roșie (un meci 
extrem de important pentru înfăți
șarea finală a clasamentului) nu a 
fost de acord cu această prevedere 
regulamentară, prelungind repriza a 
II-a cu 6 minute! (peste cele două 
minute, datorate întreruperii jocului 
din cauza accidentării unui jucător). 
Și astfel, pe stadionul Progresul, am 
avut parte de o primă repriză, nor
mală, de 40 minute și de o a doua 
de... 46 minute I Dar, mai supărător 
e faptul că rezultatul s-a decis în 
aceste „prelungiri" neașteptate, Țîbu- 
leac (C.F.R.) transformînd o lovitură 
de pedeapsă, acordată cu ușurință 
în minutul 83 (î) și întoreînd astfel

rezultatul în favoarea echipei sale: 
6—5 (în min. 80 rezultatul pe teren 
era 5—3 pentru Progresul). Apoi, 
parcă pentru a răscumpăra greșeala, 
R. Chiriac (care a arbitrat foarte 
bine pînă în acel moment) a lăsat 
jocul să „meargă înainte" acordîrid, 
cu aceeași ușurință, două lovituri de 
pedeapsă Progresului (min. 85 și 86), 
care însă, din cauza nervozității ju
cătorilor, nu au dus la nici un re
zultat. In felul acesta, cu concursul 
unor împrejurări favorabile, C.F.R. 
Gr. Poșie continuă a se menține ne
învinsă și a-și păstra intacte șansele 
la titlu.

Meciul în sine a fost destul de 
frumos și a pasionat mai ales prin 
evoluția scorului. A condus la început 
C.F.R. printr-o frumoasă încercare 
reușită de lrimescu. Apoi, în ciuda 
superiorității tehnice, ceferiștii''nu tna.î 
pot modifica scorul (3—0) cu care 
ia sfîrșit repriza. După reluare, C.F.R. 
păst cază inițiativa și atacă „la mînă", 
dar ineficace. Este rîndul Progresului 
să contraatace și Ghiuzclea reușește 
o încercare de toată frumusețea chiar 
între buturi, după o cursă printre 
mai mulți adversari. Patrubani 
transformă și scorul devine favorabil 
Progresului : 5—3. După ce Emil Du
mitrescu (P.) ratează victoria echi
pei sale, „încuind" o minge așteptată 
de trei parteneri liberi, care nu aveau 
altceva de făcut decît să o culce în 
terenul de țintă, meciul se termină 
în nota de superioritate a C.F.R.-ului, 
care beneficiază în plus de situația 
anormală creată la sfîrșitul jonii'ui. 
Cei mai bum : Oblemenco, Milea, 
Vusek, Moraru (C.F.R.), Ciobanu, Cli- 
movschi, Ghiuzelea, Dumitrescu 
(Prog.).

C. DUMITRU

. MARCEL VOINEA - la individual 
și DINAMO — pe echipe au cîștigat 

cea de a Xlll-a ediție a „Cursei Victoriei"
Ultimele două etape ale tradiționalei competiții „Cursa Victoriei" (t'uca- 

rești-Orașul Stalin și retur) au prilefuit o întrecere pasionantă intre cei 45 de 
concurenți, ciți mai rămăseseră in întrecere. Cicliștii au luptat cu maximum 
de energie, ceea ce a făcut ca in etapa București — Orașul Stalin să se reali
zeze cel mai bun timp cunoscut vreodată pe acest traseu, alergindu-se sub 
4‘/2 ore, cu o medie orară de 37.300 km

Sîmbătă la prînz concurență au 
luat startul în etapa București — 
Orașul Stalin. Plutonul se menține o 
bună bucată de drum compact. La

Ploești, primii trec 1. Stan (Prog.) si 
N. Stepanian (Recolta) dar nu după 
mult timp ei sînt ajunși de întregui 

(Continuare in pag. 4).



Rezultate surprinzătoare tn oea de a Vl-a 
etapa a campionatelor de handbal

Cea de a Vl-a etapă a celor trei 
(campionate republicane de handbal a 
furnizat o serie de rezultate surprin
zătoare, în special în întrecerea echi

pelor masculine de categoria A. Iată, 
pe scurt, ce ne-au relatat corespon
denții noștri :

MASCULIN, CATEGORIA A : 
C.S.M . Reșița — Victoria Jimbolia 
14-10 ( 5-7). 3.500 de spectatori au a- 
sistat la un meci foarte disputat și 
de bun nivel tehnic. Pînă aproape de 
mijlocul reprizei a doua Victoria Jim
bolia a condus mereu cu mai mult de 
2 goluri diferență. Spre sfîrșit, reși- 
țenii au forțat și au reușit să cîștige. 
Punctele au fost 
(6), Lindenbach 
Ferenschulz (2), 
C.SM. Reșița și 
(3), Valeri (2)

Voința Sibiu — C.C.A. 10-9 (4-5). 
întîlnire dinamică și echilibrată. Echi
pa gazdă a înscris golul victoriei în 
ultimul minut. Au marcat Schuster 
(6), Kraus (2), Bretz (2) pentru Voin
ța și Bulgaru (3), Costache (2), Că- 
iiman (2), Telman și Lingner II pen
tru C.C.A.

C.S.M.S. Iași — Tehnometal Timi
șoara 13-14 (6-7). Victoria oaspeți
lor este pe deplin meritată. Cu o linie 
de atac mai omogenă și mai decisă 
în fața porții, timișorenii au reușit să 
•depășească de multe ori apărarea echi
pei ieșene. Au înscris: Țipu (9), Em. 
Hurubeanu, St. Hurubeanu, Gliga și 
:Sehaas pentru C.S.M.S. lași; lacob 
j(6), Tasch, Michel (4), HoMerbach 
(2), Ghimpel pentru Tehnometal.

Rapid București — Chimia Făgăraș

înscrise de Jochmann 
(2), Falschessel (2),
Sdiultz (2), pentru 

de Jost (5), Kolbus 
pentru Victoria.

<Azi in „Cupa de toamnă” 
la tenis:

Gh. Viziru — Țiriac
lată cele mai importante rezultate 

înregistrate sîmbătă și duminică: Băr- 
• bați: Gh. Viziru — Georgescu 6—l, 
6—2, 6—2; Cristea — Țiriac 6—2, 

■4—6, 8—6, 3—6, 8—6; Gh. Viziru — 
Cristea 6—4, 6—4, 6—4; Georgescu— 
Țiriac 5—7, 6—8, 6—4, 6—3, 6—4; 
Femei: Andriescn — Avram 
10—8; El. Roșiauti — Namian 

'6—2 (I); Namian — Avram 
6—1; EL Roșianu — Andriescu 
6—4, 11—9. Turneele „Cupei de

6-1,
6—2,
6—1,
2—6, 

.. , toam
nă" iau sfîrșit astăzi. Pe terenurile 

•Centrului de antrenament nr. 2 vom 
putea urmări de la ora 14, partide rn- 
.teresante printre care : Gh. Viziru—Ion 
Tiriac și St. Georgescu — Eugen Cri»- 

itea.

15- 11 (8-4). Așa cum începuse 
se părea că el va fi echilibrat 
prig disputat. Dar, după scurt 
bucureștenii și-au impus superioritatea 
datorită rapidității cu care a acționat 
linia lor de înaintare. In repriza se
cundă, oaspeții au avut o scurtă reve
nire, insuficientă însă pentru a mai 
schimba soarta partidei. Au marcat: 
Costache II (5), Istrate (3), Negre 
(2), Pană (2), Martini (2), Păuncscu 
(Rapid), Schneider (3), Tischler I (3), 
Martini, Chiujdea, Misckes, Graeff, 
Tischler II (Chimia).

Dinamo Orașul Stalin — Știința Ti
mișoara 21-11 (15-8). Joc rapid, spec
taculos 'in prima repriză. După pauză, 
ambele echipe au început să joace dur. 
Au marcat: Veber (8), Martini (4), 
Jeckel (4), Pahan (3), Schmitz (2) 
pentru Dinamo și Moser (5), Mei- 
thert (3), Vlad (2), Jude pentru 
Știința.

Dinamo București — Petrolul Ploești
16- 9 (9-4). Ao înscris: Ivănescu (6), 
Stănescu (5), Martini (2), Niemesch 
(2), Covaci (Dinamo), Șelaru 
Proorocu (3), Dobriță (2), 
(Petrolul).

FEMININ, CATEGORIA A: 
București — Măgura Codlei 4-2 
Meci disputat. Bucureștencele 
superioare în pregătirea fizică au cîș
tigat pe merit.

Constructorul Timișoara — llefor 
Tg. Mureș 6-5 (3-3). Joc frumos, cu 
o palpitantă evoluție a scorului. Mai 
hotărîte în acțiuni timișorencele au în
vins pe merit.

Tractorul Orașul Stalin — Record 
Mediaș 11-6 (7-2). Au marcat: Starck 
(6), Neako (4), Windt (Tractorul), 
Juga (3), Zinz (2), Pelgher (Record).

Flamura roșie Sibiu — C.S.U. Bucu
rești 9-7 (3-4). Deși a condus pînă în 
min. 23 echipa oaspe a cedat spre 
sfîrșit, cind excelenta pregătire fizică 
a handbalistelor din Sibiu și-a spus 
euvîntul. Au înscris Dobre (7), Gross 
(2), pentru Flamura 
Nictrlescu (2), Rotii

Olimpia București 
șoara 3-0 (2-0).

Gloria Sighișoara 
București 1-9 (0-3).

Ir. campionatul masculin de eatego- 
goria B s-au înregistrat următoarele 
rezultate:

Recolta Hălchiu — Stăruința Odor- 
hei 16-7 (10-5); Știința Galați — Te
xtila Cisnădie 14-12 (7-8); Voința Si
ghișoara — Dinamo Tg. Mureș 8-8 
(5-6); Știința Cluj — Victoria Ba
cău 10-10 (6-5); Balanța Sibiu — 
I.C.A. Arad 16-14 (8-6); C.S. Marina 
Constanța — C^S.U. București 12-9 
(5-6)11

jocul 
și 3- 
timp

(3), 
Trifu

Rapid 
(1-2).
fiind

roșie, Jianu (4), 
pentru C.S.U.
— Știința Tirai-

— Steagul roșu

ne preocupăm mai atent 
de educafia sportivă a spectatorilor

(urmare din pag. 1)

dă, obiectivă a publicului spectator 
/era un „barometru" sigur, care indica 
'justețea arbitrajului, confirma, parcă, 
țvalabilitatea rezultatelor. Decizia in 

.‘justă dată însă de arbitrii Ghinescu și 
Stănescu. * stirnit protestele publicu
lui- p3 urmare, la celelalte meciuri, 

(deciziile s-au dat in compensație — 
rădică cel învins a fost declarat invin- 
,'gător, iar învingătorul învins! Rezul
tatele întilnirilor au nemulțumit spec
tatorii, care au protestat cerînd arbi
trilor exigență și spirit de răspundere 

I în exercitarea misiunii lor.
Pentru 

obiectivă 
partea 
U.C.F.S., 
sportive, 
«nare atenție. In această direcție trebuie 
folosite diferite tonne de propagandă și 
agitație vizuală, lozinci, pancarte, ta
blouri prin care să se atragă atenția j 
spectatorilor și sportivilor asupra re
gulilor de joc, asupra modului cuni 
trebuie să interpreteze aceștia unele 
decizii și rezultate sportive. Este pozi
tivă în acest sens munca activiștilor 
de la colectivul sportiv Petrolul Plo- 
ești, care duc o intensă activitate de 
educare a spectatorilor prin stația de 
radioamplificare a stadionului. Pe lin
gă programul ce-1 transmite pentru 
spectatorii aflați pe stadion, cu ocazia 
diferitelor întilniri sportive se fac re
comandări spectatorilor pe teme de e- 
ducație. în afară de acest mijloc e- 
ficace de educare, colectivul Petrolul 
Ploești mai întrebuințează și progra
mele ce se tipăresc la diferite meciuri, 
lată cîteva spicuiri din programul zi
lei de 28 septembrie a. c., privind în- 
tîlnirea Petrolul — Wismtit: „Primul 
cuvînt îl att protagoniștii, adică jucă
torii. Dar din tribune spectatorii își au 
roh<i io, de necontestat. Incttrajînd e- 
țh^a, m jiutein duce spre mult doritul

educarea sportivă principială, 
a spectatorilor se cere din 
comitetelor de organizare 
a cluburilor și colectivelor 

a activiștilor U.C.F.S., o mai

succes. ...Dar, să nu uităm acest dar, 
trebuie ca în primul rintf să fim bună 
gazdă.. Rugăm pe spectatori să spri
jine echipa în momentele grele ale 
jocului... In același timp trebuie să 
dovedim maturitatea sportivă a publi
cului nostru, a plaurii rid fazele frumoa
se ale partenerilor noștri de joc". A- 
semenea recomandări făcute spectato
rilor au dus la rezultatul dorit. Spec
tatorii au aplaudat deopotrivă acțiunile 
jucătorilor de la Wistmit, cit și pe a- 
celea ale Petrolului. La terminarea în- 
tîlnirii, spectatorii ploeșteni au făcut 
o caldă manifestație de Prietenie oas
peților.

Activînd intens în direcția educării 
sportive a publicului spectator contri
buim la buna desfășurare a manifes
tațiilor snortive, la asigurarea unei a- 
titudini demne, cetățenești, atit pe te
ren, cit și în tribune.

Aceiași lideri In categoria R:
Corvlnul Hunedoara și Rapid II București

SERIA I
IND. SÎRMII C. TURZII —

RUL O. STALIN 1-0
Echipa locală a obținut 

meritată. A marcat Safar
(Petre Tonea.-coresp.).

METAN MEDIAȘ — C.S. TG. 
MUREȘ 2-1 (1-1)

general jocul s-a caracterizat 
faze rapide. Au marcat: Staudt

TRACTO- 
(0-0) 
o victorie 
(min. 80)

GAZ

In 
prin 
(min. 21) și Gross (min. 56) pentru 
Gaz Metan și Jozsi (min. 16) pentru 
C. S. Tg. Mureș. (D. Vintilă-coresp.).

CKR. ARAD — C. S. ORADEA
2-3 (1-1)

După cîteva insuccese, C. S. Oradea 
a obținut o victorie în fața feroviarilor 
din localitate, care sînt de altfel la a 
doua înfrîngere consecutivă. Au mar
cat: Bîscă (min. 15 și 77) și Boroș 
(min. 47) pentru C.S.O., Negru II 
(min. 43) și Varga (min. 88) pentru 
C.F.R. (Șt. Weinberger-coresp.).

ȘTHNTA CRAIOVA — C. S. M. 
REȘIȚA 2-3 (1-1)

Cu toate că oaspeții au jucat mai 
tehnic, studenții n-ar fi pierdut meciul 
dacă apărarea lor n-ar fi avut ezitări. 
Au înscris: Mateon (min. 5), Urean 
(min. 49, 85) pentru C.S.M.R., Parrie- 
Ifcnon (min. 23) și Coicea (min. 90) 
pentru Știința. (C. Motoc-coresp.).

C.S.A. SIBIU — AMEFA ARAD 
2-1 (2-0)

Sibienii au început meciul foarte 
tare și după trei minute conduceau cu

2-0 prin golurile marcate în min. 1 și 
3 de Protopopescu. Oaspeții au redus 
diferența în min. 70 prin Chitic.

(C. Pitaru și M. Lttpuțiu-caresp.).
MINERUL BAIA MARE — CORV1- 

NUL HUNEDOARA 3-5 (2-3)
Neînvinsă de trei ani pe teren pro

priu, echipa minerilor, a plecat steagul 
în fața hunedorenilor, care au acționat 
mai decis. Localnicii au prezentat o a- 
părare slabă, iar înaintarea a ratat 
multe ocazii. Victoria oaspeților este 
meritată. Au marcat: Oprea (min. 1), 
Nistor (min. 9 și 64), Zapis II (min. 
30. 82) pentru Corvinul, Sulyok (min. 
25), Horja (min. 26) Vlad (min. 58, 
din 11 m.) pentru Minerul.

(V. Săsăranti-coresp.).
MINERUL LUPENI — C.F.R. 

TIMIȘOARA 2-1 (1-1)
Gazdele au meritat victoria. Au mar- 

țat: Enderle (min. 5) pentru CJ?.R. 
Creiniceanu (min. 24) și Cotroază 
(min. 60) pentru Minerul

(1. Zamora-coresp.).
CIASAMENTUX,

5 4 1113: 6 9
6 3 2 1 S: 5 3 
6 3 12 9: 6 7 
6 3 1 2 9: 6 7 
6 3 1 2 6: 5 7 
6 3 12 13:12 7 
6 3 0 3 12: 8 6 
8 2 2 2 7: 7 6 
6 2 2 2 8:M 6

1. Corvlnul Hunedoara
2. C.S.M. Reșița
3—4. C.S. Tg. Mureș
3—4. A.M.E.F.A. Arad
5. Ind. Steunli C. Tur rai
6. C.S.A. Sibiu
7. C.F.R. Arad
8. C.F.R. Timișoara
9. Minerul Lupeni

Etapa a IV*a  a categoriei € 
la fotbal

SERIA T
Sp. Muncitoresc Rădăuți — Gloria 

Dorohoi 6—0 (3—0).
Textila Botoșani — Petrolul Moi- 

nești 3—4 (1—1).
C.F.R. Pașcani — Textila Btrhusi 

3—0 (1—0).
Constructorul Iași — Știința l.M.F. 

Iași 2—I (0—0).
Minerul C. Lung Mold. — C.S.A. 

Bacău 1—0 (0—0).
Etapa viitoare (12 octombrie): 

Textila Botoșani — C.F.R. Pașcani, 
C.S.A. Bacău — Constructorul Iași, 
Știința l.M.F. lași — Sp. Muncitoresc 
Rădăuți, Minerul C. Lung Mold. — 
Textila Bufniși, Gloria Dorohoi — Pe
trolul Moinești.

SERIA II
Dinamo V Miliție București — Ind. 

Sîrmei Brăila 3—1 (1—1).
S.N.C. Constanța — Comb. Poli

grafic București, amînat.
l.M.U.M. Medgidia — Cimentul 

Medgidia (la Constanța) 0—1 (0—l).
Ancora 

0-0.
Știința 

lăți 2—0
Etapa

Gloria C.F.R. Galati 
lăți, Dinamo 9 Miliție București — 
Știinta Galati, Comb. Po'igrafto Bu
curești — Ind. Sîrmii Brăila, l.M.U.M. 
Medgidia — S.N.C. Constanța, Vic
toria Buzău — Cimentul Medgidia.

SERIA HI
Metalul Tîrgoviste — Rapid reg. 

Ploești 4—1 (1—1).
Dunărea Corabia — C.S.U. Bucu

rești 0—2 (0—0).
C.F.R. Rovine Craiova 

Craiova 0—1 (0—1).
Unirea Pitești — Oltul 

rele 1—0 (0—0).
Confecția București — 

ctireșfi 0—0.
Etapa
C.S.U. 

curești. 
Olfni Tr. Măgurele, l.T.B. București
— Dinamo Craiova. Dunărea Cor?b:a
— Metalul Tîrgoviște, Rapid regiunea 
Ploești — Finirea Pitești.

•SERIA IV
Textila Sf. Gheorghe — Mureșul 

Toplița 0—3 (prima echipă este sus
pendată).

Galați — Victoria Buzău

Galați — Gloria C.F.R. Ga- 
(1-0).
viitoare (12 octombrie):

Ancora Ga-

Dinamo

Tr. Măgn-

l.T.B. Bit-

viitoare (12
București —
C.F.R. Rovine Craiova —

HIPISJJ
Atracfia reuniunii de trap de miercuri 8 

octombrie se sprijină în principal pe pre
miul Actrițelor. Dam Irsta cailor concurenți 
și a artistelor care îi vor conduce.

Minciunea HI 1700 (Anca Verești), 
1700 (Rozalia Avram), Vulcan 7720 
Tomescu), Garoafa 1720 (Mihaela 
Crenguța 1720 (Jeny Argeșanu), Bega .. ____
(Olga Tudorache), Amica 1740 (Ileana Mîn- 
drila), Herța 1760 (Vaily Cias), Chiosfec 1760 
(Lily Urseanu).

© Reuniunea de trap de sîmbâtâ a dat 
următoarele rezultate : I. Breton (Oanâ I) 
1’41,3 ; Spic, Fugar. Cota : 2,40-20,80 lei.

II. Adrian (Dinescu I), 1’35; Povara
Hrisfov. Cota : 15,10-194,90-222,70 lei.

III. Coleta (Toderaș I) 1'38,2 ; Haga, Avînf 
III. Cota : 2,50-22.00-59,60 lei.

IV. Lustragiu (Mihâilescu S) 1’26,5 ; Tar- 
câu, Bahlui. Cota : 2,70-15,20-11,50 lei.

V. Hamefal (fanase Gh.) 1'28,8 ; Hermina, 
Zorit. Cota : 2,40-9,10-27,60 lei.

VI. Berna (Avram G.), 1*30,7  ; Havara 
Hoțu. Cota : 2,20-10,80-13,00 lei.

VII. Verona (Tânase Gh.) 1’32,5 : Sîn, Ur
ma. Cota .: 1,80-30,20-10^ lei.

Flavina 
(Liliana

Jura), 
II 1720

octombrie) • 
Confecția Bii-

© La reuniunea de galop de ieri s-au în
registrat rezultatele :

I. AAaria (Stoian Gh.), Clara. Nuca ț 1, 
11/2, 2 lg. Cofa ; 1,60-14,20 lei.

H. Elegant (Hufuleag V.), Gingo (Drâghici) 
Lama, Cap la cap, 21/2. Gît. Cofa : 1,80, 
2,60, 9,80, 1670, 5,70, 7,50 lei.

HI. Sibianca (Huțuleog V.), Nașa mea, 
Norocoasa. 3/4-3,2 lg. Cota : 2,90 - 17,60 - 
3,70 - 14,30 lei.

IV. Leandru (Hutuleag V.), Codaș, Crai
nic 1/2 - 3/4 - 2 lg. Coto : 2,80 - 39,40 - 
7,80 lei.

V. Așa da (Hu)uleag V.), Gerilâ, Justin. 
1 _ 3 - 3/4 lg. Cofa : 3,00 - 32,10 - 28,20 - 
Ordinea triplă 1377 lei.

VI. Logodna (Drâghici C) Picuiina, Rarău. 
3-3 gît. Cola : 2,50 - 8,70 - 56,10 lei.

VII. Jaguar (Hutuleag V.), Pardubice, Ma
tador II. cap
15,10 lei.

VIII. Snop
lima. gît. -
J2, 42,00.

- 1 gît. Cota : 4,10 - 53,80 -

(Sfoian Gh.), Nea Vasile, Ha- 
21/2-2 lg. Cofa : 9,90 -

10. Tractoriul O. Stalin.
11. Gaz Metan Mediaș
12. C.S. Oradea
13. Minerul Baia M'are
14. Știința Craiova

6 2 13
6 13 2 6
6 2 0 4 5:
6 0 4 2 8:
6 114 6:

ETAPA VIITOARE: C.S.Tg. Mure? 
C.S. Oradea, Minerul Lupeni — Gaz î 
tain Mediaș, Ind. Sîrmii C. Turzii 
C.S.A. Sibiu, A.M.E.F.A. Arad—C.S 
Reșița, Tractorul o. StalLn — 
Baia Mare, C.F.R. Timișoara — C.I 
Arad, Corvinul Hunedoara — știi 
Crate va.

SERIA a ll-a
DINAMO OBOR — RAPID H 

BUCUREȘTI 1-2 (0-0)
Derbiul seriei a atras pc stadioi 

din Obor peste 8000 de spectati 
Partida a fost de un nivel tehnic b 
Rapid 11 a cîștigat pe merit dator 
unei pregătiri fizice mai bune, a ui 
joc mai clar, inai tehnic. Invingătc 
au beneficiat și de un penalti tras îr 
afară de Arieșanu. Leahevici a însc 
cele 2 goluri (min. 53 
Rapid II. Dinamo Obor 
Mureșan (min. 82). A 
Șt. Ionescu I (Buc.).

și 81) ale 
a marcat p 
arbitrat cor

Voința

Partizan Reghin — Raf. Cîmpina 
3-1 (1-1).

Metalul Aiud — Chimia Făgăraș 
6—2 (3—2).

Alimentara Tg. Mureș 
Tg. /Mureș 0—0.

Etapa viitoare (12 octombrie): 
Alimentara Tg. Mureș — Chimia Fă
găraș, Mureșul Toplița — Torpedo, 
Rafinăria Cîmpina — Voința Tg. Mu
reș, Textila Sf. Gheorghe — Metalul 
Aiud. Partizan Reghin — Carpati 
Sinaia.

SERIA V
Someșul Satu Mare — Stăruința 

S. Mare 3—1 (1—0).
Recolta Cărei — Dinamo B. Mare 

3—1.
C.F.R.
Rapid

(0-0).
Voința

3—2 (1—1).
Etapa viitoare (12 octombrie): 

Arieșul Turda — Rapid Oradea, So
meșul S. Mare — Voința Oradea, 
Dinamo B. Mare — Stăruința S. Ma
re ,C.F.R. Cluj — Recolta Cărei, Tisa 
Sighet

Cluj — Rapid Cluj 0—0.
Oradea — Tisa Sighet 3—1

Oradea — Arieșul Turda

Rapid Cluj.
SERIA VI

Drubefa Tr. Severin — Flacăra Tg. 
Jiu 3—0 (0-0).

C.F.R. Sinieria
1-1 (0-1).

Aurul Brad —
(2-0).

Metalul Bocșa
Rm. Vîlcea, nedisputat 
prezentat doar 5 carnete 
ții).

Etapa viitoare (,12
Metalul Bocșa Romînă — C.F.R. Si- 
meria. Flacăra Tg. Jiu — Unirea Rm. 
Vîlcea, Olimpia Reșița — U. M. Cu- 
gir, Metalul Oțelul Roșu — C.F.R. 
Tr. Severin, Aurul Brad — Indagrara 
Arad.

— Indagrara Arad

Olimpia Reșița 5—2

Romînă — I Tnirea 
(oasneții au 
de legitima-

octombrie):

M. Tudorar
PROGRESI 
(2-1)

Au înscris Silvestru, Cîrjaliti 
Slunschi pentru gazde și Stănescu 
Stoica (din 11 m.) pentru oaspeți.

(S. Sofomon-coresp
UNIREA FOCȘANI — GLORIA 

BISTRIȚA 3-0 (1-0)
Jucînd cu mult elan focșănenii 

învins la un scor categoric. Au marc 
Solyom (min. 30 și 65) și Nicules 
(min. 75).
PRAHOVA 

TITANII
Deși au 

ploeștenii nu au reușit să concretizw 
Bucureștenii, prin contraatacuri raj 
de, au surprins deseori apărarea a 
versa, înscriind de 3 ori prin ' 
(min. 20 și 74) și Radu Tudor 
58). (M. Bedrosian-coresp.).

FLACĂRA MORENI — C.S.M.S. 
IAȘI 1-1 (0-1)

In min. 36, Gruțiu profitînd de o > 
zitare a portarului de la Flacăra 
deschis scorul. Punctul egalizator 
fast marcat în min. 54 de Ștefănesci 

(Paul Andrei-coresp.).
UNIREA IAȘI — POIANA CIMPIN 

1-0 (0 0)
în min. 40 Creangă (Unirea) a r; 

tat un 11 m. iar în min. 62 același ji. 
cător a înscris unicul gol al partide 

(P. Codrea și C. Matei-coresp.
FORESTA FĂLTICENI — DINAM' 

GALAȚI 2-1 (1-1)
Echipa Foresta a avut superioritate 

teritorială, dar nu a putut concrete 
mai mult din cauza ineficacității îns 
intării. In minutul 8 Vatani (Dinamc 
a' fost eliminat pentru joc periculo 

(Negru Lazăr-coresp.
CLASAMENT :

DIN.AMO B1RLAD —
SUCEAVA 3-2

(H. Cohn-coresp,).
PLOEȘTI — METALl 

BUCUREȘTI 0-3 (0-1) 
dominat peste 60 mint

Obor — Unbre;

- Dinamo iMr
— FIacă,na Mo

1. Rapid H Buoureștt e ii o o 24
2. Flacăra Moceni 6 3 3 0 8
3. Met. Titanii Buc. G 4 1 1 19:1^
4. C.S.M. S. Iași 6321 8: 6
5. Unirea Iași 6312 9:10
6. Foresta Fălticeni 6141 3: 4
7. Poiana Cîmpina 6 2 1 3 »
8. Dinam a Obor 62 13 11:11
9. Progresul Suceava 6 2 13 9:10

10. Gloria Bistrița 6 2 1 3 7:1«
11. Dinamo B?rlad 6 2 13 16:16
12. Unirea Focșani 6 114 13:18
IX Dinamo Galați 6114 5:10
14. Prahova Ploești 6 0 2 4 5:13

Etapa viitoare: Dinamo____
Focșani, Poiana Cîmpina — Foiresia Fâi 
liceul. Prahova Ploești “
Iad, Progresai Suceava 
reni, C.S.M.S. Iași — Unirea lași, Dina 
mo Galați — Rapid II București, Meta
lul Titanii București — Gloria Bistrița.

Dinamo București continuă să conducă 
neînvinsă In campionatul republican 

pe apă
mișoara — Metalul Cluj 7-0 (3-0), Vo
ința Timișoara — Feroviarul 
soa-ra 12-3 (5-2), Cetatea 
C.S.M. Lugoj 7-0 (5-0).

CLASAMENT:

de polo
Tn etapa de ieri a campionatului ca- 

legoriei A la polo pe apă nu au fost 
înregistrate surprize. Favoritele au în
vins în toate cele trei jocuri, iar sco
rul etapei a fost stabilit de llefor Tg. 
Mureș, care a învins cu 12-3 (6-3) pe 
Știința Cluj.

In Capitală, Dinamo a folosit o e- 
chtpă în care nu au jucat Zahan și 
Bădiță și a învins cu 3-0 (2-0) pe 
Start București. C.C.A. și C.S.U. Bu
curești au furnizat o întîlnire foarte 
disputată. După un început foarte bun, 
militarii au slăbit alura și au cîștigat 
la limită, fiind la un pas de a fi ega
lați.

Timi- 
Bucur —«

1. Iadrastria Linei Tlm. 12 11 0 1 111-24 22
2. Cetatea Bucur 12 9 0 3 74-37 18
X Metalul Cliuj 12 7 1 4 63-33 15
4. Voința Timișoara 12 5 1 6 77-67 11
5. C.S.M. DugOj 12 4 2 6 36-52 IO
6. Voința Oradea 12 3 2 7 42-52 8
7. Feroviarul Tim. 12 0 0 ie 16-156 O

Seria Il-a : C. S. Oradea — Voința

CLASAMENT:
1. Dinamo București
2. llefor Tg. Mureș

4*  Silință Cluj
5. C.S.U. Bncarești
6. Start București

In campionatul categoriei B s-a des
fășurat ultima etapă. Iată rezultatele 
tehnice : seria I-a: Industria Linei Ti-

8 8 0 0 60—15 16 
7 5 0 2 38—23 10
6 4 0 2 35—20 8
7 2 0 5 19—40 4
8 2 0 6 18—37 4 
6 0 0 6 9—39 O

Tg. Mures 8-1 (3-0), C.F.R. Cluj — 
C.F.R. Arad 5-5 (4-2), T.C.H, Bucu
rești — Rapid Cluj 16-0 (deoarece e- 
chipa Rapid nu s-a prezentat, s-a a- 
cordat echipei bucureștene scorul cel 
mai mare înregistrat în acest 
nat)

campio-

1.
2. 
X
4.
5.
6.
T.

C.S. Oradea 
C.F.R. Cluj 
C.F.R. Arad 
Voința Tg. Mureș 
T.C.H. Biuenrești 
Piragresul Cluj 
Rapid Cluj

CLASAMENT:
32 12 0
IZ 8 1 
IZ 7 Z 
«
11
12
IZ

5 1 
2 3

135—1® z»
70—n 17
43—15 ÎS
4S—50 II

1
29—76 4
16—79 3

42—«2

0
3
3
5
€

2 0 10
1 1 10



Meciuri viu disputate 
ieri in campionatul categoriei A ia fotbal

CE A FOST...
Dinamo Bacău — Rapid București 1—2 (1—I) 
Progresul București—Farul Constanța 4—1 (0—0) 
U.T.A. — Dinamo București 1—2 (0—1) 
C.C.A. — Petrolul Ploești 2—1 (2—0) 
Steagul roșu — Jiul Petroșani 5—0 (3—0)
Știința Timișoara — Știința Cluj 0—0

CE ESTE „

1. Dinamo București (1)
2. Rapid (4)
3. C.C.A. (7)
4. Progresul (8)
5. Dinamo Bacău (2)
6. Știința Tim. (6)
7. Petrolul (3) „
8. U.T.A. (5)
9. Steagul roșu (11)

10. Știința Cluj (10)
11. jiul (9)
12. Farul (12)

Șl CE VA FI (12 octombrie)
Rapid _ Progresul, Jiul — Dinamo Bacău, U.T.A. — Steagul roșu, C.C.A.— 

Dinamo București, Fanți — Știința Timișoara. Meciul Știința Cluj — Pe
trolul este amînat.

Un meci mai echilibrat 
decît arată scorul

Pentru cine nu a asistat la meciul 
Progresul — Farul Constanța, scorul 
de 4—I (0—0) cu care au cîștigat 
bucureștenii pare cft se poate de 
concludent și Iară drept de apel. O 
asemenea diferență e și normal să 
dută la concluzia unei superiorități 
evidente de-a lungul celor 90 d,e 

numite, de partea echipei învingătoare. 
Îs realitate însă, lucrurile nu au stat 
chiar așa. Intre echipe nu a existat 

erența pe care o arată acest scor, 
mpa din Constanța nu a strălu

cit, e drept, dar s-a comportat mai 
bine decît indică rezultatul final, a 
avut mai mult inițiativa datorită unui 
joc avintat, cu care a dat mult de 
furcă Progresului. Dacă nu a concre
tizat, aceasta se datorește pe de o 
parte modului cum și-a construit ac-

Scor mare 
la Orașul Stalin

ORAȘUL STALIN (Prin telefon). ■— 
Irjfâtnirea dintre Steagul roșu și 
Jiul a atras peste 10.000 spectatori, 
care de date aceasta au părăsit tri
bunele pe deplin mulțumiți de com
portarea echipei focale. Steagul roșu 
i prestat un joc frumos, iar victoria 

.la scor — 5—0 (3—0) — este re- 
ztalitatul urmi bun joc colectiv. S-a 
remarcat în special ataci»!, foarte 

ace. Echipa a găsit repede drn- 
. liber spre poartă, frnctifrcînd 

aproape toate ocaziile de gol. Oaspe
ții, pe linia ultimei comportări, nu 
și-au găsit cadența nici de data a- 
•easta. Au acționat dezorganizat ta 
^aintare, iar în apărare au recurs ta 
,joctt! de ofsaid1* care le-a atras de 
rltfel cel de al treilea gol.

După 16 minute de dominare in- 
dstentă, (în acest timp Crîsnie a 
;alvat de două ori de pe linia porții 
'oluri gata făcute), Campo îl deschide 
ung pe David, acesta lasă mingea 
ui Proca, care reia pe jos, impara- 
dl. Trei minute mai tîrziu David 
xecotă un corner, Campo trimite în 
ața porții pe sus și Proca înscrie 
u capul. In min. 29. oaspeții ini- 
iază un contraatac, Crăciun scapă 
e Tîrnoveanu, d.ar Ghiță îl blo- 
liează. In min. 37, Steagul roșu 
isorie cri de al treilea gol. Zaharia 
xecută o lovitură liberă de la ju- 
lătatea terenului. Proca țîșnește 
rinitre apărătorii Jiului și marchează 
estingherit : 3—O. La reluare, cei 
are domină sînt tot localnicii și în 
lin. 48, Flașoti scapă de Vasta și 
îge spre poartă. Vasiu vine din urmă 
i viteză și vrînd să trimită la por- 
ir, înscrie în propria poartă. In min. 
1 Cihibea este oprit rn careu nere- 
riamentar de Zaharia și arbitrul 
țordă lovitură de fa 11 m. pe care 

execută Gabor, îrtsă Ghiță reține.
ltimul gol este marcat în min. 79, 
5 Proca.
S-a remarcat întreaga echipă Stea- 
al roșu și în mod special Zaharia, 
roca, Hidișan și Ghiță. De la oas- 
ifi: Panait, Farcaș II și Gh-ibea.
Arbitrului Schtd'der București i s-au 
iniat formațiile : STEAGUL ROȘU : 
hiță — Zbîrcea, Zaharia, Tîrno- 
ann — Hidișan, Sigheti — flașoti, 
isulan, Proca, Campo, David. JIUL : 
■îsnic — Ciolan, Panait, Vasiu — 
rfeanti, Farcaș II — Crăciun, Cos- 
x, Cihibea, Gabor, Nertea.

GH. MAZGAREANU, C. GRUIA,
corespondenți

5—4—1—0—14: 5 9
4—3—0—1—11: 5 6
3_2—1—0— 5: 2 5
4— 2—1—1 —10: 5 5
5— 2—1—2— 8: 7 5
5—1—3—1— 4: 4 5
4— 2—0—2— 7: 4 4
5— 1—2—2— 7: 6 4
5—2—0—3— 8:12 4
5—0—4—1— 4: 7 4
5—1—1—3— 6:14 3
4_0—0—4— 1:14 0

țiunile ofensive în unele momente (doi 
înaintași ajungeau să lupte cu patru 
apărători), iar pe de altă parte lipsei 
aproape totale de finalitate. Atacul 
bueureștean, comportîn<!ti-se sub aș
teptări (a făcut, credem, cel mai slab 
joc din acest sezon) a cîștigat nu 
prin joc superior, ci prm experiența 
înaintașilor săi, care au știut să pro
fite de orice greșeală a apărării eon- 
stănțenilor și mai ales a por tarului 
Maroși, care a primit două goluri pa- 
rabile.

De la începutul jocuful s-a văzut 
că Farul pune accent pe întărirea 
apărării. Cu patru jucători la fund 
șj cu Corueanu între mijlocași, apă
rarea oaspeților reușește o repriză 
întreagă să țină in șah atacul — ne
legat și lipsit de hotărîre — al Pro
gresului. Inițiativa aparține mai mult 
oaspeților, dar atacul nu reușește să 
fructifice unele situații favorabile. La 
reluare, Progresul are un început 
mai bun și în 16 minute stabilește 
seortil de 3—0 (Oaidă în min. 48, 
Banciu în min. 53 și din nou Oaidă 
îa min. 61). La 3—0 Progresul este 
mulțumit și revine la jocul slab d'u 
prima repriză. Farul are acum iniția
tiva și minute întregi eînd- se men
ține în terenul advers, dar nu mar
chează decît o data, prin Stănceseii 
(trecui centru înaintaș) în min. 63. 
In schimb, Progresul își mărește a- 
vautajnl prin Banciu. în min. 80, sta
bilind astfel scorul final al unei par
tide care, datorită — mai ales — 
Progresului a fost de un modest ni
vel tehnic.

A condus mulțumitor, V. 
trescu. A avut însă unele 
care nu au influențat jocul.

PROGRESUL : M1NDRU — Do- 
brescu, COJOCARII, Soare — Cio- 
cea, ȘTIRBEI — OAIDA, Smărăn- 
descti, Banciu, Dinulescu, Blujdea-

FARUL : Marosi — STANCESCU, 
TOMA, Ciuncan r— Coidmn, Pană — 
Lepădării, CORNE AN 1.1, Ispas, Ma 
nole, Sever.

P. GAȚU

Dunii-
scăpări

Dinamo București 
învingător la Arad

ARAD 5 (prin telefon), lntîlnirea 
dintre echipa locală U.T.A. și Dinamo 
București, la care au asistat peste 
12.000 spectatori, a oferit un joc de sla
bă valoare tehnică, dar foarte disputat. 
Localnicii au atacat mai mult, au avut 
ocazii mai numeroase, dar an trebuit 
să părăsească terenul învinși din cauza 
portarului, prost insuirat în această zi.

fu primele 25 minute inițiativa a a- 
parținut textiliștilor, care au atacat mai 
mult și an beneficiat de două lovituri 
de colț, nefructificate însă. In plină do
minare a arădenilor, Dinamo înscrie. 
In min. 28, Surii centrează la Szakaes 
1, acesta reia stab cu capul spre poartă 
și mingea ar fi ieșit afară pe lingă 
poartă dacă Coman nu ar fi sărit... 
foarte spectaculos, scăpînd însă mingea 
din mînă. Bukdssi, atent, a reluat în 
poarta goală.: 1—0 pentru Dinamo. In 
min. 51 Szoher este faultat în careu de 
către Motroc dar arbitrul nu sancțio
nează infracțiunea. Un minut mai tîr
ziu, Szoher îi pasează lui Jurcă, iar a- 
cesta dintr-o poziție dificilă reia în 
colțul opus, aducînd egalarea : 1—1.

Golul victoriei este înscris în. min.
58. După o lovitură de colț executată de

IN DERBIUE ETAPEI

C.C.A. a întrecut Petrolul

Constantin (C.C.A.) și-a jăcut loc printre Neaeșu și Pahonțu (Petrolul) si 
a tras la poartă. ' (Foto : I. Mtaăică)

GC.A. și-a făcut „reintrarea" în 
campionat cu un joc frumos și o 
victorie. mult mai ușoară decît ar 
lăsa-o să o întrevadă scorul de 2—f, 
obținut ieri de militari în dauna Pe- 
trofuiluii. Spunem aceasta, pentru că 
ploeștenii nu s-au ridicat decît ex
trem de rar ta nivelul adversaruiui! 
Dacă ar fi făcut-o, am fi avut sa
tisfacția de a asista la un „derbi al 
etapei", care să corespundă acestui 
calificativ și, mai ales, așteptărilor 
celor aproape 70.000 de spectatori 
care au așteptat cu înfrigurare acest 
meci. Or, previziunile asupra calității 
și îndîfjrrii pe care trebuia să ne-o 
ofere jocul- G.C.A. — Petrolul Ploeșiti 
n-au fost confirmate, deoarece C.C.A. 
a tranșat rapid socotelile în favoa
rea sa (în min. 25 scorul era 2—(>) 
neprimind — după aceea — o replică 
serioasă, din partea unui adversar 
care părea că s-a resemnat cu în- 
frîngerea. Prima apariție din acest 
sezon în Capitalii a campionilor a 
tost mult sub nivelul scontat; așa 
incit ploeștenii rămîn datori publi
cului bueureștean, pe care ieri l-au 
decepționat.

In schimb, C.C.A. •— pe care re
zultatele de la Leipzig nu o reco
mandau favorabil — a prestat ieri un 
joc constant superior și pe alocuri cu 
laze excelente. întreaga echipă s-a 
mișcat bine, a jucat clar, simplu, 
ofensiv. .Adesea combinațiile atacului 
militar au primit meritate aplauze „la

Rapid a obținut o prețioasă 
și meritată victorie în deplasare

BACĂU 5 (prm telelon). Oaspeții au 
reușit să-și adjudece victoria într-un 
meci mediocru din punct de vedere 
tehnic, în care ambele echipe au jucat 
sub valoarea lor. Factorul care a con
tribuit în cea mai mare măsură 1a 
victoria bucureștenilor a fost jocul foar
te bun al lui Olaru, care a fost mo
torul înaintării și în același timp un 
sprijin permanent pentru apărare. Di- 
namoviștii au fost învinși în primul 
rînd datorită slabei comportări a îna- 
iritării (în special Publik) și. în al doi
lea rînd datorită golului care a existat 
între atac și apărare. Victoria oaspeți
lor este meritată: au insistat mai mult

Stiru, Capaș în loc să degajeze, sto
pează greșit cu pieptul. Imediat inter
vine ta minge Ene care cu tot plonjonul 
lui Coman înscrie un gol care putea fi 
evitat In min. 83 Sereș îl ține de mînă 
pe Nunveiler, arbitrul fluieră, iar Nun
veiler îl lovește pe Sereș; Arbitrul 
„sancționează" acest gest, obh'gînd pe 
cei doi să-și strîngă mîna...

Ultimele minute găsesc echipa ară
deană în plină ofensivă,, dar scorul 
de 2—1 (1—0) pentru Dinamo Bucu
rești nu mai poate fi modificat. Ra
port de cornere: 4—I (3—1) pentru 
U.T.A. Localnicii au jucat bine șf ar 
fi meritat un mce» egal. Formațiile:

U.T.A. : Coman — Sereș, Capaș 
Farmati —- Petschovski, Koczka — 
Jurcă, Mețka-s, Szoher, Țîrlea, Gali.

DINAMO: Uțu — Popa, Motroc. 
Panait II — Al. Vasile, Nunveiler — 
Biikossr, Szakaes I, Ene, Dragomir, 
Stiru.

S-au evidențiat: Motroc, Al. Va
sile, Uțu, Nunveiler, Sereș, Farmati, 
Capaș, Petschovski.

A arbitrat slab D. Costa, Oradea.

ȘT. WEINBERGER 
corespondent 

scenă deschisă". Păcat că Petrolul 
n-a fost un adversar care să-i „în
tindă" pe militari, să-i silească să-și 
arunce în luptă tot potențialul !.’.. 
Așa însă, C.C.A. n-a mai insistat în 
repriza a doua și, teritorial, ploeștenii 
au dominat. Cîtă deosebire însă între 
atacul lor (lent, înghesuit, fără ori 
zorit și forță de pătrundere) și ac
țiunile militarilor, bine desfășurate, 
orientate pe poartă, terminate toate 
cu șuturi periculoase. „Creierul" com
binațiilor a fost — ca și în alte 
ocazii — Constantin, iar Zavoda I și 
Tătarii s-au impus prin șut.

Meciul a început echilibrat, dar — 
minut după numit — C.C.A. face 
să i se remarce superioritatea pe care 
(în mm. 8) Tătarii o și concretizează. 
Extremul stînga militar șutează de 
la 18 m. (de pe post de inter dreap
ta!). Sfetcu — care a „bîlbîit" multe 
mingi in prima repriză — respinge 
tot in piciorul lui Tătarii și acesta 
înscrie nestingherit. După acest gol, 
apare din ce în ce mai mult supe
rioritatea tehnică a GC.A. In min. 
25 AlexandrescM pătrunde în careu, 
Neaeșu îl faultează și lovitura de ta 
11 m. este transformată sigur de 
Const a min : 2—0.

După pauză se joacă mai lent. Pe
trolul atacă, fără vigoare, dezlînat. 
Cu toate acestea, Dridea e de două 
ori pe punctul de a înscrie. La rîn- 
dxrî lor, militarii ratează (Alexandres- 
cu, Constantin) sau trag în bară. Jo

și au creat priu Olarii mai multe ac
țiuni perieiToase la poarta iui Faur, în 
timp ce localnicii s-au complăcut in ac
țiuni confuze, în marea lor majoritate 
numai pe partea lui Publik deși s-a 
văzut că acesta nu corespundea. Altă 
greșeală a înaintașilor de la Diuamo 
Bacău a fost că majoritatea șuturilor 
au fost trase pe sus, ceea ce i-a con
venit lui Todor, dîndtt-i prilejul să se 
evidențieze.

Meerut începe vioi și mingea se plini 
bâ eu repeziciune de 1a o poartă la 
alta. Rapidiștii au inițiativa și în min 
6 Văearu expediază balonul în bara 
transversală; mingea revine în teren, 
dar Faur lămurește situația. 8 minute 
maf tîrziu, în urma miei acțiuni Mihai- 
Gram-Dragor, Macri salvează în ulti
mă instanța trimițînd mingea în cor
ner. In min. 16 Efli-mie se demarchează, 
bage la poartă, dar mingea se lovește 
de Todor, care îi- ieșise în fală: balonul 
ajunge la Gram, acesta șutează, dar 
imprecis. Fftimie sezisînd 'ittiajia, 
schimbă traiectoria balonului, care intră 
în poartă pe lingă Todor: 1—0. La o 
acțiune a bucureștenilor (min. 27) Ene 
II trage în bară. In min. 36 tabela de 
marcaj indică 1—1 prin, golul înscris, 
de Copil HI de la 18 m. El a reluat 
fulgerător în plasă balonul respins de 
). Eazăr in urma unei lovituri de colț. 
Jocul se desfășoară apoi majoritatea 
timpului la centrul terenului. Rapid 
București marchează golul care i-a <k- 
dus victoria în min. 61 în urma unei 
„bîlblieli" a apărării dinamoviste de 
care a profitat Ene II: 1—2. Gazdele 
au, în continuare, două ocazii dare în 
min. 72 și 78, cînd Publik de Ia 2 
m. frage mult peste bară.

Arbitrul W. Măicănescu (București) 
a. condus satisfăcător formațiile:

DINAMO BAC.AU : Faur-Florea (din 
min. 65 CTRNARU), I. Lazăr, FI. 
Anghel-Vătafu, Cîrnaru (din min. 65 
Florea)-Drăgoi, Miliai, Gram, Fftimie, 
Publik.

RAPID BUCUREȘTI: TODOR-Grea- 
vu, Vărzan, Macri-Bodo, STANCU- 
Copil HI, Seredai, Ene II, OLARU, 
Văcarii.

IOE IANCU si PETPI? ™REA,
corespondenți

cu 2-1 (2-0
cai lîncezește. Iată însă că în mi 
88 Zaharia înscrie pentru Petrolul 
ultimele două minute sînt mai ar 
mate. Scurgerea timpului, care t 
mai permite executarea unei lovita 
de colț, spulberă slabele speranțe a 
suporterilor ploeșteni într-o egala 
de ultima clipă...

Toți jucătorii de la C.C.A. și-au d. 
aportul 1a frumoasa comportare 
succesul echipei lor. Vom consem: 
însă, mai ales eforturile lui Tom 
Bone și Constantin. Nu putem îi 
cheia însă comentariile asupra ech 
pea C.C.A. fără a remarca unele c, 
rențe de resurse fizice în jocul e’h 
pei învingătoare.

Petrolul Ploești, ieri deficitar tel 
nic și inexplicabil de lipsit de coi) 
bativitate, nu ne-a permis să facei 
obișnuitele noastre „remarcări" d< 
cit în sensul negativ: nesiguranț 
lui Sfeteu, insuficiența mijlocașilo: 
moliciunea surprinzătoare a unor t 
neri ca Dridea și Tabarcea. Părții 
au corespuns Zaharia și Babone.

C.C.A.: Toma — Zavoda II, Na 
ghi, Staicu — Jenei, Bone — C-a 
coveanu, Constantin, Ailexandresct 
Zavoda I, Tătarii.

PETROLUL: Sfctcu — Pahonțu, Mi 
rinescu, Topșa — Botescu, Neaeșu - 
Zaharia, Tabarcea, Dridea, Babone 
Bâdulescu.

Arbitrul N. Miliăilescu — Bucuroși 
a condus bine, un meci care nu pree 
i-a ridicat probleme.

RADU URZICEAIS1U

Meciul ocaziilor ratate: 
Știința Timișoara— 
Știința Cfej 0-0

TIMIȘOARA 5 (Prin telefon). — 
Cei 8000 spectatori care au fost p:e- 
zenți pe stadiomrt „23 August" din 
localitate au plecat deziluzionați de 
ta partida dintre ceile două formații 
studențești, ambele echipe și în spe
cial gazdele au jucat slab. Știi.ița 
Cluj a folosit o tactică defensivă, 
ceea ce s-a văzut și di® așezarea pe 
teren a jucătorilor săi: 1—4—2—4 ; 
Georgescu l-a dublat tot timpul pe 
Mureșan, iar Marcu a jucat mult 
înapoi. Știința Timișoara a dominat 
jocul ta început, dar nu a putut de
juca tactica clujenilor, despre cart 
se poate spune că sînt cîștigalorii 
morali ai îrrtîlnirii. înaintarea timi
șorenilor a acționat 1a întîmplare. In 
plus, jucătorii de la Știința Ti i- 
șoara au făcut numeroase greșeli u- 
dividuale.

lată cîteva faze din joc : nun. 4: 
Leretar ratează o ocazie bună din 
apropiere. Min. 17: Zaharia trage la 
poarta, dar Nîco-ară prinde. Este rin- 
dul clujenilor să atace și în ruin. 
23 Suciu ratează din apropiere. P?iă 
la sfîrșitul acestei reprize mai >t 
de notat alte ocazii ratate tot de 
Leretar (min. 25) și Sticiu (min. 34). 
In min. 49 Gîrleanu are o mare oca
zie de a înscrie, dar trage peste 
poartă. In minutul 63 Nicoară sal
vează tm gol gata făcut ta un șut 
tras de Lereter ; 2 mimuite mai tîrziu 
Ciîrlearwj ratează din apropiere, :ar 
în min. 69 Suciu trage razant cu 
bara. Pînă la sfîrșit Gîrleanu, Coje- 
reanti și Ciosescu pierd ocazii cl.i-e.

Arbitrul Al. Toth (Oradea) a con
dus- corect echipele: ȘTI INIA TIMI
ȘOARA : Enăchescu — F1LIP,. C<~K 
DREANU, Florescu — C jereanu. T.i- 
nașe — Gîrleanu, Zaharia, Ciosescu, 
Lereter, Boros. ȘT11NTA CLUJ : Ni
coară — Roman, Mureșan, Cos', in 
— GEORGESCU, Nedeteu 11 — C-r- 
șan, Marcu, Petru Emil, SUCIU, 
Moldovan.

AL. GROSS 
corespondent regional

®*onosport
Așa arată un buletin Pronosport cil 

12 rezultate exacte 1a concursul nr. 40 
(etapa din 5 octombrie 1958).

I. C.C.A.—Petrolul 1
II. U.T.A. — Dinamo Buc. 2

III. Progresul Buc. — Farul 1.
IV. Dina,-no Bacău—Rapid Buc. 2
V. Știința Tini. — Știința Cluj X

VI. St. Roșu O. Stalin—Jiul 1
VII. Gaz Met. Med.—C.S. Tg. Mureș 1

VIII. Min. B. M.—Corvinul Huned. 2
IX. Unirea Iași—Poiana Cîmpina 1
X. Prahova PI. — Metalul M.I.G. 2

XI. Foresta Fălt.—Din. Gaâați 1
XII. Unirea Focș.—Gl. Bistrița I

La acest concurs au fost depuse a- 
proxiniativ 575.000 variante.



^rimele întreceri 
din cadrul campionatelor 

ndividuale de tir ale R. P. R.
Ieri au început la poligonul Tunari, 
trecerile din cadrul campionatelor 
idividuale de tir ale R.P.R. Peste 
) de concurenți din toate regiunile 
irii și-au disputat întâietatea în pro- 
de de armă liberă calibru redus
X 40 focuri, pistol viteză (manșa 

| și talere aruncate din șanț 100 
Lie. (ziua I).
In ciuda condițiilor optime de 

ancurs și a unui timp favorabil, re- 
iltatele primei zile de întreceri nu 
au ridicat, în generat, la valoarea 
șteptată. îmbucurător este însă fap- 
11 că o serie de clemente tinere ca 
larius Marcovici (Voința Buc.), Mir- 
:a Rusescu (Dinamo Buc.), Mircea 
trăoanu (C.S.U. Buc.) Gh. Gă>lă- 
an (Voința Orașul Stalin) s-au im- 
us cu autoritate în fața unor tră- 
ători consacnați, maeștri ai sportului,
N. Cojocaru, Mihai Toader, Peter 
andor ș. a.), pe care i-au depășit 
ideosebi la armă liberă calibra re
us poziția culcat.
Un rezultat valoros a obținut în 

rima zi Gh. Enache (C.C.A.) la ta- 
sre aruncate din șanț. El a doborît 
9 t. din 100 posibile. Pe locul ur- 
lător s-a clasat I. Dumitrescu (Re- 
olta) cu 96 t.
Iată rezultatele: ARMA LIBERA 

1AL1BRU REDUS 3 X 40 FOCURI 
’OZIȚIA CULCAT: 1. Mircea Antal 
C.C.A.) 393 p. : 2. Teodor Oiulu 
Voința Buc.) 393 p. ; 3. N. Ditmi- 
reccu (Dinamo) 393 p.,; 4. Constan- 
in Antonescu (Spartac) 392 p. j 5.

l început campionatul republican de box pe echipe
Cetatea iui Bucur — C.F.R. — 

Gloria Galați 24—16

Întâlnirea inaugurală a campiona
tului republican de box pe echipe 
iintre formațiile Cetatea lui Bucur — 

_ Gloria Galați, desfășurată 
(îmbată seara în „potcoava" stadio- 
uilui Rapid, a corespuns într-o mică 
năsură, deoarece pe de o parte au 
absentat cîțiva titulari (Ion Turcu, 
'on Bocianu, Șt. Cojan), iar pe de 
iltă parte mulți dintre pugiliștii care 
ut urcat treptele ringului s-au dove
dit deficitari la ciapitolul pregătire 
izică și tehnică. Ne referim în spe
cial la boxerii Gh. Anghel, P. Vizitiu 
(Cetatea lui Bucur — . C.F.R.), P. 
Uliițu, Stan Bogoi și Aurel Andrei 
(Gloria Galați). Este vina antreno
rilor respectivi care au prezentat 
boxeri nepregătiți într-o competiție de 
o asemenea importanță. Sperăm că 
viitoarele etape ale campionatului re
publican de box pe echipe vor infirma 
proasta impresie care a lăsat-o, in 
genera', reuniunea pugilistică de sîm- 
bătă seara.

Am asistat totuși și la cîteva dis
pute interesante. Dintre acestea, cel 
mai trunios meci a fost, după păre
rea noastră, acela dintre „muștele" 
Alex. Bariciu și Victor Mihail cîști- 
gat la puncte dc bucureștean.

Alte rezultate: A. Morăruș (Get. 
Bucur, C.F.R.) b. p. P. Chițu (Glo
ria) ; Popa Nicu (Gloria) b. KO I 
Gh. Anghel (Cet. Bucur, C.F.R.) ; 
N. Stoian (Gloria) b.p. P. Vizitiu 
(Cet. Bucur, C.F.R.) ; Marin Ion (Cet 
Bucur, C.F.R.) meci nul cu Stan 
Bogoi (Gloria) ; Mihai Stoian (Cet. 
Bucur, C.F.R.) 1>. ab. I V. Bogoi (Glo
ria) ; V. Vlădescu (Cet. Bucur, 
C.F.R.) meci nul cu lani Corfiatis 
(Gloria) ; A. Blank (Cet. Bucur, 

C.F.R.) b.p. Mihalache Novac (Glo
ria) : P. Zaharia (Cet. Bucur, C.F.R.) 
b. ab. I D. Stanemir {Gloria) ; Șt. 
Comănescu (Cet. Bucur, C.F.R.) b. 
ab. I Aurel Andrei (Gloria).

R. CALARAȘANU
Spartac București — Dinamo Orașul 

Stalin 23—15
Prezentînd o formație incompletă, 

fără reprezentanți la categoriile mus
că și grea, Dinamo Orașul Stalin por
nea de Ia început cu un handicap 
greu de refăcut. In aceste condiții di
ficile, dinamoviștii au pierdut fără 
drept de apel întâlnirea cu avîntata 
echipă bucureșteană. Intîlnirea a fost 
însă, în general, de slabă factură. 
S-a boxat dezordonat, co.-nițîndu-se 
numeroase obstrucții. Am remarcat 
totuși pe Iosif Demeter, Dumitru Fie
rarii și Ștefan Dumitrache din echipa 
învingătoare și pe Ion Rodicenco, Ilie 
Pătran și Andrei Drăgan de la Dina
mo Orașul Stalin. O notă bună pentru 
tânărul Ștefan Mașcovescu (Dinamo 
Orașul Stalin) care, deși se află la în
ceputul activității pugilistice, a boxat

Marius Marcovici (Voința Buc.) 392 
p. POZIȚIA GENUNCHI : 1. Nicolae 
Rotaru (Dinamo) 384 p.; 2. Peter 
Sandor (Dinamo) 382 p.; 3. Victor 
Antonescu (Dinamo) 381 p.; 4. Va
lentin Enea (C.C.A.) 380 p.; 5. Mir
cea Străoanu (C.S.U. Buc.) 380 p. 
POZIȚIA PICIOARE : 1. Valentin
Enea (O.O.A.) 368 p.; 2. Constantin 
Antonescu (Spartac) 364 p.; 3. Pe
ter Sandor (Dinamo) 363 p. ; 4. V. 
Panțuru (Dinamo) 354 p.; 5.j I.
Constant! nescu (C.S.U. Buc.) 353 p. 
CLASAMENT GENERAL FINAL: 1.
O. Antonescu 1135 p. ; 2. Valentin 
Enea 1132 p.; 3. Peter Sandor 1129 
p. ; 4. Nicolae Rotaru 1122 p. ; 5., V. 
Antonescu 1113 p. ; 6. N. Cojocaru 
1113 p.; 7. Mircea Ruseseu 1111 p.; 
8. V. Panțuru 1109 p.; 9. Mircea An
tal 1108 p.; 10. Mircea Străoanu 
1108 p.

TALERE ARUNCATE DIN SANȚ 
(ZIUA 1 100 buc.): 1. Gh. Ena
che (C.C.A.) 99 t. ; 2. I. Dumitrescu 
(Recolta) 96 t ; 3. Gh. Florescu (Me
talul) 95 t. ; 4. 1. Lovinescu (Re
colta) 92 t • 5. Adrian Ioanițescu 
(Sănătatea) 92 t.

■ PISTOL VITEZA 60 FOCURI 
(MANȘA I):
1. Ștefan Petrescu (Metalul) 294 p. j
2. Petre Mocuță (Dinamo) 289 p. |
3. Gavril Magyar (Dinamo) 288 p.j
4. Mihai Dumitriu (Metalul) 286 p.;
5. Ion Tripșa (Dinamo) 284 p.

N. TOKACEK coresp.

Fază din meciul A. Drăgan (dreapta) — C. Calciu (Spartac Buc. — Dina
mo Orașul Stalin) (Foto: I. Mihaica)

cu mult curaj în meciul cu Nicolae 
Bătrinu. Sub nivelul așteptat, Carol 
Peterman (Dinamo Orașul Stalin), 
care a acționat cu timiditate în me
ciul cu Nicolae Alexandru, Nicolae 
Niță (Spartac), care a lovit tot timpul 
cu antrebrațul, ca și Valentin Mahu 
(Dinamo Orașul Stalin), curajos, dar 
confuz, dezordonat.

REZULTATE TEHNICE : muscă: 
Mircea Mihai (S) b. nepr, adversaru
lui; cocoș: St. Dumitrache (S) b.p. 
V. Mahu (D) ; pană: D. Fieraru (S) 
b. p. C. Popoacă (D): semiușoară: 

M arce I V oinea - 

au cîștigat cea Je

(urmare din oag. 1)
pluton. La Posada trei alergători 
(L. Zanoni, D. Munteanu și V. Gohau- 
ciuc) eiectuează o evadare încununa
tă de succes. Ei reușesc să ia pînă 
la Bușteni un avans de 1 min. 2H 
sec. La ieșirea din Bușteni, plutonul 
(care venea compact din urmă) este 
oprit de o barieră și asttel fugarii își 
măresc avansul cu încă 1 minut și 
jumătate. Rulînd într-un ritm susți
nut, cei trei cicliști măresc pînă la 
Predeal avansul la 3 min. 40 sec 
Zadarnice sînt acum eforturile pe care 
le fac următorii (printre care I. Stoi
ca, polonezul Pancek, Șelaru, N. Gri- 
gore, cehoslovacul Rendl, și purtă
torul tricoului galben M. Voinea) de 
a-i ajunge pe fugari. Ei reușesc doar 
să reducă handicapul pînă la Orașul 
Stalin cu 42 sec. Primul care trece 
linia de sosire în Orașul Stalin este 
L. Zaponi (Dinamo) urmat de D. 
Munteanu și V. Cohanciuc.

Cu tot avansul luat în această etapă, 
Zanoni nu a reușit să intre în pose
sia tricoului galben. M. Voinea a de
pus eforturi impresionante de-a lun
gul etapei, reușind să mai păstreze 
față de cîștigătorul etapei o diferență 
de 10 sec.

In ultima etapă, în care s-a alergat 
pînă la Predeal contra cronometru, 
s-au evidențiat în mod deosebit pe 
această parte D. Munteanu, Zanoni, 
Voinea, Glodea, Stoica și polonezul 
Pancek. De la Predeal, datorită dife
rențelor de timp create între alergă
tori prin desfășurarea semi-etapei se 
formează trei grupuri care rulează 
într-un ritm viu. La Sinaia, grosul

A. Drăgan (D) b. p. G. Calciu (S); 
ușoară: I. Rodicehco (D) b. p. N. 
Ene: semimijlocie: I. Demeter (D) 
b. p. D. Vasile (D) ; mijlocie-ușoară: 
I. Pătran (D) b. p. N. Niță (S) ; 
mijlocie: C. Peterman (D) meci nul 
cu N. Alexandru (S) ; semigrea-, N'. 
Bătrînu (S) b. ji. St. Mașcovescu 
(D) ; grea: Bătrînu Tănase (S) b. 
liepr. adversarului. In meciuri amica
le, G. Popa (D) b.K.O. III V. Mă- 
gureanu (S), iar N. Lupu (D) b. p. 
M. Buda (S).

M. G.

De peste hotare
1—0, 3—1. 4—2. Cu două minute 
înainte de sfîrșitul jocului fotbaliștii 
maghiari au egalat prin golurile în
scrise de Șandor și Tichi. Cele 8 
puncte ale partidei au fost marcate 
de Zebec (2), Petakovici, Veselino- 
vici și respectiv Șandor (3) și Tichi. 
Oele două reprezentative au aliniat 
următoarele f rmații : R. P. F. IUGO
SLAVIA : Beara — Belin, Popovici, 
Trnlcovici — Siakovici, Kaloperovici 
— Lipoșinovici, Sekularac, Vesel ino- 
vici, Zebec, L. Ogneanovici (Petako
vici). R. P. UNGARA: Baku — Ma- 
trai, Sipos, Sarosi — Bundzsak, Be- 
rendi — Șandor, Gorocs, Budai, Ti
chi, Bencsics. LA BUDAPESTA: R.
P. Ungară (B) — R. P. F. Iugosla
via (B) 3—0 (2—0). LA NYRE-
GHAZA: R. P. Ungară (tineret) —. 
R. P. F. Iugoslavia (tineret) 1—0 
(0—0). LA ZAGREB: R. P. Ungară 
(juniori) — R. P. F. Iugoslavia (ju
niori) 3—0 (1—0).
AUSTRIA — FRANȚA 1-2 (1-0)

La Viena, reprezentativa Franței a 
obținut cea de a doua victorie în 

Ia individual și 

a XllUa ediție a

plutonului reușește să-i ajungă pe 
Munteanu, Voinea, Zanoni, Stoica, G. 
Tudose și Pancek formînd un grup 
de 17 cicliști. La ieșirea din Comar
nic din nou o barieră irosește avansul 
atît de greu cucerit de fugari și ast
fel, asistăm la o regrupare generală. 
De aici înainte, pînă la ieșirea din 
Ploești. domnește o totală acalmie, 
rar întreruptă de atacurile cicliștilor 
de la Victoria. De la Casa Scîtiteii 
Ion Vasile întreprinde pe cont pro
priu cîteva încercări nereușite, iar pe 
Calea Victoriei atacă dezlănțuit tână
rul S. Duță pe care mulți dintre spec 
tatori îl și vedeau cîștigătorul etapei. 
Din păcate însă, și de această dată 
lipsa de omogenitate și colaborare 

între alergătorii romîni a dat posibili
tatea rapidului Rendl să cîștige cea 
de a treia etapă, performanță care îi 
asigură locul 3 în clasamentul gene
ral. Iată ordinea sosirii: 1. R. Rendl 
(Dukla) a parcurs 168 km. în 4 h. 
34:18,2. Z. Hassman (Dukla) și J. 
Malten (Dukla) în același timp. Pe

Ecaipa de lunlorf a 8. r. Polone a întrecut ieri 
la loihal reprezentativa R. f. RoioTne a 3-2 (2-1)

VARȘOVIA 5 (prin telefon de la 
redacția ziarului Przeglad Sportowy). 
In fața unui mare număr de specta
tori s-a desfășurat la Cracovia întâl
nirea dintre reprezentativele de ju
niori ale R.P. Polone și R.P. Romîne. 
Cele două echipe au furnizat un joc 
foarte frumos, de bună valoare teh
nică. Meciul a fost echilibrat și viu 
disputat. Gazdele, avînd în extremul 
Gruszka un excelent realizator, au 
obținut o victorie la limită: 3-2 (2-1). 
Echipa romînă a făcut o partidă bună 
și, cu mai multă precizie la poartă 
în ultima parte a jocului, ar fi putut 
schimba rezultatul.

Juniorii polonezi au început foarte 
puternic și profitând de momentele de 
derută ale apărătorilor romîni au în
scris de dbuă ori chiar în primele mi

întreceri pasionante pentru locurile fruntașe 
in categoria B la baschet masculin

In etapa de ieri a campionatului ca
tegoriei B la baschet masculin nu au 
fost înregistrate surprize și nici nu s-au 
adus clarificări în întrecerea pentru 
primele locuri în clasament. în seria 
I, derbiul Steagul roșu Orașul Sta
lin — Aurul Negru Ploești a fost cîș- 
tigat de prima formație, care a învins 
la o diferență de 30 de puncte, consoli- 
dîndu-și astfel coșaverajul. In momen
tul de față primul loc este disputat de 
trei formații : Steagul roșu Orașul 
Stalin, Farul Constanța și Știința Cra
iova.

In seria a Il-a conduce neînvinsă Pro
gresul București, talonată însă îndea
proape de Constructorul Cluj, care a 
pierdut un singur meci. Voința Tg. 
Mureș, considerată inițial una din fa
voritele seriei, a realizat o victorie a- 
casă, după trei înfrîngeri consecutive.

Iată rezultatele și, clasamentele: 
seria I : Stiinta Craiova — C. S. M. 
Rădăuți 89-42 (37—20), C.S.M.S.
Iași — C.F.R. Roșiorii de Vede 53— 

decurs de 4 zile. Dtțpă acel 7—1 ob
ținut asupra echipei Greciei, ieri, în 
capitala Austriei, fotbaliștii francezi 
(deși privați de aportul lui Kopa, 
Jonquet și Pi antoni) au întrecut cu 
2—1 reprezentativa Austriei. Scorul 
a fost deschis de austriacul Korner 
II, apoi Deladeriere a egalat, iar 
Fontaine a marcat golul victoriei.

R. D. G. — R. P. BULGARIA 
1-1 (1-0)

La Berlin, în fața a 50.000 spec
tatori, meciul dintre selecționatele A 
s-a terminat cu rezultatul de 1—1 
(1—0). Willi Troger a deschis scorul 
în min. 30, iar Milanov a egalat în 
min. 80. Cele două echipe au aliniat 
formațiile: R. D. G.: Grosstuck — 
B. Miiller, Heine, Francke — Fischer, 
Miihlbacher — Assmy, Schrotter, Tro
ger, Mayer (76 Klingbiel), Wirth, 
R. P. BULGARIA: Naidenov — Ra- 
karov, Manolov, Dimitrov — Boșkov, 
Kovacev — Diev (Milanov), lanev, 
Panaiotov, Kolev, Debarski.

a La Sofia întîlnirea dintre echi
pele B s-a terminat cu același re
zultat: 1—I. ;

• La Dublin, Irlanda — r p p0. 
lonă 2—2.

• La Belfast, Irlanda de Nord — 
Anglia 3—3.

Dinamo — pe eckipe 

„Cursei Victoriei

locul 4: 1. Stoica (Voința) urmat de 
grosul plutonului. Pe echipe etapa a 
revenit cicliștilor cehoslovaci de la 
Dukla Brno, urmați în același timp 
de cei de la Voința, Dinamo, Victo
ria, G.G.A. și Flota Gdynia.

Clasamentul general individual1 
1. M. VOINEA (DINAMO) 21 h. 
13:,15; 2. L. Zanoni (Dinamo) la 

zece secunde; 3. R. Rendl (Dukla) la 
57 sec.; 4. Ion Vasile (G.G.A.) la 
1:04.00; 5. V. Dobrescu (C.G.A.) la 
1:13,00; 6. G. Moiceanu (Dinamo) la 
1:50.00 ; 7. D. Munteanu (Victoria) 
la 2:02:00 ; 8. E. Mihăilă (Progresul) 
la 2:06.00; 9. A. Selaru (Dinamo) 
la 2:25,00; 10. N. Matei (Constr.) la 
3:02.00.

Clasamentifi*  general pe echipe: 
1. DINAMO 63 h. 39,01 ; 2. G.G.A. la 
6:53; 3. Victoria la 7:35; 4. Dukla 
la 10:02; 5. Flota Gdynia la 12:57; 
6. Voința la 22:07 ; 7. Progresul la 
1 h. 17:02 ; 8. Recolta la 1 h. 29,08 ; 
9. Sirena la 2 h. 50:58.

• La Saarbrucken
ATLETISM (R.F.G.) a avut loc 

întîlnirea dintre repre
zentativele masculine ale R. F. Ger
maine și R. P. Ungare. Victoria a 
revenit atleților germani cu scorul 
de 112—100. Iată cîteva rezultate: 
200 m: Germar (R.F.G.) 21,2; 3000
m obstacole: Jeszenszki (R.P.U.) 
8:55,1; ciocan: Zsivotski (R.P.U.) 
62,34 m; triplusalt : Tapoilai (R.P.U.) 
15,39 m; 400 m. g. Janz (R.F.G.) 
51,8; 800 m: Schmidt (R.F.G.) 1:49,7; 
greutate: Lingnau (R.F.G.) 17,25 m; 
înălțime: PuM (R.F.G.) 2,07 (re
cord) ; 10.000 m: Iharos (R.P.U.)
29:56,4; 100 m Germar (R.F.G.) 10,4; 
110 m. g.: Lauer (R.F.G.) 14,1 ; 400 
m: Kaiser (R.F.G.) 47,5; 1500 m: 
Rozsavolgyi (R.P.U.) 3:44,3; 5000 m: 
Iharos (R.P.U.) 13:58,2; disc: Szec- 
senyi (R.P.U.) 55,07 ; ștafeta 4 X 100 
m: R.F.G. 40,3; 4 X 400 m : R.F.G. 
3:08,6.
R. P. F. IUGOSLAVIA — R. P. 

UNGARA 4—4 (1—1)
• La Zagreb s-au

FOTBAL întâlnit primele repre
zentative ale celor 

două țâri. După un joc spectaculos, 
de bun nivel tehnic și interesant prin 
evoluția scorului, meciul a luat sfîr- 
șit cu un rezultat de egalitate : 4—4 
(1—1). Echipa gazdă a condus cu

OCTAVIAN GINGU

nute, prin Gruszka (min. 2 și min. 5). 
Oaspeții își revin și echilibrează jocul 
iar în min. 34 reduc din handicap 
prin Dadeș : 2-1. La reluare tot romî- 
nii au inițiativa și obțin pe merit ega- 
larea în min. 47 prin Matei. Este 2-2 
și meciul e deschis oricărui rezultat. 
In min. 68, Țițeica îl oprește neregu
lamentar cu mîna în careu pe Sas. Ar
bitrul Kloboțki (U.R.S.S.) dictează 11 
m pe care îl transformă Wilczek.

POLONIA: Pytlas — Drozdowskl, 
Czebula, Hajnisz —• Sas, Kajzerek — 
Gruszka, Krajczyk, Wilczek, Gasz. 
Stachora.

ROMINIA: Ghiță — Oșan, Țiței. 
Zanca ■— Chețan, Mureșan — Igna, 
Varga, Dadeș, Popa, Matei.

Cei mai buni: Pytlas, Gruszka și 
Stachora, Ghiță, Dadeș și Matei.

35 (19—16), Steagul roșu Orașul Sta
lin — Aurul Negru Ploești 78—48 
(26—23), C. S. Bacău — Voința Rm. 
Vîlcea 71—64 (27—35), Politehnica 
Orașul Stalin — Farul Constanța 
44—48 (23—22).

CLASAMENT :

1. St. roșa Oir. Stailn
2. Fânul Constanța
3. Știința Craiova
4. Aurul Negru Ploești
5. Politehnica Or. St.
6. C.S.M.S. Iași
7. C.S. Bacău
8. Voința Rm. Vîlcea
9. C.S.M. Rădăuți

10. C.F.R. R. de Vede

6 5 0 1 434—254 1!
6 5 0 1 426—304 16.
6 5 0 1 306—316 X®
6 4 0 2 314—326 14
6 3 0 3 325—29» ’■>
6 2 0 4 287—30
5 2 0 3 31)5—31
6 1 0 5 262—466 8
5 1 0 4 270—381 7 
4 0 0 4 174—235 4

Seria a ll-<a: Voința Oradea — Pro
gresul București 43—67 (14—27), Ra
pid Cluj — Constructorul Cluj 36—6G 
(24—26), Voința Tg. Mureș — Strun
gul Arad 74—66 ( 35—28), Medicina 
Timișoara — Voința Satu Mare 51—41 
(22—20), Luceafărul Sibiu — Mure
șul Deva 42—48 (27—24).

CLASAMENT :

1. Progresai București
2. Constructorul Cluj
3. Voința Oradea
4. Voința Tg. Mureș
5. Mureșul Deva
6. Voința Satu Mare
7. MedUcina Tim șoara
8. Strungul Arad
9. Luceafărul Silbiu

10. Rapid Cluj

6 6 0 0 424—286 II
6 5 0 1 375—296 1<
6 3 1 2 317—338 li
6 3 0 3 «75—361 11
6 3 0 3 300—316 H

6. 3 0 3 319—334 1:
6 2 13 302—320 1
6 2 0 4 346—350 11
« 1 0 5 300—383 :
6 1 0 5 276—370

Turneul internațional 
de baschet de la Tg. Mure?

De azi se desfășoară la Tg. Mure 
un interesant turneu internațional d 
baschet la care participă echipele mas 
culine Gwardia Gdansk, Dinamo Tg 
Mureș, Dinamo Oradea și Voința Tg 
Mureș.

Turneul este organizat de Dinam 
Tg. Mureș în cinstea „Lunii prietenit 
romîno-sovietice" și se va desfășur 
după următorul program: azi: Voinț 
Tg. Mureș — Dinamo Tg. Mureș, Di 
namo Oradea — Gwardia Gdansk 
marți: Dinamo Oradea — Dinamo Tg 
Mureș, Voința Tg. Mureș — Gwardi 
Gdansk; miercuri: Dinamo Oradea - 
Voința Tg. Mureș, Dinamo Tg. Mure 
— Gwardia Gdansk. Jocurile se vc 
desfășura în nocturnă pe terenul V< 
ința din Tg. Mureș.
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