
Regiona'ă
i Hunc^oara-Deva

PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNEȚl-VA î Au început Campionatele europene de tat

C. gheorghin, 3>. Qheorghin și Jtegrea 
învingători în primele meciuri

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R. P. Romînă

ANUL XIV —Nr. 3413 * Luni 25 mai 1959 * 4 pagini 25 bani

Echipa de rugbi a R. P. Romine 
a cîștigat prima ediție a Cupei Victoriei"

Ieri pe stadionul „23 August", o 
dată cu partida dintre reprezentativele 
țării noastre și R. Cehoslovace a luat 
sfîrșit prima ediție a „Cupei Victo
riei". Această competiție a însemnat 
un bun prilej de stringere a legături
lor frățești dintre sportivii țărilor par
ticipante și totodată o minunată oca
zie de a face un util schimb de expe
riență în această ramură sportivă, în 
continuă dezvoltare. întrecerile au fost 
dominate de echipa noastră reprezen
tativă, care a cîștigat cu ușurință toa
te întiliiirile din cadrul turneului, și 
implicit primul loc în clasamentul 
competiției.

Cel mai important meci a opus ieri 
formațiile R. P. Romine și R. Ceho
slovace. Jucînd bine, în nota celorlalte 
partide susținute în turneu rugbiștii 
romîni au întrecut deștul de comod 
„cincisprezecele" cehoslovac, care s-a 
arătat totuși un adversar hotărît, dar 
posesor al unui bagaj de cunoștințe in
suficient, ceea ce l-a împiedicat să fi
nalizeze ocaziile favorabile (puține la 
număr,‘ce-i drept!). In schimb, rug
biștii romîni, cu cunoștințe mai avan
sate, cu un plus de experiență evident, 
cu mai multe fineți de ordin tehnic, cu 
o mai bună viteză de execuție, au 
marcat încercări spectaculoase, profi- 
tînd de orice slăbiciune in apărarea 
adversarului. (Ei au realizat astfel cea 
mai mare diferență de scor din ulti
mii ani în întilnirile cu rugbiștii ceho
slovaci). Victoria echipei noastre este 
pe deplin meritată și ea putea fi re
alizată Ia un scor și mai mare, dacă 
arbitrul ar fi acordat o încercare de 
penalizare, atunci cînd P. Niculescu a 
fost obstrucționat în mod evident, cu 
doi metri înainte de but, în situație 
clară de marcare (min. 74).

Meciul a început în nota de superi
oritate a echipei rornîne, care inițiază 
reușite șarje. In minutul 16, cînd Sava 
și Wussek scapă spre terenul de țintă 
advers, un apărător cehoslovac este 
nevoit in ultimă instanță să-1 placheze 
pe Wussek fără balon, ceea ce deter
mină firește pe arbitru să acorde o în
cercare de penalizare, pe care Penciu o 
transformă: 5—0. După numai trei mi-

O nouă acțiune a echipei noastre reprezentative — prin Mazilu, Radulescu, 
Graur, Iordăchescu și Pircălăbescu — pune la grea încercare apărarea echi
pei cehoslovace. (Fază din meciul de rugbi desfășurat ieri pe stadionul ,23

August" intre echipele R. P. Romine și R. Cehoslovace).

nute, Barbu primește balonul și la ca
pătul unei curse spectaculoase reali
zează o nouă încercare pentru echipa 
noastră. Transformarea fiind ratată, 
scorul devine 8—0.

La reluare, oaspeții par deciși să 
modifice rezultatul și la rîndul lor ata
că mult mai viguros, dar — așa cum 
semnalam «nai sus — deficitari din 
punct de vedere tehnic, ei nu fructifică 
nici una din ocaziile avute. In plus, 
ratează și cîteva lovituri de pedeapsă 
din poziții favorabile. La un moment 
dat, rominii întreprind un contraatac. 
Fundașul cehoslovac Horky prinde ba
lonul, șarjează cîțiva metri și degajea
ză în margine. Lovitura sa (prea joa
să însă) este stopată cu brațele de Al. 
lonescu și balonul ia direcția butului 
cehoslovac. Surprinsă, apărarea oaspe
ților este prinsă pe picior greșit și lo- 
nescu realizează o încercare neaștep
tată. Scorul este acum 11—0 (min.

(Foto: Gh. Dumitru)’

47). Mai sînt de semnalat acțiunile 
lui Barbu care s-a apropiat în două 
rinduri fa numai 1-2 metri die terenul 
de țintă advers, unde a fost însă oprit 
în ultimă instanță.

Arbitrul italian Silvio Pozzi a cwi-
D. CALLIMACHI 

T. STAMA

(Continuare In pag. a 4-a)

campionatelor republicane de haltere
I. Panait, T. Roman, L Baroga autorii a șase noi recorduri
84 halterofili din toate regiunile 

țării s-au întrecut în sala Floreasca 
din Capitală, pentru titlurile de cam
pioni ai țării. Cu acest prilej s-au 
înregistrat șase noi recorduri republi
cane. La categoria cea mai ușoară 
Ion Panait a corectat două recorduri: 
90 kg la împins și 280 kg Ia total. 
La categoria semimijibeie, Tiberiu 
Roman a realizat un alt valoros re
cord: 360 kg la total și însfîrșit La- 
zăr Baroga (cat. semigrea) a între
cut trei recorduri ale țarii: 122,5 kg 
la smuls, 157,5 kg la aruncat și 405 
kg la total. (Recordul la smuls a 
fost obținut la cea de a patra încer
care astfel îneît în concurs el a to
talizat 400 kg.).

Iată rezultatele tehnice:
CATEGORIA CEA MAI UȘOARA: 

1. Ion Panait (Victoria Buc.) 280 kg 
(90—82,5—107,5); 2. Alexandru Cos- 
ma (Pompierul Buc.) 245 kg; 3. 
Toma Alexandru (C.S.M. Galați) 232,5 
kg.

CATEGORIA SEMIUȘOARA: 1. Ion 
Birău ^Electromotor Timișoara) 292,5

V. Androno- 
L. Barabaș

ale Jăril

(Pompie-reștij 335 kg; 3. N. Segal 
ruî Buc.) 325 kg.

CAT. MIJLOCIE: l.A.
(C.C.A.) 360 kg (112,5—107,5—140); 
2. I. Vlădăreanu (Pompierul Buc.)
337.5 kg; 3. V. Rudăn (C.C.A.) 330 
kg-

CAT. SEMIGREA: 1. L. Baroga 
(C.C.A.) 400 kg (125—117,5—157,5):
2. Gh. Mocanu (Pompierul Buc.) 325 
kg; 3. A, Nestorov (Rapid Buc.)
315.5 kg.

CAT. GREA: 1. S. Cazan (C.C.A.) 
410 kg (142,5—117,5—150)- 2. N.
Bălcăceanu (C.S.U. Buc.) 382,5 kg;
3. L. Stănescu (Prahova Cîinpina) 
325 kg.

Vasarhely

CONCURSUL JUNIORILOR

kg (92,5—90—110); 2. 
viei (C.C.A.) 280 kg; 3. 
(Știința Cluj) 265 kg.

CATEGORIA UȘOARA:
Schuleri (Olimpia Orașul 
kg (100—95—120); 2. 
veanu (Pompierul Buc.) 
Fr. Goschler (Poligrafia 
kg.

CAT. SEMIMIJLOCIE:
Roman (C.C.A.) 360 kg 
140); 2. Hie lenciu (Victoria Bucu-

1. Siegfried 
Stalin) 315 

Oh. Moldo- 
305 kg; 3. 
Buc.) 292,5

1. Tiberiu
(115—105—

Iată primii clasați în întrecerile re
zervate juniorilor: CAT. CEA MAI 
UȘOARA: 1. Dia Niculescu (Victo
ria Buc.) 217,5 kg; 2. F. Balaș (Ști
ința Cluj) 210 kg; 3. I 
(Olimpia Orașul Stalin) 
CAT. SEMIUȘOARA: 1. D. 
pid Oradea) 210 kg; 2. 
mara (Rapid Buc.) 207,5 
Barbu (Prahova Cîmpina) 
CAT. UȘOARA: 1. Z. Kaltenberger 
(Poligrafia Buc.) 170 kg; CAT. SEMI
MIJLOCIE: 1. Gheorghe Constantin 
(Olimpia Orașul Stalin) 252,5 kg; 2. 
V. Enescu (Poligrafia Buc.) 245 kg; 
3. A. Simon (Rapid Oradea) 240 kg; 
CAT. SEMIGREA: 1. Menis Dome
nico (Jiul Craiova) 257,5 kg.

I. Soreseu 
192,5 kg; 
Leca (Ra- 
Gh. Mar- 
kg; 3. A.

I 200 kg;

LUCERNA 24 (prin telefon). Cu 
mult înainte de ora 14,30 — cînd 
urma să se dispute primul meci din 
cadrul celei de a Vll-a ediții a Cam
pionatelor europene de box — sala 
„Allmend" era arhiplină. Spectatorii 
așteptau cu interes legitim evoluția 
primilor boxeri care aveau să des
chidă întrecerea celor mai buni pu
giliști amatori din Europa. Sportivii 
romîni au încercat chiar din prima 
zi obișnuitele emoții, 
tisfacția noastră, — ei au trecut cu 
succes „examenele", 
box excelent. Dintre 
noștri, au urcat treptele ringului Con
stantin Gheorghiu, Dumitru Gheor
ghiu și Gheorghe Negrea. La sfîrsi- 
tul unor „dueluri" de o bună cali
tate, toți reprezentanții noștri au 
ieșit victorioși, aducînd în tabăra noa
stră un plus de optimism. Dar, iată 
cîteva aspecte din partidele susținute 
de sportivii romîni:

Constantin Gheorghiu a întîlnit în 
De Soizag (Gibraltar) un adversar 
dificil. Acesta, mult mai înalt decît 
reprezentantul nostru, și beneficiind 
de alonjă, a 
distanță pe boxerul 
ghiu a luptat atent și, chiar de la 
început, a avut inițiativa, anihilînd 
cu contre și „un-doiuri“ puternice ten
dința adversarului de a-1 pistona de

dar — spre sa-

dcmonstr.înd un 
reprezentanții

încercat să-l țină la 
romîn. Gheor-

la distanță. In repriza a Ii-a (rruj 
nutul doi), contrînd puternic, Gheor
ghiu și-a trimis adversarul la podea; 
după ce a fo-st numărat, De Soizag 
a reluat lupta. Boxerul romîn con
tinuă să aibă inițiativa și lovește la 
corp și la figură, obligîndu-1 pe De 
Soizag să intre într-o defensivă dis
perată. In repriza a IlI-a, boxerul din 
Gibraltar intră decis să refacă. La 
mijlocul reprizei, ambii pugiliști se con
trează cu 
care cade 
zag , care 
cîștigă o 
puncte.

Cea de
a fost obținută de Dumitru Gheor
ghiu. Acesta a avut în Emile Phi
lippe (Luxemburg) un adversar foarte 
mobil. Reprezentantul nostru s-a ba
zat îndeosebi pe contre de stînga. 
urmate de croșeuri de dreapta. El 
și-a ținut tot timpul adversarul la 
distanță, pistonîndu-1 cu stingi eficace. 
In ultima repriză, boxerul romîn a 
lovit cu serii repetate, pun>îndu-l în 
vădită inferioritate pe luxemburghez 
și cîștigînd 
puncte.

Primit cu

croșeuri la bărbie, dar ce) 
la podea este tot De Soi- 
este „groggy". Gheorghiu 

mult aplaudată victorie la

a doua victorie a noastră

o victorie facilă la

aplauze, campionul eti-1

MIRCEA COSTEA

(Continuare in pag. a 4-a)

Dinarno București (masculin) 
și Oinamo Moscova (feminin) 
învingătoare în competiția 

internațională de volei
Competiția internațională de volei, 

„Cupa Dinamo" s-a încheiat dumi
nică seara cu victoriile echipelor 
Dinamo București (masculin) și Di
namo Moscova (feminin).

In urma rezultatelor înregistrate 
sînlbătă și duminică, clasamentele fi
nale arată astfel: 
Dinamo București;
Praga ; 3. Dinamo Moscova ; 4. Do- 

izsa Budapesta; 5. "
via ; 6. Dinamo Berlin ;
Sofia ; 8. Bănghe Phenian ; 9. M.S.P. 
(R. P. Chineză). FEMININ: 1. Di

MASCULIN: 1.
2. Ruda Hvezda

Gwardia Varșo-
7. Spartak

In categoria A la fotbal

Petrolul Ploești are acum 
un punct avans

Trei rezultate de egalitate, trei vic
torii la limită, nouă goluri în șase 
meciuri (cel mai mic număr înregis
trat în retur pînă acum) și nici o 
schimbare de locuri în clasament — 
iată pe scurt bilanțul etapei de ieri 
a categoriei A, în care s-au 
partidele:

Dinamo București 
stanța 1 — 1 (0—0)

Rapid București — Petrolul 
ești 0—0

Dinamo Bacău 
(0-0)

Jiul Petroșani — Ștunta Timisoara 
1-1 (1-1)

Steagul roșu — Ștwnța Cluj 1—0 
(1-0)

U.T.A. Arad — Progresul Bucu
rești 1-2 (1—1)

Totuși, aceste rezultate au modifi
cat diferențele de puncte dintre e- 
chipe: Petrolul are acum un punct 
avans asupra echipei C.CA, trei asu-

Farul

C.C.A.

jucat

Con-

Plo-

1—0

Iui Dinamo București și patru asu
lui Rapid; Steagul roșu s-a de

pra 
pra 
părtat cu trei puncte de locul 10, 
Jiul și Farul cu cîte unul, în timp 
ce Știința Cluj a rămas în urmă, 
la două puncte de colega 
Timișoara.

CLASAMENTUL

1. Fetiroluj (1)
2. C.C.A. (2)
3. Dinamo Buc. (3)
4. Rapid (4)
5. Dinamo Bacău
6. U.T.A. (6)
7. Progresul (7)
8. St. roșu (8)
9. Jiul (9)

10. Farul (10)
11. Știința Tim. (II)
12. Știința Cluj (K

(»>

1» U î
19 II 4
19 10 4
19 IO 3
10 9 4
10 7 4
19 3 2
1B 6 4
19 5 4
ia * 4
19 4 5
U19

: (Si 
Ș»

sa din
I

mni): București: 
Rap'd—Dinamo

ETAPA VIITOARE 
Progresul—C. CA. I
București: Petroșani: Jiul—U.T.A.; Cons
tanta: Farul—Știința Cluj; Ploești: Pe. 
trolul—Știința Timișoara, Bacău: Di
namo—Steagul roșu.

namo Moscova; 2. Dinamo Bucu
rești ; 3. Gwardia Varșovia; 4. Di
namo Berlin.

Iată cum s-au desfășurat înlilnirila 
din ultimele două zile ale competiției.

BANGHE PHENIAN — M.S.P. 
(R. P. CHINEZA) 3:1 (15:11,
15:5, 15:17, 15:9). Așteptat cu mult 
interes de spectatori, datorită jocului 
spectaculos practicat de cele doua 
echipe, meciul 
cît în parte, 
mâții au fost 
fortului depus 
Victoria 
meritată. 
Hong Sak.
ghe), Sin Cian, Ju Cio Glie (M.S.P.).

GWARDIA VARȘOVIA — DINA
MO BERLIN 3:1 (15:5, 12:15.
15: 6, 15 : 6). Avînd o apărare mai 
sigură și un atac bine pus la punct, 
care „a văzut" locurile descoperit» 
din terenul advers, 'polonezii au cu
cerit o victorie frumoasă. învinșii an 
avut un atac destul de activ, dar a- 
părarea a lăsat de dorit. Cei mai 
buni: Wieckowski, Paczusko (Gwar
dia). Webner, Doring (Dinamo).

DINAMO BUCUREȘTI — RUDA 
HVEZDA PRAGA 3:1 (15 : 6. 6 : 15. 
15:8, 15:3). Bucureștenii (trecînd
peste căderea din setul II, au realizat 
un joc de mare clasa depășindu-și 
partenerii în toate compartimentele. In 
linia a doua au fost scoase cu prom
ptitudine mingi pe care spectatorii le 
socoteau ca și pierdute iar atacul — 
necruțător — s-a bazat în special p® 
Derzei, pe care-1 putem socoti ca cel 
mai bun jucător al turneului. De alt
fel, în această partidă. toți dinamo- 
viștii au jucat bine. Alături de Der
zei, merite deosebite în obținerea vict

MIRCEA TUDORAN t

n-a
întrucît 
obosite 
în < 

voleibaliștilor
Am remarcat

O Dong Sak

corespuns de- 
ambele for- 
în urma e- 

celelalte partide. 
- coreeni este 

pe : Am 
(Băn-

(Gontinuare in pag. a 4-a) F

Atac al bucureștenilor la poarta Petrolului, Din țnijlocul unui buchet de jucăt ori, Marinescu respinge cu capul
---------------------- --  (Foto B. Ciobanul



lEtapâ cu multe defecțiuni Liderii au pierdut la scor ieri in campionatul

" O nouă etapă — a doua — plină 
ide defecțiuni în campionatul republi
can de polo pe apă. La unele din- 
fre ele, prevăzute (meciurile dispu
tate la București și Timișoara, unde 
Dinamo și respectiv C.C.A. au în- 
tîlnit parteneri aflați la începutul pe
rioadei... pregătitoare) s-a adăugat 
încă una, cauzată de amînarea jo
cului de la Cluj, amînare de care 
Știința Cluj, adversara formației Ști
ința București, n-a fost anunțată. 
Corespondentul nostru din Cluj, Ti- 
Iteriu lancu ne-a comunicat că peste 
500 de spectatori au făcut cale în
toarsă de la bazin...

In meciul desfășurat la București, 
echipa Dinamo a învins la scor 
(9—2) fără să se întrebuințeze prea 
serios, o echipă (C.S. Tg. Mureș) a- 
flată cu prilejul jocului de ieri la 

■prima evoluție într-un bazin desco- 
'perit și în plus lipsită de aportul a 
patru titulari: Both, Meder, Vereș, 
Nașca, Jocul, de o slabă factură teh
nică, a fost tot timpul la discre
ția dinamoviștilor. Punctele învingă
torilor au fost înscrise de Kroner 
(5), Zahan (2), Bădiță și Csiszer; 
pentru mureșeni au înscris Deac și 
Simon.

La Timișoara, după cum ne-a trans
mis corespondentul nostru regional 
'Al. Gross, C.C.A. a surclasat forma
ția locală Industria Linei. Scorul 
(10—1) a fost realizat de Grințescu 
(4) Iosim (2), Blajec (2), Karacsoni 
și Firoiu, pentru C.C.A. și Mann (din 

!t ..lovitură 
șoreni.

x... :

.S;<x

de la 4 m) pentru timi-

RECORD REPUBLICAN 
LA NATAȚIE

u Sîmbătă după amiază, înotătoarea 
Ingrid Wăchter (Știința Buc.) a par
curs distanța de 800 m. liber în 

I timpul de 11:53,9 timp care consti- 
, tuie un nou record al țării. Vechiul 
| record era. de .12:08,9.

ono sport
Iată cum arată un buletin cu 12 

‘ zuJlate la concursul Pronosport Nr. 
(etapa din 24 mai):

. I KJ.B.-B. Cehoslovacă (rugbl) 
a, II Rapid—Petrolul
® HI UTA—progresul
' IV Dinamo Bacău—CCA 

r V St. Roșu—Știința Cluj
VI Jiul—Știința Tim.

VII CFR Tim—Gaz Metan Medtaș 
XTII CSM Baia Mare—CSM Reșița 

IX CS Tg. Mureș—CSA Sibiu 
X Ind. Sîrmei C.T.—CFR Arad 

XI Flacăra Moreni—Taiom Buc.
XII Foresta Fălticeni—Met. Titanii

La acest concurs a-u fost depuse 
xlmativ 483.70a variante.

re-
21

1’
X

2
1
1

X
1
1
1
1
1 

X

apro-

A'

■

..

a z:

Cu tot blocajul efectuat de jucătorul mureșan (Soos) dinamovistul Zahan 
va șuta la poartă "și va înscrie un nou gol pentru echipa sa. Fază din me- 

ciul Dinamo Fuc. —< G, S, Tg. Mureș.
(Foto: T. Roibu)

Iosif Molnar (C. C. A) a cîștigat campionatul 
republican de proba completă la călărie

SIBIU, 24 (Prin telefon de la tri
misul nostru). Sibienii s-au pregătit 
cu multă grijă să asigure campiona
tului republican de probă completă 
din acest an o organizare dintre cele 
mai bune. Din păcate însă, vremea a 
fost total potrivnică. Intr-adevăr, încă 
din prima zi a competiției a plouat 
fără întrerupere, terenul transformm- 
du-se într-o adevărată băltoacă, ~'g.- 
greunînd desfășurarea atît a probei 
complete, cit și a probelor din ca
drul concursului republican programat 
concomitent. Rezultatele campionatu
lui de probă completă din acest an 
(vineri — proba de dresaj,- sîmbătă 
— cros, duminică — obstacole) a con
stituit cu adevărat o încercare dintre 
cele mai serioase a stadiului actual 
de pregătire a călăreților noștri spe
cializați în această probă. Victoria a 
revenit 
(C.C.A.) pe calul Fulger, care a în
trecut — la capătul unei lupte deose
bit de disputate — pe Andrei Kadar 
(C.C.A.) pe calul Rică. Este pentru 
a treia oară consecutiv cînd Andrei 
Kadar se clasează pe locul 2 în a- 
ceastă probă. Unul din pretendenții 
probei, Oscar Recer (lotul R.P.R.) pe 
calul Bambus, deși a executat proba 
de cros fără greșeală, a fost.depășit 
la timp de Iosif Molnar, ocupînd a- 
bia locul 3.

Dîrzenia participanților la campio
nat a servit de bun exemplu și călă-

călărețului Iosif Molnar

W. Ziegler și Dinamo București 
învingători în „Circuitul ciclist 

al regiunii Stalin'*
' ORAȘUL STALIN 24 (prin telefon). 

. i— Circuitul ciclist al regiunii Stalin 
a luat sfîrșit cu victoria tînărutui aler
gător W. Ziegler (Dinamo București). 
El a fost permanent printre fruntașii 
cursei și a obținut astfel un frumos 
succes.
.Etapa a Vl-a desfășurată sîmbătă 

pe ruta Sibiu-Tîrnăveni-Sibiu (167 km) 
a supus pe concurenți la un sever 

; examen. Timpul nefavorabil și o por
țiune de 50 ;km cu șosea neasfaltată 
j au însemnat greutăți de neînvins pen- 
, tru 20 de concurenți, care au aban-' 
: donat. In această etapă fostul lider 
(Aurel Șelaru) a coborît pe locul 5 
în clasamentul general. Etapa a fost 
cîștigată de G. Istrate (Victoria 11) 
cu timpul de ȘțQi 26 : 52 urmat de W. 
Ziegler (Dinamo) 5h29:28 și G. T6- 
r3k (Sel. Budapesta) 5 HȚ29:28.
clasamentul pe echipe a trecut pe 
primul lor formația Dinamo București 
(81 h 10:04).

Ultima ef-pă, a Vil-a, s-a disputat 
■duminică pe ruta Sibiu—Orașul Stalin 
(144 km). întrecerea a avut o des- 
lășurare calmă. Orice încercare de eva
dare a eșuat. A fost evident faptul 

i-că marea majoritate a concurenților 
(js-au resimțit după eforturile depuse 
țlri etapa precedentă. Sprintul final 
jfa fost cîștigat de V. Mihnevici (Olim- 
jj>ia Or. Stalin) 4 h 15:28. El a fost 
purrnat în același timp — de P. Ma- 
jirai (Seî. Budapesta), I. Cozma (Di- 
jjnamo), E. Mihărlă (Victoria) și N. 
pMușă (Olimpia Or^ Stalin). Glasa- 
JWBP.te egieralej.ji,

Individual : I. W. Ziegler (Dinamo 
Buc.) 31 h 12:52; 2. G. Torok (Sel. 
Budapesta) 31 h 14:13; 3. C. Istrate 
(Victoria I!) 31 h 17:01; 4. ! Cozma 
(Dinamo Buc.) 31 ti 17:27 ; 5. A. Șe- 
laru (Dinamo Buc.) 31 h 25:24.

Echipe: 1. Dinamo București
93 h 56:28; 2. Olimpia Orașul Stalin
94 h 14:35; 3. Sel. Budapesta 94 h 21:05;
4. Victoria II 94 h 57:33; 5.------
95 h 46:02 ; 6. Tractorul Or.
96 h 33:29.

Cățărare: I. G. Torok (Sel.
pesta) 19 p; 2. W. Ziegler (Dinamo 
Buc.) 9 p; 3. P. Matrai (Sel. Buda
pesta ) 8 p.

C. GRUIA și GH. MAZGÂREANU— 
coresp.

C.C.A. 
Stalin

Btl-da-

In

l

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
MOTOCICLIST DE VITEZĂ 

PE CIRCUIT
Din cauza condițiilor atmosferice 

nefavorabile, prima fază a campiona- 
tuiui republican motociclist de vi
teză pe circuit — programată la 24 
mai — nu s-a putut desfășura. Aceas
tă fază va avea loc Ia 31 mai, la Cîm- 
pina, urmînd ca celelalte două faze să 
se dispute conform programării ini
țiale. Antrenamentele oficiale pentru 
faza I vor avea loc sîmibătă 30 mai 
pe traseul concursului^ _

doileareților înscriși la cel de-al 
concurs republican de călărie al a- 
nului. In ciuda vremii vitrege, 
realizat performanțe meritorii: dre
saj categ. Sf. Gheorghe: 1. I. Oprea 
(lot R.P.R.) pe Sulina 271 p, 2. I.

‘ pe Pelinaș 242 p. 
R. Bart (Indep.

pe Mîndra 495 p;

ei au

Molnar (C.C.A.) 
Dresaj, începători: 
Sibiu)
Artz (Indep. Sibiu) pe Nonius 492 p; 
3. Fr. Feldereanu (Indep. Sibiu) pe 
Haiduc 491 p. Obstacole, cat. semi- 
ușoară : 1. C. Vlad (Ech. hipică grăn. 
Pi.) pe Bîrsan 0 p (35 sec.) ; 2. E- 
leiia Leov (Recolta Buc.) pe Sadea
— Op (36 sec) ; 3. E. Boiangiu (Re
colta Buc.) pe Mărgea — Op (37 
sec.) Obstacole nenumerotate: 1. M. 
Dorojan (C.S. Cluj) pe
— Op (1:10,2); 2. Gh.
(C.C.A.) pe Baron — Op 
3. C. Hogeș (C.G.A.) pe 
0 p (1:13,8). Proba închisă

cluburile C.S.A. Sibiu și C.S. 
Gl). Juja (C.S. Cluj) pe 
' p (1:02,2); 2. N. Poe- 

Cluj) pe Pilot — Op

pentru
Cluj: 1.
Părîu
naru

— 0 
(C.S. 

(1:04,0).

2. Eva

Trubadur 
Ghițuran 
(1:11,4); 

Sebeș — 
obstacole

OCTAVIAN G1NGU

categoriei B
Minerul Lupeni a preluat conducerea in seria intiia, iar TAROM 

mai păstrează primul loc in seria a doua datorită golaverajului
SERIA I

INDUSTRIA SIRMEI C. TURZII— 
C.F.R. ARAD 4-0 (1-0). Au marcat: 
Safar (min. 21 și 74), Adam (min 66), 
și Ban (min. 73 din 11 m.).

C.F.R. TIMISOARA—GAZ METAN 
MEDIAȘ 4-0 (6-0). Au ‘ '
dan (min. 67), Șarlea 
propria poartă, Manciu 
Fodor (min. 90).

C.S. TG. MUREȘ—O.S.A. SIBIU
3- 0 (2-0). Autorii golurilor: Nagy 
(min. 6), Meszăros II (min. 12) și 
Mcszăros I (min. 59).

MINERUL LUPENI—C.S. ORADEA
4- 1 (2-1). A umarcat: Crăiniceanu
(min. 35 și min. 42), Pali (min. 60) 
și Onea (min. 78) respectiv Mayer 
(min. 1).

A.M.E.F.A. ARAD — CORVINUL 
HUNEDOARA 2-0 (2-0). Golurile au 
fost înscrise de: Ristin (min. 17) și 
Solia (miri. 40).

TRACTORUL ORAȘUL STALIN— 
ȘTIINȚA CRAIOVA 4-0 (0-0). Auto
rii golurilor: Roșea (min. 56 și 71), 
Zăinescu (min. 49) și Seredai (min. 
83).

C.S.M. BAIA MARE—C.S.M. RE
ȘIȚA 3-1 (3-1). Au înscris: Vlad I 
(min. 1 și min. 18), Drăgan (min. 13)’, 
respectiv Varga (min. 24).

clasamentul
1*. Minerul Lupeni
21. C.F.R. Arad
3. C.S.M. Reșița
4. Gaz Metan Mediaș
5. C.S. Tg. Mureș
6. Ind. Sîrmei C. Turzii
7. C.F.R. Timișoara
8. C.S.A. Sibiu

Corvinul Hunedoara 
C.S.M. Baia Mare 
AMEFA Arad
Tractorul Or. Stalin 
Știința Craiova 
C. S. Oradea

VIITOARE:
Sil mei. Cîmpia

Mediaș—A.lvl.E F.A Arad; C.F.R. Arad—
C.S.M. Reșița; C.S.A. Sibiu—Minerul
Lupeni.

SERIA a ll-a

înscris : Ttir- 
(min. 80) în 
(min. 86) și

21 11 5
21 io 5
21 11 2
21 10 4
21 11 2

3
5
4
5
5
7
6
5
2

21 10
21’
21
21
21
21
21’
21
21

9 I
9 -
8 J
8 J
7 '
6 I
4 !
3 !

Știința
Turzid; 

Timișoara;

5 30:19 2J
6 30:24 25
8 28:23 24
7 27:24 24
8 24:22 24
8 34:22 23
7 25:22
8 35:21
8 27:27
8 38:39
7 19:23
9 26:27 18

12 20:43 13 
16 16:35 8 
Craiova— 
Tractorul 
, C.S. O-

Tg. Mureș; Gaz Metan

23
22
21
21
21

9.
10.
11.
12.
13
14.
ETAPA
Ind.
Orașul Stalin—C.FR.
radea—C.S.M. Baia Maire: Corvinul Hu
nedoara—c.s.

FLACARA MORENI — TAROM 
BUCUREȘTI 6—0 (2—0)1

Au marcat: Capoianu (2). Badea 
(3) și Ene.
FORESTA FĂLTICENI — METALUL 

TITANII. BUC. 0—0
UNIREA IAȘI — RULMENTUL BIR- 

LAD 5—1 (3—0)
UNIREA FOCȘANI — C.S.M.S. IAȘI 

2—2 (1—0)
Au marcat: Solyom și Păun

(C.S.M.S., autogol) pentru Unirea și 
Cruțiu, și Dram pentru ” ~ 
PRĂHOVA PLOEȘTI

BISTRIȚA 3—1
Au marcat: Drâgan, 

dureanu (Gloria, autogol) pentru plo-: 
eșteni și Copil pentru bistrițeni.

A. ~ -----------------

C.S.M.S.
— GLORIA 
(1-1)
Pătrașcu, Pă-

S. POMPIERUL — POIANA 
CIMPINA 1—0 (0—0) 

marcat Marin Apostol (min.A
78).
VICTORIA SUCEAVA — DINAMO 

GALAȚI 1—0 (1—0)
A marcat Nunweillcr II (min. 34)^

CLASAMENTUL
21 14 3 
21 14 3 
21 14 1
21 10 6 
21’ 10 5

9 3
8 5
6 7
7 4
7 3

4 64:29 31
4 45:24 31
6 39:25 29
5 49:29 26
6 35:25 25
9 40:30 21
8 27:32 21
8 16:24 19

10 30:53 18
1’1 25:33 17

3 12 25:42 15
4 12 33:49 14
2 13 25:40 14

1. Tarom
2. Metalul Titanii

3. Unirea Iași
4. Flacăra Moreni
5. Poiana Cîmpina
6. A. S. Pompierul
7. C.S.M.S. Iași

8. Foresta Fălticeni
9. Rulmentul BîrIad

10. Dirnamo Galați
11. Victoria Suceava
12. Unirea Focșani
13. Gloria Bistrița
14. Prahova Ploești
ETAPA VIITOARE:
L'nirea Iași, Rulmentul Bîriad—Flacăra 
Moreni, Victoria Suceava—Unirea Foc
șani, Tarom—Foresta Fălticeni, C.S 
M.S. Iași—Gloria Bistrița, Metalul Ti
tanii—A. S. Pompierul, Poiana Cîm
pina—Prahova Ploești.

21
21
21
21
21
21
21
21’
21 _

Dinamo Galați—

o C. C. A.Echipa feminină de
pe primul loc în turul campionatului categoriei A

PLOEȘTI 24 (prin telefon). — In 
sala Petrolul din localitate au conti
nuat sîmbătă și duminică întrecerile 
turului campionatului . categ. A de

noima SiHiii (masculii) $i cs. îi. fflures (reninin) 
de Mhil la juniori

tea Bucur 5—3 (2—1); locurile 5—6: 
Sc. medie Buhuși — Dunărea Tr. 
Măgurele 4—3 (2—1).

DAN V1NT1LA, 
corespondent 

In campionatul feminin da catego
ria A, etapa disputată ieri s-a în
cheiat, în general, cu rezultate nor
male. Datorită acestui fapt clasa
mentul nu a suferit modificări seri
oase. Rapid București și Steaua roșie 
Sibiu obținînd victorii în deplasare 
au urcat cite un loc în clasament.

Iată rezultatele tehnice înregistrate: 
Olimpia București — Constructorul 
Timișoara 8—3 (5—1); Măgura Cod- 
lei — Steaua roșie Sibiu 1—4 (0—3); 
Tractorul Orașul Stalin — Rapid 
București 5—7 (3—4); C.S. Tg. Mu
reș — C.S.U. București 5—4 (3—I); 
Știința Timișoara — Gloria Sighișoara 
5—1 (1—0); Record Mediaș — Ce
tatea Bucur 3—8 (1—5).

La Sibiu s-a disputat jocul res
tant dintre echipele masculine de ca
tegoria A Voința Sibiu și Petrolul 
Ploești. Rezultat: 16—7 (9—3) pen
tru Voința.

mwiie repugne
SIBIU 24 (prin telefon). — In lo

calitate, s-a desfășurat timp de pa
tru zile, turneul final al campiona
tului republican de handbal pentru ju
niori. Cele 6 echipe participante au 
fost împărțite în două serii în cadrul 
cărora s-au înregistrat următoarele 
rezultate: SERIA I: Voința Sibiu — 
Luceafărul Pitești 19—4 (12—1); Vo
ința Sibiu — Tehnometal Timișoara 
17—11 (6—3); Tehnometal Timișoara 
— Luceafărul Pitești 13—6 (4—2); 
SERIA A II-a: Petrolul Teleajen — 
C.S. Școlar București 13—11 (5—6); 
C.S. Școlar București — Știința Ga
lați 19—9 (8—5); Știința Ga
lați — Petrolul Teleajen 10—9 
(3—6). Ca urmare a acestor rezultate, 
în partidele finale s-au întîlnit urmă
toarele echipe: locurile 1—2: Voința 
Sibiu — C.S. Școlar București 12—8 
(6—5) — un meci dinamic în care 
pînă aproape de sfîrșit scorul s-a 
menținut apropiat, apoi sibienii, cu o 
pregătire fizică mai bună s-au deta
șat și au cîștigat pe merit; locurile 
3—4: Petrolul Teleajen — Tehnometal 
Timișoara 5—3 (1—1); locurile 5—6: 
Știința Galați — Luceafărul Pitești 
9—8 (4—4). Campioană republicană 
a ieșit echipa Voința Sibiu (antrenor 
prof. Ioan Schuster).

M. VLADOIANU, C. PITARU, 
corespondenți

MEDIAȘ 24 (prin telefon). — Cele 
6 echipe feminine, calificate din faza 
interregiuni în turpeul final al cam
pionatului republican de handbal au 
oferit partide frumoase, 
bună pregătire. întrecerea 
minată de echipa C.S. Tg. 
care a cîștigat detașat titlul de cam
pioană republicană.

Iată clasamentele din serii: SERIA 
I: 1. Record Mediaș 3 p.; 2. Ceta
tea Bucur 3 p., 3. Sc. medie Buhuși 
0 p.; SERIA A II-a: 1. C.S. ” ”
reș 4 p.; 2. Textila Lugoj 
Dunărea Tr. Măgurele 0 p. 
tidele finale s-au înregistrat 
rele rezultate: locurile 1—2: 
Mureș — Record Mediaș 14—4 (7—2);

dovedind o 
a fost do- 

Mureș,

Tg. Mu- 
2 p.; 3. 
In par- 

următoa- 
C.S. T?-

locurile 3—4: Textila Lugoj — Ceta-

scrimă pe echipe cu floreta femei. În
trecerile au fost foarte strînse și echi- 
librale. Elocvent este însuși clasamen
tul. Primele trei echipe — C.C.A., Di- • 
namo Cluj și Progresul Cluj — au to
talizat același număr de victorii și de 
înfrîngeri, iar ordinea clasamentului a 
fost hotărîtă de tușaveraj.

Iată rezultatele tehnice înregistrate: 
1. C.C.A. (echipa alcătuită din Lidia 
Gribb, Georgeta Sachelarie, Paula Ro
man și Elena Melak) cu: C.S. Oradea 
15—-1; Voința Cărei 16—0; Progresul 
Cluj 11—5; Petrolul Ploești 12—4- 
Știința Tg. Mureș 11—5; Progresul 
București 9—7; Dinamo Cluj 8—8; 
(pierde la tușe); 2. Dinamo Cluj cu: 
C.S.O. 12—4; Voința Cărei 14—2; Pe
trolul Ploești 12—4; Știința Tg. Mureș 
12—4; Progresul București 9—7; Pro
gresul Cluj 8—8 (pierde la tușe); X 
Progresul Cluj cu: Știința Tg. Mureș
10— 6; Progresul Buc. 9—7; C.S.O. 13—-
3; Voința Cărei 15—1; Petrolul Ploești 
14—2; 4. Progresul București cu:
C.S.O. 14—2; Voința Cărei 15—1; Pe
trolul Ploești 10—6; Știința Tg. Mureș
11— 5; 5. Știința Tg. Mureș cu= C.S.O 
9—7; Voința Cărei 15—1; Petrolul 
Ploești 10—6; 6. Petrolul Ploești cu« 
C.S.O. 9—7; Voința Cărei 13—3; 7. 
C.S.O. cu: Voința Cărei 10—6; 8. Vo
ința Cărei.

MATHOS BEDROSIAN și 
AMALIA KREISS (coresp.)

V

H II IP
Rezultatele alergărilor de ieri

Terenul greu a influențat asupra re
zultatelor, favorizînd în genere cădi cu 
greutăți mici.

Astfel Leandru a învins ou mare ușu
rință pe cei mai buni cai. Stoc și Ves
tal. In premiin Călimănesti, au alergat 
cei mai iuți cai de doi ani. Iapa Min- 
ciunica a obținut o nouă victorie

Rezultatele tehnice sînt următoarele:

I. Gogu (Huțuleag), Bucuria, Lăcusta. 
Cota: 1,30—2,60 lei.

Ripensia (Lazăr Gh.), Logodna, 
Viorica. Cota: 5,30—9,30—5,00 lei.

HI, Cărăbuș (Stoian P.), Galop, Crl- 
cov. Cota: 1,60—8,50—13.60 lei.

IV. Leandru (Lazăr Gh.), stoc, Vestal 
Cota: 3:60—7,40—8,oo jei.

V. Codaș (Stoian P.), Argint, Exicator 
Cota: 1,50—217,40—10,40 lei.

VI. Mi^iciunica (Cîmpeanu), Rozlca, Si. 
racuza. Cota: 2,30—12,70—3,70 lei.

VII. Matador li (Huțuleag), Granit, 
Nea yasile. Cota: 5,90-—13,90—7,90 lei.

ii.

II § M
VIII. Arthur II (Stoiar. Gh.) Micuța. 

Nușa. Cota: 1,00—MC—5.90 lei

Reuniunea de miercurii

Reuniunea de miercuri 27 mai are 
drept alergare principală premiul Sim
fonia. alergare pe 2.600 m. deschisă cai
lor de patru ani. Este o proKă pregăti, 
toare pentru Derbi.

Campionatul conducătorilor amatori 
continuă cu etapa a șasea, în care par
ticipă cele două echipe ale Teatrului Ti
neretului și echipa a doua a Teatrului 
Național.

Reuniunea de joi

Joi 28 mai se organizează o reuniune 
suplimentară de galop. Intrucît pe pro
gram figurează șapte alergări, pariul 
austriac începe cu prima alergare.

In centrul programului stă premiul Pa. 
clîina, în care participă Nașa Mea, No
rocoasa, Ping Pong. Gratis, cai de trei 
ani din prima categorie, alături de caii 
yîrstnici.

Stalin%25e2%2580%2594C.FR


Un just rezultat de egalitate:
Rapid-Petrolul 0-0

Progresul București învingător la Arad

gol ieri pe stadionul 23

Nici un gol și — mai ales — des- 
1 de puține momente de fotbal de 
litate. Veniți să asiste la un derbi 

se anunța pasionant (se întreceau 
>uă echipe aflate în luptă pentru tit- 
), cei aproape 50.000 de spectatori
i trebuit să se mulțumească doar cu 

repriză (prima) mai animată, a
>ua parte a jocului desfășurîndu-se 
tr-o atmosferă de lîncezeală, de in
ferență — parcă — pentru rezultat, 
ipid a dominat teritorial mai mult, 
r ploeștenii au avut ocazii de gol 
ai numeroase și mai clare. Dacă 
:ul nu s-a ridicat la nivelul tehnic 
ontat, desigur că la aceasta a con- 
ibuit și starea terenului (noroios, 
unecos) care a împiedicat înîr-o 
recare măsură viteza și precizia de 
ecuție, deplasarea rapidă în teren 

a cerut jucătorilor eforturi fizice
ii mari ca deobicei. Dar, chiar cu 
est inconvenient al stării terenului, 
mîn nescuzabile pentru ambele echipe 
ea numeroasele pase greșite, mingi 
mise la adversar, faze încîlcite cu 
re a fost presărată1 repriza secundă. 
In primul sfert de oră, rapidiștii 
ică mai legat. Ei atacă des și fac să 
;ă în relief., nesiguranța portaruhfi 
>eștean Sfetcu. Atacul lor, în care 
:erii sînt deficienți, nu concretizează, 
ispeții iau apoi inițiativa și au oca-

de a marca (Dridca, Zaharia). 
re sfîrșit, reviriment rapidist, marcat 
două șuturi puternice ale lui Geor- 

scu și Ene II.
Repriza secundă a fost jucată parcă

mai economic, ambele echipe 
impresia că se mulțumesc cu 
de 0-0. Acalmia a fost întreruptă de 
cîteva faze de gol mai dinamice (Ene 
II, Dridea, Raab au fost la un pas de 
a deschide scorul), dar acestea au fost 
departe de a ridica repriza a doua la 
nivelul celei dintîi.
Petrolul a avut un atac ceva mai agre

siv, aripa D'ridea-Constantinescu-Za- 
haria funcționînd destul de bine. In 
mod deosebit, atenția ne-a fost atrasă 
ieri de Tabarcea, care a făcut un joc 
de half complet. Alături de el, Mari
nescu a fost printre cei mai buni 
oameni ai echipei ploeștene. Ca și la 
oaspeți, bucureștenii s-au comportat 
mai bine în apărare, unde fundașii au 
fost cei mai buni. Din înaintare ne-a 
plăcut mai mult Ene II. Jocul înghe
suit, cu pase multe și mărunte, laterale 
și înapoi, ținerea exagerată a balonu
lui (chiar cînd un coechipier este lan
sat), iată lipsurile pe care le-a arătat 
.eri în atac echipa Rapidului și din 
cauza cărora nu și-a putut fructifica 
dominarea teritorială netă din unele 
momente ale reprizei secunde.

Arbitrul Al. Toth (Oradea) a 
corect echipele :

RAPID : Todor — Greavu, 
Macri—La nga, Neamțtt—Copil,
Ene II, Georgescu, Văcarii. PETRO
LUL : Sfetcu — Pahonțu, Marinescu, 
Neacșu—Fronea, 
Constantinescu, 
rin Marcel.

Raport de '
Rapid.

lăsînd 
scorul

condus

Stancu,
Raab,

Tabarcea—Zaharia, 
Dridea, Babone, Ma-

cornere: 4-2 pentru

RADO URZICEANU

•asionantă și plină de neprevăzut 
la primul și pînă la ultimul mi- 

t, a fost această partidă specifică 
campionat dintre Dinamo și Fa- 

! Pînă la urmă, cele două echipe 
au împărțit punctele. Dar, în timp 

pentru Farul acest 1-1 (0-0) re- 
•zintă o performanță foarte bună și 

pirictj aproape nescontat, pentru 
e a muncit mult și care-i da spe- 
îțe în plus că va evita retrograda- 
, pentru Dinamo înseamnă un re 

față de situația 
față de aspectu' 

a

tat nesaf sfacâtor 
în clasament și 

icral al partidei, 
țiativa majoritatea 
intr-adevăr, începutul meciului 
irîiiT't dinamoviștilor, care — deși 
au cu vîntul în față — au asediat 
iria lui Ghibănescu. Apărarea con- 
nțenilor a luptat din greu pentru 

golul pe care-1 anunța aspec- 
uliii. O auto-bară a lui Ciuii- 

(min. 8) și trei situații favora- 
Vasile (min. 10), 

12) și Szakacs 1 
15) întăresc acea- 

golul în'.îrzie și se 
mult, mai ales că 

min. 20.

în care 
timpului.

a

i ,
: ratate de Al. 

Angliei (min.
apoi Ene (min. 
impresie. Dar, 
lăsa așteaptat 

il ia o întorsătură din 
ui — care pînă atunci acționase 
rădic, prin contraatacuri desfășu- 
: aproape numai pe stînga — ega
lă jocul. Meciul se îndîrjește și ar
ul intervine prompt pentru a tem- 
a jucătorii, împărțind avertismente 
o parte și de alta (Al. Vasile, R. 
ăr. Sever, Călinoiu, Ciosescu). 
irarea dinamovistă, în frunte cu 
inoiu, respinge calm atacurile oas- 
lor și prin mijlocași inițiază con- 
itacuri periculoase spre sfîrșitul re- 
ei cînd bucureștenii revin fn ofen- 
i. Szakacs 1 trage în bară în min.
Szbko alături de poartă în min. 
două cornere rămîn nefructificate, 

în min. 44 Nnnweiller reia cu capul 
un alt corner și Ghibănescu sal- 
z.ă în ultimă instanță.

’■riireștenii au vîntul și inițiativa 
reluare. Ene ratează în min. 53 o 
ație unică: singur în fața porții 
;e în brațele lui Ghibănescu! Fa- 

se apără admirabil și răspunde 
contraatacuri. Se întunecă și se 
nd reflectoarele, jocul continuînd, 
nocturnă, în același ritm rapid, 
amo atacă, domină și în min 68, 
ă ce Nunweiller înscrisese un goi 
lat de arbitru pentru un fault 
.is de Ene, scorni este deschis: o 
ibinație frumoasă Numveiller-AI. 
ile-Ene-Szoko, un șut sec pe jos 
la 16 m al ultimului și tabela in- 
1 1-0 pentru Dinamo. Egatarea
i, survine în același minut. De Ia 
tru, mingea ajunge la Niculescu 
extrema stingă. O centrare pre- 
, un „cap“ la fel de precis al

Ciosescu și mingea zboară în 
iă: 1-11 Din acest moment jocul 
ine și mai îndîrjit. Dinamo for- 
:ă rezultatul și atacă puternic,

ARAD, 24 (Prin telefon). 13.000 de 
spectatori. au luat loc astăzi în tri
bunele stadionului „30 Decembrie", 
pentru a asista la meciul U..T.A. — 
Progresul București. Victoria a re
venit echipei oaspe la limită, cu 
scorul de 2—1 (1—1).

In prima repriză echipa gazdă a 
fost superioară. Apoi echipa bucu- 
reșteană a echilibrat jocul, pentru 
ca în ultimele 15 minute să domine.

Un scurt film al partidei. In min. 
22, după o perioadă de superioritate 
a echipei gazde, fȚîrlea a .primit o 
pasă de la Petschovski și- a șutat 
pe lîngă Mîndru, în coiful drept al 
porții, deschizînd scorul: 1—0 pen
tru U.T.A. In min. 37 Nedelcu a cen
trat, Kozka a ezitat să . intervină la 
balon și Smărăntjescu a tras cu 
efect de la 16 m., reușind să înscrie 
cu concursul lui Coman, care a scă
pat mingea în poartă: 1—1. Două 
minute de la reluare, Igna — în po
ziție favorabilă de_șut — se pripește 
Ș‘

trei lovituri de colț (min. 56, 58 și 
60), dar nu fructifică nici una. Ur
mează o bună ocazie a arădenilor, 
pe care Țîrlea nu reușește s-o con- 

i la numai 8 
„cade" și 
aflat în 

centrează, 
ezită să 

5 m. șu- 
tîrziu), în 
Progresul. 
(3—1) în

' cretizeze, deși se . găsea 
m. de poartă. In min. 74 
golul victoriei. Dinulescu, 
poziție de extremă stînga 
întreaga apărare arădană 
intervină, iar Pereț de la 
tează peste Coman (ieșit 
poarta goală: 2—1 pentru 
Raport de cornere: 7—4 
favoarea gazdelor. Au jucat forma
țiile:

U.T.A.: Coman — .Sztics, CAPAS, 
MOLNAR — PETSCHOVSKI, KOZKĂ 
—Pîrcălab, Igna, Țîrlea, Mețkas, 
Szoher.

PROGRESUL: MINDRU — Do- 
brescu, Caricaș, Soare — Petrescu, 
COJOCARU — Oaidă, SMARANDES- 
CU, DINULESCU, Pereț, Nedelcu.

trage alături. Oaspeții obțin apoi
ȘT. WEINBERGER,

gprespondent

1-1 LA PETROȘANI
PETROȘANI 24 (Prin telefon). Par

tida dintre echipele Jiul și Știința Ti
mișoara a fost așteptată cu viu inte
res de cei peste 5000 spectatori pre- 
zenți la întîlnire.

De la început trebuie spus că jocul 
ambelor echipe nu's-a ridicat la un 
nivel tehnic corespunzător, terenul alu
necos împiedicînd buna desfășurare a 
meciului. Rezultatul de egalitate, 1-1 
(1-1), cu care s-a încheiat meciul, o- 
glindește în mod real raportul de forțe 
de pe teren.

Echipa studenților a fost bine pregă
tită din punct de vedere fizic și din pri
mele minute a impus jocului un ritm ra
pid. In fața tinerilor lor adversari, gaz
dele au utilizat o nouă formulă _ de 
atac, dar, cum arată rezultatul final, 
fără să fi obținut randamentul scontat.

Jocul a început în nota de dominare

Ghibănescu intervine la balon sub privirile lui Corneanu (5) și Ciuncan.

a echipei gazdă. Treptat însă, stu
denții își revin și reușesc să echili
breze jocul.' Rînd pe rînd atacanui 
ambelor echipe șutează la poartă dar 
fără rezultat; în minutele 4, 13, 23, 
Ciurdărescu, Toth și Cosmoc greșesc 
cu puțin ținta. La rîndul lor, studenții 
scapă două ocazii de gol în minutele 
10 și 25 prin Gîrleanu și Cojereanu. In 
min. 30 se produce un atac al Jiu
lui pe aripa dreaptă prin Farcaș, care 
deschide pe Toth; acesta pasează lui 
Cosmoc, care înscrie imparabil. Peste 
5 minute studenții egalează prin Coje
reanu, în min. 35, la o învălmășeală "în 
fața porții lui Crîsnic, ieșit inoportun.

In repriza a doua fazele de dominare 
alternează de la o poartă la alta, sco
rul rămînînd însă în continuare același.

ArDitrul Piki Kroner a condus co
rect următoarele formații:

JIUL : CRÎSNIC—Romoșan, Panait, 
Vasiu — Deleanu, Farcaș 11 — TOTH, 
COSMOC, Ciurdărescu, Crăciun, Ner- 
tea.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Enăehescu 
— Codreanu, TILVESCU, Florescu — 
Neacșu, TANASE—Constantin, Zaha
ria, Cojereanu, Iordăchescu, G1R- 
LEANU.

I. PALIȚA și STAICU BĂLOI, 
corespondenți

DINAMO BACĂU A OBTINUT 
IN FATA C. C. A. 0 VICTORIE 
PREȚIOASĂ MAI ALES PENTRU...

PETROLUL!
BACAU, 24 (Prin telefon). — 

Peste 15.000 de spectatori au asistat 
la partida dintre formațiile Dinamo 
Bacău și C.C.A. Nivelul tehnic ridi
cat al partidei a satisfăcut pe deplin 
pe spectatori. Firește, la aceasta a 
contribuit și rezultatul favorabil ob- 
ținut de echipa localnică cu 1—0 
(0—0). La fluierul arbitrului A. Ifti- 
rrrte (Orașul Stalin), care a condus 
foarte bine partida, s-au aliniat for
mațiile :

DINAMO BACAU: FAUR—Giosa- 
nu, I. LAZAR, Florea—FL. ANGHEL, 
Ujvari—Rădulescu, Asan, Gram, EF- 
TIMIE, CÎRIPOI.

C.C.A.: VOINESCU—Cepolski, A- 
POLZAN, Zavoda II—Mitiăilescu, 
BONE—Constantinescu, RAKSI, Cri- 
șan, ZAVODA I, Tătaru.

Localnicii au reușit să cîștige ne 
merit un meci foarte greu, disputat 
cu dîrzenie. Dinamoviștii au depus e- 
forturi mari pentru cucerirea victo
riei, prestînd — în special în repriza 
a Il-a — un joc bun și folosind cu 
eficacitate atacul pe extreme. Oaspeții 
au dovedit multă hotărîre în acțiuni, 
însă înaintașii lor — ca și cei ai e- 
chipei gazde, de altfel — au ratat 
numeroase situații favorabile.

Jocul a fost echilibrat în prima re
priză. In cea de a doua dinamoviștii 
au dominat teritorial. G.G.A. a jucat 
cu centrul (Crișan) șl interul stînga 
(Zavoda I) retrași. Oaspețif s-au fă
cut remarcați în special prin forța 
contraatacurilor.

Dinamoviștii au marcat cu 7 mi
nute înainte de terminarea partidei, 
cînd au speculat o greșeală ă apă
rării oaspeților. Iată faza din care 
s-a marcat: la o centrare a lui Ci i’poi, 
mingea a ajuns la Cepolski • acesta 
degajează în pieptul lui Asan și min
gea ricoșează de aici în picioarele 
lui Eftimie, care se află la 2—3 me
tri de poartă. Șutul dinamovistului 
trimite mingea în plasă porții apăra
tă de Voinescu.

V. M1HAILA 
coresp. regional

AAulte ocazii ratate la Orașu I Stalin

obține patru cornere (în total 
12-4 pentru Dinamo), dar apărarea 
Farului rezistă cu succes. In ultimele 
minute, arbitrul acordă un 11 m în 
favoarea bucureștenilor, dar revine 
după ce s-a consultat cu arbitrul de 
tușă Drug, astfel că jocul se termi
nă nedecis.

Dinamo s-a dovedit echipa mai e- 
chilibrată, mai omogenă și mai teh
nică, dar. nu a știut să folosească a- 
cest avantaj. Atacul — mai slab ca 
miercuri — s-a lăsat angrenat de oas
peți într-o partidă de luptă, în loc 
să-și. impună jocul său tehnic, variat 
și larg desfășurat din meciul cu 
C.C.A. Farul a răspuns cu un joc 
avîntat . și plin de ardoare, mai ales 
în apărare.

Arbitrul a condus în prima repriză 
energic, sancționînd prompt și corect 
orice infracțiune care putea degenera 
jocul. Dar, după pauză a comis gre
șeli: a sancționat ca faulturi atacu
rile prin alunecare CORECTE și a 
ignorat avantajul în situațiile cele 
mai clare. A culminat în ultimele 
minute prin lipsă de siguranță și de 
curaj. A dictat mai întîi, cu convin
gere un 11 m, pentru ca apoi la pro
testele jucătorilor oaspeți... să se con
sulte cu arbitrul de tușă, și să re
vină asupra deciziei! Procedînd astfel 
el a greșit grav pentru că: or a vă
zut infracțiunea — așa cum a lăsat 
să se înțeleagă gestul său categoric 
cu care a indicat punctul de la 11 m 
—■ și atunci nu avea de ce să mai 
consulte arbitrul de tușă și să revină 
asupra deciziei, or nu a văzut sau 
n-a fost sigur de infracțiune și în 
acest caz întîi trebuia să se consulte 
cu arbitrul de tușă și apoi să ia o 
decizie, —

DINAMO: Uțu — POPA, CAL1- 
NO1U, Panait — AL. VASILE, NUN- 
WEILLER — V. Anghel, SZOKO, 
Ene, SZAKACS I, Koszegy.

FARUL: Ghibănescu — STRATON, 
CIUNCAN, Toma — CORNEANU, 
PANĂ — Moroianu SEVER, Ciosescu, 
Niculescu, LAZAR.

P. GAȚU

ORAȘUL STALIN, 24 (Prin tele
fon). 16.000 de spectatori au asistat 

,1a o partidă disputată, hotărîtoare 
pentru situația în clasanient a echi
pelor Steagul roșu din localitate și 
Știința Cluj. Prima echipă a cîștigat 
cu 1-0 (1-0). încă din primele mi
nute asistăm Ia un ioc dinamic, cu 
multe faze spectacLdoase, create atît 
de studenți prin Moldovan (care ra
tează de aproape), Costin și Mureșan, 

cît și de Steagul roșu prin Fusulan, 
Campo și Proca. J,n minutul 17, 
Proca are o acțiune personală de lș 
centrul terenului, Mureșan și Kromely 
ezită să-l atace, 
Steagul 
— ieșit 
bara și 
gazde.

Golul
. care atacă ciî mai multă 

păstrează inițiativa în joc, dar fru
moasele faze create rămîn nefructifi
cate. Bîrsan (min. 29 și 39) și Proca 
(min. 30) ratează de la 3 m. Știința 
Cluj atacă sporadic, deoarece haitii 
nu reușesc să asigure o legătură cil 
atacul. Această situație se menține 
pînă în min. 36, cînd eliminarea lui

atacantul echipei 
roșu trage pe lîngă Nicoară 
din poariâ — mingea lovește 
intră în plasă: 1-0 pentru

acesta dă aripi localnicilor 
energie și

liașo i dă posibilitate studenților sa 
echilibreze jocul. In repriza secundă, 
Știința intră hotărîtă să egaleze, dar 
apărarea oaspeților este fermă, re- 
mareîndu-se în deosebi Tîrnoveanu, 
Ghiță și Zbîrcea. In min. 56, Geor
gescu trage puternic pe jos, dar min
gea se lovește de Szigeti și ricoșează la 
Munteanu, care execută o „foarfecă" 
spectaculoasă, dar mingea trece pe 
lîngă bara laterală. Clujenii continuă 
să domine teritorial 
ratează cea mai mare < 
Mateianu, care doar de la 
pe lîngă poarta goală.

Arbitrul P. Rapaport 
a condus cu scăpări: a 
gea avantajului, nu a fost 
fază" și a fluierat cu întîrziere.

STEAGUL ROȘU OR. STALIN: 
GHIȚA—ZBÎRCEA, Zaharia, T1RNO- 
VEANU—Hidișrn, Szigeti—Hașoti,
Fusulan, Bîrsan, PROCA, Campo.

ȘTIINȚA CLUJ: Nicoară—Kro- 
mely, Mureșan, Costin—P. EMIL, 
GEORGESCLI—Munteanu. Marcu, Ma
teianu, fvansuc, H. MOLDOVAN.

și în min. 73 
ocazie prin 

3 m trage

(București) 
ignorat le- 
mereu .,pe

P. DUMITRESCU
C. DIACONESCU (coresp.)

Ieri în campionatul categoriei C la fotbal
SERIA I

Muncitoresc Rădăuți—Petrolul 
4—0 (2—0);
Botoșani—Gloria Dorohol

Sportul 
Momești

Textila
(0—0):

Minerul Cîmpulung— C.S.M.S. II
3— 1 (a—a):

Unirea II Iași—C.F.R Pașcani
(2-0).

ETAPA VIITOARE: 
lung—C.F'R. 
Sportul Muncitoresc Rădăuți, ' 
Ii lași—Petrolul Molneștl, C S 
Neamț—Textila Botoșani, Gloria 
lsoi—Unirea II Iași.

SERIA A II-A

Victoria Buzău—Industria Sîrmel
4- -0 (3—0.';

C.S.M. 
București

Dinamo 
Constanța

Ancora Galați—Cimentul Medgidia 0—0;
I.M.U.M. Medgidia—Știința Galați 4—3 

O'—i):
ETAPA VIITOARE: Știința Galați— 

S.N.M. Constanța, Victoria Buzău— 
I.M.U.M. Medgidia, Cimentul Medgidia— 
C.S.M. Galați, Combinatul poligrafic

2-4)

lași

2—2

Minerul Cîmpu-
Pașcani, Textila Buhușl—

.. ............ C.S.M S.
; Piatra 

Doro -

i
Brăila

Galați—Combinatu.1 Poligrafic 
0—0.

Miliția București— S.N.M.
1-1 (1—1);

București—Dinamo Miliții București, In
dustria Sîrmel Brăila—Ancora Galați

SERIA A HI-A

Bucur—Oltul T. Măgurele

Pitești—C.S.U. București

9—3

1—1

3—1

Cetatea
(4--<);

Metalul
(0—1);

Jiul Craiova—Metalul Tîrgoviște 
(0-1);

Rapid reg. Ploești—Dlnamo Craiiova 
4—0 (1—0);

E*unărea
0—1 (0—1);

Corabia—Victoria București

SERIA A IV-A

Reghin—Metalul Aiud 1—0Avîntul
(0—0);

Alimentara Tg. Mureș—Mureșul 
plita O—2 (0—1),

Rafinăria Cîmpina—Carpați Sinaia 
(0-0);

Textila sf. Gheorghe—Voința Tg. 
reg 2—0 (2—0);

ETAPA VIITOARE: Rafinăria Cîmpi
na—Alimentara Tg. Mureș. Textila Sf. 
Gheorghe—Avîntul Reghin, Mureșul To- 
pllța—Metalul Aiud, Votata Tg. Mureș—

To-

1—0

MU-

Torpedo, 
nala

Chimia Făgăraș—Carpațl St-

seria a v-a

I Sighet—Stăruința Satu Mare

Turda—Dinamo Săsar 5—1

Stăruința
3—1 (2—1),

Ar leșul
(3-0);

Someșul Satu Mare—Recolta Cărei sa 
Joacă la 27 mai.

Rapid Oradea—Rapid Cluj 0—3 (0—2) 
C.F.R Cluj—Voința Oradea 2—o (0—0)-

ETAPA VIITOARE: Voința Oradea— 
Recolta Cărei, Stăruința Sighet-C.F.R 
Cluj, Rapid Cluj—Artesul Turda, Dinșmo 
Săsar—Someșu' Satu Mare, Stăuința 
Satu Mare—Rapid Oradea

SERIA A VI.A

Metalul Bocșa Romînă—mdagrara A- 
rad 6—0 (4—0);

Olimpia Reșița—Drubeta Turnu Seve
rin o—i (o—o);

Aurul Brad—C.F.R. Simerla 2—1 (1—0);
U.M. -------- --------- - -------- ‘ ‘

(0—1);
Flacăra Tg. Jiu—Metalul Oțelul Roșu 

1-1 (1-0):
ETAPA VIITOARE: Flacăra Tg. Jiu— 

Aujrul Brad, Metalul Oțelul Roșu—Olim
pia Reșița, Șan’ilerul Govora—Tndagrara 
Arad, Metalul Bocșa Romînă—Drubetai 
Tr. Severin, C.F.R. Slmerta—U.M. Cuj 
gir,

Cugir—Șantierul Govora 0—1



Rezultate bune în concursul
de atletism de la Sofia

Echipa R. P. Rcmîne s-a calificat în

SOFIA 24 (prin telefon)— Sîmbă
tă și duminică s-a desfășurat pe sta
dionul „Vasil Levski” concursul in
ternațional de atletism organizat de 
ziarul „Narodna Mladej". Timpul a 
fost nefavorabil. A plouat înaintea și 
în timpul concursului. In ciuda aces
tor condiții și pe o pistă moale atle
tul bulgar Mihail Bîcivarov a reușit 
cu 10,3 sec pe 100 m un nou record al 
țării. Un nou record a stabilit și suli- 
țășa Ioana Mrakova cu 49,77 m. Cei 
trei atleți romîni s-au clasat astfel: 
Demeter a ocupat locul doi la arunca
rea suliței, Licker „ ocupat locul 7 la 
lungime, iar Cornel Porumb locul 3 la 
săritura în înălțime.

Rezultate tehnice: greutate bărbați — 
Lingnau (R.F.G.) 16,66 m; Artarski 
(R.P.B.) 16,19 m; Kadeev (P.P.B.) 
16,13 m; înălțime femei — Hobers JO- 
landa) 1,55 m; 3000 m plat — 
nard (Franța) 8:25,0; suliță femei — 
Ozolina (U.R.S.S.) 51,75 m; Schwalbe 
(R.D.G.) 50,74 m; Mrakova (R.P.B.) 
49,77 m; 800 in bărbați — Galinin 
(U.R.S.S.) 1:53,9; lungime bărbați — 
Bondarenko (U.R.S.S.) 7,46 m; Ivanov 
(R.P.B.) 7,22 m; Slavkov (R.P.B.) 
7,17 m... 7 Licker 6,69 nr 100 m băr
bați — Bîcivarov (R.P.B.) 10,3; Mah- 
lendcrf (R.F.G.) 10,5; 100 m femei — 
Poleakova (U.R.S.S.) 12,0; Kolarova 
(R.P.B.) 12,1; Hendrix (R.F.G.) 12,1;

400 m g. — Ozguden (Turcia) 53,5; 
Zlatarski (R.P.B.) 54,8; suliță bărbați 
— Dicev (R.P.B.) 66,62 m; Demeter 
(R.P.R.) 63,69 m; 3000 m obstacole — 
Evdokimov (U.R.S.S.) 8:54,4; Peev 
(R.P.B.) 9:17,8; înălțime bărbați — 
Petersson (Suedia) 2,06 m; ...3 C. Po
rumb 1,98.
Concursul continuă luni după-amiază.

TOMA HR1STOV

i

Ber-

Fotbaiiștii algerieni
in Capitală

se află în Capitală s«- 
fotbal a Algeriei, for-

De sîmbătă 
lecționata de 
mată din foști jucători profesioniști 
care au activat în prima ligă franceză. 
Din echipa fac parte printre alții, cu- 
noscuți jucători Ben Tifour, Mekloufi, 
Brahimi, Boubeker, Bouchouk, Ker- 
mali și Abdalah. Primii trei sint foști 
internaționali francezi.

Formația algeriană va juca marți 
la Orașul Stalin cu o selecționată 
sindicală locală, iar joi la București 
cu o selecționată sindicală de ti
neret.

Echipa de rugbi a R. 
aprima ediție

(Urmare din pag. 1)

dus, în general, cu multă competență 
un meci desfășurat în limitele unei de
pline sportivități. Formații: R. P. RO- 
MINA= PENCIU — BARBU, Wussek, 
Tîbuleac, SAVA — Gherasitn, Mate- 
escu - AL. IONESCU, GRAUR, P. 
Niculescu — Mazilu, RADULESCU — 
Pîrcălăbescu, lordăchescu, Cotter, R.

Iolanda Balaș a sărit 
pentru a treia oară 

în acest sezon 1,80 m.!
TIANTZ1N (Agerprcs).—
Atleții romîni care se află în vizită 

în R. P. Chineză au evoluat vineri' 
duoă-amiază la Tiantzin într-un con
curs alături de atleții provinciei Ho. 
pei. Din cele 14 probe disputate atle
tă și atletele din R. P. Romînă au cu
cerit 10.

Cu mare interes a fost urmărită 
proba feminină de săritură în înăl
țime. Pentru a treia oară in cursul 
acestui turneu, recordmana mondială 
Iolanda Balaș a trecut ștacheta ridi
cată la 1,80 m. Iolanda Balaș a lăsat 
o mare impresie publicului care a 
aplaudat-o frenetic.

In proba de 800 m plat bărbați prî 
mul loc a fost ocupat de atletul ro
mii) Zoltan Vamoș cu rezultatul de 
1’52”8-'1O, iar proba de aruncare a gre 
utății a revenit lui N. Ivanov cu 15,58 m 
La femei, proba de aruncare a greu
tății a fost cîștigată de Ana Coman 
cu 14,44 ni.

Alte rezultate : triplu salt: Ho Cien- 
ien 15,29 m., Ion Sorin 14,91 in.; 200 
m plat Hu Cio-su 22“9/10; prăjină Su 
Ciun-huan 4,00 ni.

ale campionatului european 
r. p. R. R. PAseară:

Istanbul, 24 (prin telefon). In trei 
din cele patru serii preliminare ale 
campionatului european de baschet se 
ciunosc echipele care vor lupta în 
continuare pentru primele loturi. In 
prima serie, R. Cehoslovacă și R.P. 
Polonă și-au asigurat calificarea. In 
seria a IlI-a, reprezentativele Uniunii 
Sovietice și Franței au cucerit și ele

Derzei (Dinamo București) â impresionat prin forța și varietatea atacului 
său, in partida cu Ruda Hvezda (Praga). Iată-l pe voleibalistul bucureștean 
în plină acțiune la fileu. (Foto: I. Mihăică)

(Urmare din pag. 1)

Mihăi-toriei mai au Mircea Cristea, 
lescu și Corbeanu. Joracek, Hlavsa și 
Grulich au fost cei mai buni 
Ruda Hvezda.

SPARTAK
OHINEZA)
16: 14).

GWARDIA
MO BERLIN
15:7).

DOZSA BUDAPESTA — DINAMO 
BERLIN 3:2 (15: 10, 15: 10, 14 : 16,

SOFIA — M.S.P. 
3:0 (15:12,

VARȘOVIA — 
(f) 3:0 (15:8,

de la

(R.P.
15 : 4,

DINA-
15: 12,

P. Romine a cîștigat 
„Cupei Victoriei”

CEHOSLOVACA : HORKY — Farkaci, 
CERNY, KREJCY, Vopalensky — Ko- 
res, Trousil — Holecek, Vondracek, 
Hrniciko — Topol, BARKAN EK — 
Hradec, BOUBIN, Benkd.
• R. P. POLONA — R. D. GER

MANA 3—3 (0—0). Au realizat în or
dine Janus (R. P. Polonă) o lovitură 
de pedeapsă și Jurgens (R.D.G.) — 
încercare.

CLASAMENTUL „CUPEI 
VICTORIEI”

1. R. P. Romînă
2. R. P. Polonă
3. R. Cehoslovacă
4. R. D. Germană

3
3
3
3

3
1
1 
0

0
1
0
1

0
1
2
2

73: 9
15:50
28:20
9:46

9
6
5
4

5:15, 15:12). Partida a fost de un 
bun nivel tehnic, foarte disputată și 
echilibrată, ea putînd reveni la tel 
de bine jucătorilor germani. S-au re
marcat : Janosi, Galoș Mayer (Do
zsa), Behrisoh, Webner (Dinamo).

DINAMO MOSCOVA — DINAMO 
BUCUREȘTI (f) 3:0 (7, 9, 6).
Spectatorii prezenți aseară în sala 
Dinamo s-au așteptat la o replică 
mult mai dîrză a voleibalistelor noas
tre în partida decisivă, susținută în 
fața redutabilelor sportive sovietice. 
Dar bucurcștencele au acționat cu mult 
trac, comițind foarte multe greșeli 
elementare. Cu toate acestea, ele ar 
fi putut 
dacă ar 
men tele 
avantaj.
care 
pierdut la 9 1

obține un scor mai strîns 
fi insistat mai mult în mo- 
cînd dețineau un apreciabil 
Este vorba de setul II, în 

au condus cu 9:5, dar au

DINAMO BUCUREȘTI — DINAMO 
MOSCOVA 3-0 (15-10, 15-10, 15-11). 
Spre deosebire de partida feminină 
dintre 
a fost 
iat cu 
liștilor 
tia au 
preluări excelente și o bună mișcare 
în teren. Trebuie să remarcăm că în 
ultimul set voleibaliștii sovietici — 
care n-au cedat lupta niciodată — au 
condus cu 5-0 și 9-3 dar au fost ega
lați la II. Bucureștenii au avut un 
finiș irezistibil și, în aplauzele sălii, 
aii realizat al cjnsprezecelca punct 
și o dată cu el victoria.

aceleași echipe, meciul masculin 
mult mai disputat și s-a înche- 
o frumoasă victorie a voleiba- 
de la Dinamo București. Aceș- 

jucat mai decis în atac, au avut

Ungară 62-53 (28-25)
victoriile necesare clasării în primele 
două locuri. U.R.S.S. s-a dovedit în 
formă excelentă, dispunînd la scoruri 
categorice de echipele din serie. " 
chipa Franței, în schimb, a jucat 
și calificarea ei înaintea Italiei 
considerată nedreaptă.

In a patra serie, primul loc a 
cucerit de echipa R.P. Romîne care 
aseară, în meci vedetă, a dispus de 
reprezentativa R.P. Ungare. Baschet- 
baliștii romîni au jucat foarte bine în 
apărare, fapt dovedit de procentajul 
recuperărilor la panou : 44 mingi re
cuperate față de 17 pierdute. Scorul 
de 62-53 a fost realizat de : Novacek 
24, Folbert 10, Nedef 10, Niculescu 6, 
Fodor 7, Nosievici 4, Mitelman 1, pen
tru R.P.R. și Banhegy 2, Tzinkan 10, 
Banhuty 6, Simon 5, Bencze 17, Ga- 
bany 7, Iudik 1, Temesvahr 1, Zsiros 
4, pentru R.P.U. A doua calificată din 
această serie este echipa R.P. Ungare.

Singura serie în care nu este cu
noscută decît una din echipele care 
se califică este seria a 11-a, în care 
s-a produs cea mai mare surpriză de 
pînă acum a campionatelor și anume

E- 
slab 
este

fost

seriile semi-finalc 
de baschet
înfrîngerea echipei R.P. Bulgaria 
fața echipei Belgiei. Totuși, echij 
R. P. Bulgaria are asigurată calific 
rea. Meciul R.P.F; Iugoslavia—Belgi 
va desemna a doua echipă.

Iată rezultatele: SERIA I : 
Cehoslovacă — R. P. Polonă 82-! 
(42-15), Spania-Finlanda 57-43 (27-21 
R. Cehoslovacă—Spania 85-52 (40-27 
SERIA A Il-a: Belgia—R.P. Bulgar 
79-77 (46-39), Turcia—R.P.F. Iug< 
slavia 66-70 (30-30), R.P. Bulgaria 
R.P.F. Iugoslavia 80-72 (42-35) ; S' 
RIA A IlI-a: U.R.S.S—Israel 90- 
(44-25), Italia—R.D.Germană 85-f 
(37-33), Italia—Franța 47-50 (22-24 
Israel—R.D. Germană 79-67 (44-37 
Franța—Israel 77-66 (29-3!) ; SERi 
A IV-a: R.P. ~ ----------"
62-53 ( 28-25), R.P. Romînă — 
65-48 (31-19), Austria 
(18-26), R.P. Urigară—Austria 92- 
(36-23).

Azi se dispută meciurile : R. Cel 
slovacă — Finlanda, Franța —IR.'D.t 
R.P. Polonă—Spania, R.P.F. big 
slavia—Belgia, R.P. Bulgaria—Turc 
și U.R.S.S.—Italia. După disputat 
acestor jocuri va avea loc tragerea 
soirți pentru seriile semi-finale.

Romînă-R.P. Ungă
' “ “ Ir.

42-Iran

R.S.S.AZERBAIDJAN—B.P.ROMÎNĂ 5-3 LA LUPTE CLASICE
BAKU 24 (prin telefon). Sîmbătă 

după amiază, reprezentativa noastră 
de lupte clasice a susținut ultimul meoi 
din cadrul turnetilm întreprins in 
U.R.S.S. intîinind echipa R.S.S. Azer- 
baidjană. Sportivii sovietici au învins 
cu scorui de. 5-3. Iată rezultatele: 
cat. 52 kg: Gh. Szabad pierde la punc
te în fața campionului U.R.S.S., Saia- 
dor. Cat. 57 kg: I. Cernea cîșiigă la 
puncte întî!nirea> cu Mikahlzade. Cer
nea a atacat tot timpul. Cat. 62 kg: 
M. Schultz ia.ee meci egal cu Osipov.

Cat. 67 kg: Gh. Dumitru termină 
egalitate întîlnirea cu Aliev. Cat. 731 
V. Bularca pierde la tuș în fața i 
Grigorian. Sportivul romin execută 
centură, adversarul se folosește 
piedică și V. Bularca cade în pod. A 
bitrul nostru Totzauer nu observă 
lasă acțiunea să continue. Gregori; 
rupe podul și... tuș! Cat. 79 kg: I. Ț 
ranu pierde la puncte în fața lui Orudjt 
Cat. 87 kg: Gh. Popoxici cîștigă 
puncte întîlnirea cu Navruzov. C 
grea: I, Radu pierde prin auto-ti

Au început Campionatele europene la ...j
(Urmare din pag. a l-a)

ropean Gheorghe Negrea a avut în 
boxerul cehoslovac Hrbek un adver
sar incomod, care a evitat tot timpul 
lupta sau a abuzat de țineri. In 
prima repriză, Negrea a lovit puternic, 
în serie. In rundul următor, Hrbek 
primește două avertismente pentru ți
neri repetate.

Repriza a treia are același aspect, 
Negrea atacînd dezlănțuit, în timp 
ce adversarul său continuă să ob- 
strucționeze. In unanimitate, juriul 
a acordat victoria la 
zentantului nostru.

Luni, boxerii romîni 
trei întîlniri, după cum 
Dobresdu — Kukier 
Gheorghiu — Buchner 
Mariuțan — Thomas (Anglia).

ALTE REZULTATE — Mc. Kein 
(Scoția) b.p. Weller (Anglia), Biich-

puncte repre-

vor susține 
urmează: M. 

(R.P.P.), C. 
(R.D.G.), V.

ner (R.D.G.) b.p. Rauch 
Zavatzki (R.P.P.) b.p. 
landa), Nagy (R.P.U.) 
(Turcia), De Rooyi (Olanda) 
Biescas (Spania), Goschka 
b.k.o. III Zima (Austria), 
(U.R.S.S.) b.p. Ale. Taggart (Scoți. 
Herpcr (R.F.G.) b.ab. llrlo (Belgi. 
Pazdior (R.P.P.) b.p. Musso
Alakiă (Finlanda) b.p. Kintziger ([ 
xemburg), Leveque (Franța) t 
Kuchta (R. Cehoslovacă), Saltidi 
(Franța) b.p. Del Rio (Spâni. 
Sawa (Luxemburg) b.p. Byron (Ti 
cia), Kane (Scoția) b.p. Spiend 
(Elveția), Giise (R.D.G.) 
Oliviera (Gibraltar), 
(R.F.G.) ' . ......... . ...
Grail (Anglia) b.p. Meier (Elveți 
Fisher (Scoția) b.p. Hillenga ( 
landa), Backman (Finlanda) b.p. H; 
sen (Danemarca). Pietrikowski (R.P 
b.p. Petar Spasof (R. P. Bulgari

(Luxemburg
Dunne ( 
b.p, Al[ 

~ ■ b
(R.F.C 

Kakosl

(Itali;

b.k.o.
Vlanshein

b.p. Keddie (Scoția), ?

Kira Zvorîkina (U.R.S.S.) a ciștiga 
turneul de

Desfășurarea partidelor întrerupte 
din rundele a XIH-a și a XlV-a a 
clarificat situația în fruntea clasa
mentului turneului candidatelor de 
la Plovdiv. Nedelkovici a pierdut la 
Eretova și a cîștigat la Pogorevici

Fotbal peste hotare
DERBIUL CAMPIONATULUI 

MAGHIAR...

...a opus echipele Vasas și M.T.K. 
Victoria a revenit echipei Vasas cu
2— 1. Iată celelalte rezultate: Ferenc- 
varos — Honved 4—3, Salgotarjan — 
Tatabanya 1—1, Gyâr—Vasutas 0—0, 
Szombatheli — Dyosgyor 2—1, Mis
kolc — Csepel 0—0, Dorcg — Dozsa 
5—1. Clasament: (după 22 etape) 
M.T.K. 30, Vasas 29, Csepel 29, Tata
banya 26, Honved 25, Ferencvaros 25 
etc.

• In penultima etapă a campionatului 
de fotbal al Franței, Nice — care nu 
mai poate pierde titlul —: a fost în
vinsă pe teren propriu de Angers cu
3— 0. O altă surpriză a fost înregis
trată Ia Reims, unde echipa locală a 
fost întrecută cu 2—1 de Lyon. Iată 
celelalte rezultate ale etapei: Racing— 
Toulouse 2—0, Vallenciennes — Mo
naco 2—2, Lille — Nîmes 0—0, Ales— 
Lens 2—6, Nancy — Limoges 0—2, 
Marseille—Strasbourg 3—3, Socliaux— 
Rennes 4—3, St. Etienne — Sedan 
2—1.

In clasament, înaintea ultimei etape.

conduce Nice cu 55 p. urmată de Nj- 
mes 52, Racing 49, Reims 47, Sochaux 
42, St. Etienne 39, Angers 38.
• In cadrul campionatului U.R.S.S. 

a avut loc meciul dintre echipele 
T.S.K.M.O. și Lokomotiv Moscova. 
Fotbaliștii militari au învins cu sco
rul de 1—0 prin punctul marcat de A- 
puhtin în min. 15.
• Echipa Dunav Ruse a susținut cel 

de al doilea meci din cadrul turneului 
pe care-l întreprinde în R. P. Albania. 
Intîlnind reprezentativa Tiranei, oas
peții ,au fost întrecuti cu scorul de 
3—0.
• Echipa belgiană La Gantoise a 

jucat la Tbilisi cu formația Dinamo 
din localitate. Fotbaliștii sovietici au 
repurtat victoria cu scorul de 2—1.

FOTBALIȘTII BRAZILIENI LA
SOFIA

In capitala R. P. Bulgaria a evoluat 
cunoscuta formație braziliană Santos 
din Sao Paolo, una dintre fruntașele 
campionatului brazilian. In echipa 
Santos joacă printre alții Pele, Pepe, 
Zagalo. In primul meci (sîmbătă) ad
versara lui Santos a fost reprezenta

tiva secundă a Bulgariei. întîlnirea a 
luat sfîrșit cu un rezultat de egalitate: 
3—3 (2—2). Au marcat pentru gazde 
Iordanov (2) și Karazaliev iar pentru 
brazilieni Pele (2) și Pepe.

Aseară a avut loc cea de a doua 
partidă, în care Satito6 a întîlnit pri
ma reprezentativă a R. P. Bulgaria. 
Oaspeții au cîștigat cu scorul de 2—0 
(2—0) prin punctele marcate de Pele 
și Zagalo. Au jucat formațiile^ R. P. 
BULGARIA: Naidenov — Kîrcev, Ra- 
karov, I. Dimitrov — Kostov (Titov), 
I. Gheorghiev — Abagiev, Kolev, Pa- 
naiotov, Vasilev, lliev. SANTOS: La- 
ercie — Pavao, Maur — Ghetu- 
lio, Dalmo, Fiote — Deval, Abravo, 
Zagalo, Pele, Pepe.

• In etapa de ieri a campionatului 
italian s-au înregistrat următoarele re
zultate: Alesandria — Roma 1—1, 
Bari — Triestina 0—0, Bologna—Ju
ventus 4—1. Lazio—Padova 1—1, Na
poli — Internazionale 1—0, Sampdo- 
ria — Lane Rosi 2—0, Torino—Spal 
1—0, Ud'inese — Fiorentina 2—0, Mi
lan — Genova 4—0. In clasament con
duce Milan cu 47 p. urmată de Fio
rentina cu 44 p. Internazionale 41 p.

la Plovdiv
iar Zvorîkina, cîștigînd la Todori 
și Borisenko, a luat un punct ava 
astfel că in ultima rundă avea 
voie de o remiză pentru a-și ac 
deca primul loc. Celelalte rezult 
ale întreruptelor au fost următoare 
Borisenko — Huguet >/2—'/2, Po 
revici — Volpert 0—1 (runda 
XIH-a), Lazarevici — Rinder 
Rubțova — Grasser */2—*/2 
a XlV-a).

In ultima rundă Zvorîkina 
prudent și a remizat partida

Vî—
(rut

a ju 
cu l 

rakas. Era prima remiză a învingăt 
rei după o serie de 8 (!) vict 
consecutive. Cu același rezultat 
încheiat partida Todorova — Nec 
kovici. Alte rezultate: Pogorevici 
Rootare 0—1, Borisenko — Volf 
V2—’A. Keller — Huguet 1—0, E 
tova — Rinder '/2—*/2. Lazarevici 
Grasser 0—1.

In felul acesta clasamentul fi 
este următorul: 1. Zvorîkina (U.R.Si 
ll‘/2 p., 2. Nedelkovici (R.P.F. Iu 
slavia) 10‘/2 p., 3. Volpert (U.R.S. 
9‘/2 p., 4—5 Rootare (U.R.S.S.), k 
Ier Herman (R. D. Germană) 9 
6—7 Borisenko (U.R.S.S.). Lazare- 
(R.P.F. Iugoslavia) 8 p.,_ 8. Karal 
(R. P. Ungară) 7I/2 p-, 9. Rubț< 
(U.R.S.S.) 6*/2 p., 10. Eretova
Cehoslovacă) 6 p., 11. Grasser (S.U. 
5*/2 p. 12—13. Pogorevici (R.P.I 
Rinder (R.F.G.) 4‘/2 p„ 14. To. 
rova (R. P. Bulgaria) 3y2 p., 
Huguet (Argentina) 3 p.

In urma victoriei obținute, K 
Zvorîkina va întîlni într-un m. 
pentru campionatul lumii pe deții 
toarea titlului șahista sovietică I 
saveta Bîkova.


