
ȚROLET ARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITl-VĂt

de Rugbi Amator (F.LR.A.)
Sîmbătă după-amiază au început în 

'apitală lucrările celui de al XVH-lea 
.ongres al Federației Internaționale de 
'ugbi Amator (F.LR.A.). Au partici- 
at reprezentanții federațiilor din ur- 
îătoarele țări : Belgia (Roger Mispe- 
lere), Franța (Rene Crabos, preșe- 
întele F.LR.A. și președintele federa- 
ei franceze de nigbi, Adolphe Jaure- 
ui, Charles Fruquiere, Georges Coin- 
eroux și Jean Supervielle), Italia (Carlo 
îontano), Maroc (Mohamed Benje- 
>un), R. Cehoslovacă (Jan

D. Germană (Heinz
F. Germană (Heinz
P. Polonă (Ladislav Tribus și Jan 

Iholowinski), R. P. Romînă (Emil 
•răgănescu, Mihai Nicuiescu și Romu- 
is Popescu), Spania (Ricardo Madrid

Diez).
In prima ședință a lucrărilor s-a reu- 

it comisia tehnică a F.LR.A. Cei pre- 
enți au ascultat un documentat ra- 
ort prezentat de dl. Charles Fruquiere, 
reședințele colegiului de aibitri, asu- 
ra aplicării noilor reguli în diferite 
iiuații de joc. In cadrul aceleiași șe- 
ințe delegatul țării noastie, A. Pădu- 
'anu, a prezentat o serie de propuneri 
e ordin tehnic. Ieri dimineața, lucră- 
le Congresului F.LR.A. au continuat 
ub președinția d-lui Rene Crabos. Pri
mi care a luat cuvîniul a fost Emil 
>răgănescii, președintele Federației 
lotnîne de Rugbi, care a adresat un 
uvînt de salut participanților la Con-

Kudrna), 
Hofman), 

Reinhold),

greș. Apoi, președintele F.LR.A., dl. 
Rene Crabos, care a condus lucrările, 
și-a exprimat convingerea că actualul 
congres va contribui la o mai reală 
elucidare a problemelor generale care 
interesează rugbiul, că iucrările vor 
decurge într-o atmosferă prietenească, 
de colaborare rodnică. In continuare, 
dl. Jean Supervielle, secretarul F.LR.A., 
a prezentat spre aprobare procesul ver
bal al celui de al XVI-lea Congres al 
F.I R.A. care a avut Ioc la Bruxelles, 
raportul secretariatului general pe anul 
1958/59, raportul bugetar-financiar pe 
același an. Au urmat discuții pe mar
ginea propunerilor făcute de delegația 
romînă în ședința tehnică, luîndu-se 
hotărîri corespunzătoare. S-a stabilit, 
de asemenea, să se inițieze cursuri in
ternaționale cu arbitri. S-a căzut de 
acord ca primul curs să aibă loc în a- 
nul viitor Ia Berlin, cu prilejul celei de 
a doua ediț'i a „Cupei Victoriei". Con
gresul a ales ca vicepreședinte al 
F.LR.A. pe Mihai Niculescu (R.P.R.). 
S-a discutat apoi pn ’erea delegației 
romîne ca rugbiul să î T introdus la 
Jocurile Olimpice. In acest sens, condu
cerea F.LR.A. urmează să intervină pe 
lingă C.I.O. pentru ca rugbiul să facă 
parte din sporturile Jocurilor Olimpice 
Ia ediția din 1964. In sfîrșit, s-a hotă- 
rît ca viitorul Congres al F.LR.A. să 
aibă loc în I960, la Casablanca în or
ganizarea Federației de Rugbi a Maro
cului.

—
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O frumoasă, victorie a rug’biștilor romîni

R. P. Romînă R. D rmană

//

oncursuf atletic internațional
//AAemorialul RuJolf HarLig

DRESDA 27 (prin telefon). Un 
"e număr de spectatori au asistat 
.itrccerile concursului atletic inter- 

aribnal „Memorialul Rudolf Harbig". 
Iri vînt foarte puternic a influențat 
esfășurarea probelor.
Iată, rezultatele tehnice înregistrate: 

IARBAȚI : 100 m: 1. Radford (M.
Irit.) 10,4; 2. Burg (RFG) 10,4; 3. 
'horbjornsson (Islmda) 10,4- 400 m: 
Brighton (M. Brit.) 48,1 ; 800 ni — 
ursa memorială : 1. Matusewski
R.D.G.) 1:50,1 ; 2. Klaban (Austria) 
:50,5; 3..Szentgali (Ungaria) 1:50,6; 
. Va moș (R.P.R.) 1:50,6; 5. Parsch 
Ungaria) 1:51,4; 6. lleida (Olanda) 
:51,7. (Vamoș a condus majoritatea 
ursei, fiind întrecut doar în apropie- 
:a liniei de sosire) ; 5.000 m : Her- 
îan (R.D.G.) 11:11,6; 2. Szabo (Un- 
aria) 1-1:19,8; 3. Janke (R.D.G.)
4:21,6 ; 4. Barabaș (R.P.R.) 14:22,4;

lungime: I. Metopiek (Ceh.) 7,45 ; 
2. Atiga (R.D.G.) 7,44; 3. Werner 
(R.D.G) 7,39; 4. S. Ioan (R.P.R.) 
7,36; 5. Kaymin (Fini.) 7,35; înăl
țime: Lein (R.D.G.) 2,00; prăjină: 
Thorlaksson (Isl.) 4,40; disc: Nemec 
(Ceh.) 53,73; suliță: 1. Ahrend 
(R.D.G.) 73,68; 2. Kruger (R.D.G.) 
72,26; 3. Frost (R.D.G.) 71,81; 4. 
Bizim (R.P.R.) 65,85 (el s-a acciden
tat la prima încercare și a aruncat 
mai mult de pe loc) ; FEMEI: 
Birkenmaver (R.D.G.) 11,8;
Jordan (M. Brit.) 2:11,3; 2. Fl. Gre
cescu (R.P.R.) 2:12,2; 3.
(R.D.G.) 2:14,5; 80 m g. :

100 m;
800 m:

Schubert 
Birken- 

mayer (R.D.G.) 10,9; lungime: Klaus 
(R.D.G.) 6,11; greutate: 1. Luitge 
(R.D.G.) 16,01; 2. Coman (R.P.R.) 
14,85; 3. Ilelmbold (R.D.G.) 14,85; 
disc: Schuch (R.D.G.) 49,89.

Echipa de rugbi a țării noastre, 
care a întîlnit ieri după-amiază pe sta
dionul ,,23 August" selecționata 
R. D. Germane, a produs o excelentă 
impresie. In ciuda faptului că au în
fruntat un adversar neexperimentat și 
că confruntarea ar părea deci, necon
cludentă se poate afirma — fără a se- 
greși — că rugbiștii romîni sînt din nou 
pe drumul cel bun, pe drumul care în 
trecutul apropiat le-a adus atîtea vic
torii internaționale de prestigiu.

Jucînd bine, sportivii noștri au re
purtat o victorie categorică: 38—6 
(16—3).

Independent de valoarea și rezisten
ța adversarului, au reieșit cîteva as
pecte pozitive, pe care ținem să le 
subliniem de la început. In primul 
rînd faptul că au fost introduși în re
prezentativă cei mai buni rugbiști ai 
noștri, acei a căror formă îi recoman
da pentru selecționare. In această 
direcție vom sublinia ca inspirată ale
gerea, în special, a lui Penciu, Wusek, 
lordăchescu, Demian, Moraru, R.isu și 
Teofilovici, care au corespuns integral. 
Este vorba, în al doilea rînd, de di
recția justă în care a fost orientat 
jocul echipei, de tactica de permanen
tă ofensivă, care a și dat roadele aș
teptate. Ieri, firește o asemenea tacti
că a fost ușor de aplicat, dar trebuie 
să optăm și în viitor cu curaj pentru 
ea, fiindcă corespunde întrutotul cali
tăților specifice a'e rugbiștilor noștri. 
Și, în fine, se cuvine a fi amintită for
ma bună în care a fost prezentată echi
pa de antrenori, formă exprimată prin- 
tr-o tehnică mulțumitoare ți o pregă-

tire fizică superioară. N-am fi insis
tat asupra acestui din urmă aspect, 
dacă nu am avea în vedere faptul deo
sebit că jucătorii noștri nu au în fața 
lor decît ...o singură etapă de cam
pionat (la 20 septembrie a început 
returul).

Să nu omitem totuși datorită entu
ziasmului victoriei, unele remafei cri
tice. Astfel, au existat evidente scăderi 
de ritm în jocul echipei noastre (mai

reușite însă de ei — cîte una de fiecar< 
repriză — au plăcut și au fost urma* 
rea unor acțiuni bine gîndite.

Rugbiștii romîni și-au realizat toate 
punctele la capătul unor faze deose- 
bit de spectaculoase, și în urma unoC 
acțiuni rapide, la care a participat îrn 
treaga echipă.

Iată cum s-a marcat. In min. 12t 
Penciu înscrie o încercare pe care el 
o transformă: 5—0; min. 19 Penciu

inalele campionatelor republicane de canotaj academic
— CCA (Ă), Dinamo (3), Cetatea Bucur (2), Metalul București (2) 

și C.S.S. Buc. f\) au cucerit titlurile de campioni —
Finalele campionatului republican de 

arictaj academic, desfășurate timp de 
■ei zile la Snagov au cunoscut un 
tiraos succes, mai ales organizatoric, 
•in punct de vedere al rezultatelor, 
ursele n-au oferit întreceri pasionan- 
;, favoriții cîștigînd destul dc ușor, 
e toată linia. Finalele feminine s-au 
isputaf sîmbătă iar cele masculine 
ttiriinică.
In prima probă de sîmbătă, 4-j-l

La SIMPLU, Florica Ghiuzelea 
(Cet. Bucur) a luat de pe primele sute 
de metri un avans apreciabil asupra 
principalei sale concurente, Dora La- 
catoș (FI. roșie Timișoara), cîștigînd 
pînă la urmă cu un avans de aproape 
4 secunde: 4.15.5 față de 4.19.3.
Locurile următoare: 3, Dumitra Mi- 
halache (Metalul Buc.) 4.25.4; 4.
Cornelia Jude (S.S.E. Tini.) ; 5. Ro-

EMpajul de.dublu.al C.C.A. (Iiva, Bondar) după ciștigarea probei.
Foto : B. Ciobanu

format din Titina Sălceanu și Emilia 
Rigard, a ieșit învingător la DUBLU, 
cu timpul de 3.51, urinat de 
București (Elisabeta Rtisu, 
Kleîn) în 4,10, Voința Arad 
Brunner, Maria liieș) în 4.18 
pid București (Maria Btise, 
Fudulu) în 4.24.

La proba de 8-ț-l, Dinamo Bucu
rești a condus încă din start, cîști
gînd confortabil. Lupta pentru locul 2 
a dat cîștig de cauză echipajului ară
dean, care a suplinit prin rutină lipsa 
de pregătire. Rezultatele tehnice: 1.
Dinamo București (Felicia Urziceanu, 
Marta Kardoș, Viorica Udrescu, Gali
na Dîngă, Sonia Bălan, Maria 
Trinks, Maria Marton, Albina Grigo- 
riță-ț-Ștefania Borisov) 3.30; 2. UTA 
(Tamaș, Kormoș, Slahotka, M. Laub, 
Zuker, Honig, Baranyi, Varga + Des-

Voința 
Norma 
(Ileana 
și Ra- 

Aurelia

(Continuare în pag. a 3-a)

AME, lupta pentru titlu s-a dat în- 
e echipajele Cetatea Bucur și Rapid, 
tnbele din București. După ce pe pri- 
la parte a cursei lupta a fost sen- 
bil egală, în final canotoarele de Ia 
etatea Bucur (Lia Togănel, Maria 
laimon, Magda Jifcu, Ghizela Rostaș 
- Angela Codreanu) au reușit să se 
îtășeze, realizînd timpul de 3.46.8, 
iță de 3,51.4, timp realizat de Ra
id (Stela Georgescu, V. Costăchescu, 
na Pilder, A. Aloman-|-Gabriela 
arcan). Pe locul 3, Școala sportivă 
î elevi Timișoara, cu 4.17.3,

xana Willems (CSS Banatul Tim.) ; 
6. Dagmar Braun (Fl. r. Tim.).

In cursa de 4-ț-l V1SLE, echipajele 
au fost separate de mari diferențe de 
timp. Mai rutinate, vîslașele de la 
Metalul Buc, (Stela Stanciu, Lucia 
Ciirt, Doina Ciolacu, Maria Panait 
-(Maria Naidin) au cîștigat în 3.42.5, 
întregind pe Victoria Buc. (Cristian, 
Penca, Mirea, Antoni ,-ț- Danielian) 
care au acoperit cei 1000 tn. în. 3.56.2, 
pe CSS Banatul Tim. (4.08.4) și Ra
pid București (4.19.5).

Un alt echipaj al clubului Metalul,

lată-l pe Penciu în momentul în care „culcă" prima încercare a echipei 
noastre. Sintem în minutul 12 și scorul este acum: 3—0 /

Foto: Gh. Dumitru

încercare: 8—0; min. 23 Ladig (îrw 
cercare) : 8—3; Penciu o încercare, 
transformată tot de el în min. 30: 
13—3; Moraru o încercare în min. 34: 
16—3. In repriza secundă Jiirgen în
scrie o încercare în min. 41 : 16—6? 
Apoi Penciu transformă o lovitură de 
picior (min.45) : 19—6. In continuare 
marcăm încercări în serie prin Zlăto
ianu, Wusek, Barbu, Moraru și Graur., 
Penciu transformă două dintre ele. 
Scor final 38—6.

Arbitrul Stastny (Cehoslovacia) a' 
condus corect formațiile: R. P. RO-; 
MINA: PENCIU — Sava, Mateescu, 
WUSEK, Barbu—NISTOR, STANESCU 
—ZLATOIANU, DEMIAN, MORARU— 
Graur, RUSU—Rădulescu, IORDA-: 
CI1ESCU, TEOFILOVICI. R. D. GER-: 
MANA : Kantak—LADIG, Zebesch, 
JURGEN, Junge-Stieg, BRENKE—: 
Miethe, Kleier, Golka—IIICKETIER, 
GRIMM—Fiedler, Michalzyck, ESG-i 
I1OLZ. i

D. CALL1MACHI |

ales în repriza I). Apoi, balonul a Ie
șit adesea încet din grămada noastră 
și s-a încurcat în picioarele jucătorilor 
liniei a doua, ceea ce a permis rug- 
biștilor oaspeți (foarte rapizi) să in
tre ușor în dispozitiv de apărare. De 
asemenea, am remarcat unele greșeli 
de tehnică (scăpări de balon, pase ne- 
precise etc), care ne-au privat de 
puncte. In plus, unii jucători nu dau 
drumul la balon, blocîndu-se cu el în 
brațe (vezi Rădulescu, Zlătoianu).

In ansamblu însă, echipa a mulțu
mit prin jocul prestat. Ea trebuie acum 
verificată în întîlniri cu adversari pu
ternici.

Rugbiștii selecționatei R. D. Germa
ne ne-au demonstrat din nou unele ca
lități : o concepție frumoasă de a pur
ta balonul ,,la mînă“. Dar deficiențele 
de ordin tehnic (partea slabă a echi
pei germane) i-au privat de posibili
tatea de a realiza acțiunile, bine con
cepute de altfel. In plus, le-a lipsit vi
teza de execuție. Cele două încercări

On nou record republican la 3.000 m obstacole
In cadrul unui concurs atletic des

fășurat sîmbătă pe stadionul Tinere
tului din Capitală, atletul Tadeus 
Strzelbiscki luînd startul în cursa de 
3.000 tn obstacole a realizat un re
zultat excelent: 8:50,8. Această per
formanță este superioară actualului

record republican deținut din anul 
1956 de Constantin Aioanei (8:56,6).

Cursa de 1.500 m a fost cîștigată 
de Constantin Grecescu cu 3:53,6. Pe 
locurile următoare s-au clasat: SL 
Mihaly 3:54,0; V. Popa 3:58,8; Ov- 
Liqiu 4:01,0.

O frumoasa victorie a echipei C. C. A.
în meciul cu Rapid: 5-2 (1-1)

Gteodată este deajuns și o singură 
repriză de joc frumos, pentru ca spec
tatorii să fie mulțumiți pe deplin. Iar 
dacă meciul „crește" pe măsură ce.se 
apropie finalul lui, impresia e și mai 
puternică, rămînînd întipărită în min
tea publicului.

Așa s-au petrecut lucrurile, ieri, la 
meciul O.C.A.—Rapid, care a oferit 
spectatorilor o repriză — a doua — 
de un bun nivel tehnic, foarte dinamică 
de la un cap la altul, cu acțiuni fru
moase, care au avut și finalitate, du- 
eînd la schimbarea repetată a tabelei 
de marcaj. Meritul este al echipei 
O.O.A., al cărei joc tdinjc, bine orga-.

amenințări nici pentru un portar 
pentru altul. Apoi, două atacuri

>

nici 
ale 

echipei militare, la care Dungu are irU 
tervenții defectuoase, stîrnesc. primelei 
emoții în tribune.

Dar iată, pe neașteptate, primul gol 
al partidei. In min. 25, Ene II, la 2Q 
de metri de poartă, șutează puternic, 
dar fără perspective, Vrînd să oprească 
balonul, Toma se dezechilibrează și 
plonjează exact în direcția... inversă

JACK BERARI U,

nizat, cu lansări spectaculoase ale 
aripilor, a impresionat, la un moment 
dat nu numai tribunele, ci și pe... 
adversari, care n-au mai avut forța 
morală, mai ales, pentru a da o re
plică demnă de luat în seamă.

începutul partidei a fost departe de 
a prevesti această categorică victorie 
a GC.A. și mai ales ritmul de joc 
din repriza a doua, disproporția de 
forțe ce avea să se creeze. Pînă în 
min. 20, pe teren nu s-a întîmplat a- 
proape nimic. S-a jucat lent, de o par
te și de alta, majoritatea fazelor pe-
tiecîndu-se la mijlocul terenului, fără (Continuare in pag. a 3-a).



Chimia Făgăraș și C. $. Tg. Mureș
cofitaă să conducă in clasamentul categoriei A

C. S. M. S. Iași, Dinamo Pitești și Recolta Cărei 
conduc în cele 3 serii ale categoriei B

De la o etapă la alta, campionatele 
republicane de handbal devin din ce in 
ce mai pasionante. Etapa a Vi-a, des
fășurată duminică, a fost marcată din 
nou de meciuri echilibrate, pasionante, 
majoritatea dintre ele terminindu-se cu 
scoruri foarte strinse.

• TN CAPITALA, Rapid a intilnit 
pe liderul campionatului masculin Chi
mia Făgăraș. După o repriză oarecum 
egală. In care rapidiștii au avut condu
cerea cu 5—4, oaspeții au jucat foarte 
bine in repriza secundă, obținînd o pre
țioasă victorie cu scorul de 11—7 (1— 
5). Punctul forte al făgărășenilor a fost 
apărarea. In atac ei au jucat simplu 
și eficace, speculînd orice greșeală a 
adversarului. Bucureștenii nu au evo
luat la valoarea lor decît în prima re
priză. După pauză, enervați de faptul că 
nu puteau străpunge ermetica apărare 

Fază din meciul Dinamo București—Tehnometal Timișoara : 24—14. Rettz, 
cel mai periculos atacant timișorean, încearcă să-l depășească pe Ivănescu.

(Foto: T. Roibu)

a Chimiei, rapidiștii au jucat din ce în 
ce mai nervos, ratînd numeroase ocazii. 
In urma acestei victorii (a cincea con
secutivă), Ch.niia continuă să conducă 
bi clasament.

Tot în Capitală au mai fost progra
mate partida masculină Dinamo-Tehno- 
metal Timișoara și meciul echipelor 
feminine Știința și Rapid. In pri
mul joc, dinamoviștii au obținut o vic
torie categorică cu scorul de 24—14 
(12—9) în fața unei echipe a cărei apă
rare continuă să se comporte foarte 
slab, Partida Știința-Rapid a oferit 
spectatorilor prezenți sîmbătă după- 
amiază pe stadionul Tineretului un joc 
foarte frumos, cu multe faze spectacu
loase Ia ambele porți. Cu o linie de a- 
lac mai eficace, în care s-au remarcat 
A. Szbko, E. Jianu și E. Pădureanu, 
Știința a obținut o victorie clară cu 
scorul de 9—4 (5—2).

• DINTRE JOCURILE MASCULI
NE desfășurate în țară, partida de la 
Sibiu, dintre echipa locală Voința și 
C.C.A. s-a terminat cu o mare surpri
ză. Sibienii au jucat excelent timp de 
50 de minute, după care conduceau cu 
scorul de 7.— 1. In tot acest timp, Vo
ința s-a apărat foarte bine, reușind să 
anihileze cu succes pe atacanții de la 
C.C.A.: în atac acțiunile sibienilor au 
fost pregătite cu multă atenție, șuturi
le la poartă fiind executate numai din 
poziții clare. O mențiune specială pen
tru Uaberpursch care a apărat excep- 
țioiud șt atacanții Totan, Schnep, Panta- 
zopol și Schuller. In ultimele minute 
de joc, localnicii au slăbit ritmul, dar 
militarii nu au mai putut reface deed 
fină la 8—3, scor cu care s-a termi
nat de altfel meciul.

HH HIPBJ M M
MIERCURI, CRITERIUL DOIĂNILOR

M iercuri 30 septembrie, cu începere de la 
ora 14.30, se va desfășura o reuniune pe 
hipodromul Băneasa-Trap. Cu acest prilej se 
va disputa Criteriul domnilor, principala a- 
lergare a cailor tineri, alergare menita sâ 
desemneze pe campionul generației.

Cel mai mare numdr de concurenți îl va 
prezenta premiile Vileta — 12 concurenți și 
Luminiș — 11 ^oncurenți.

ALERGĂRILE DE IERI

In cadrul reuniunii de la Bâneasa, caii de 
doi ani au alergat pentru prima oara în 
octuala stagiune alături de caii de 
trei ani și * mai în vîrstâ. După o luptă pre
lungită, caii tineri au ocupat locuri întîi și 
trei, victoria revenind armăsarului Vifor. Cei 
mai buni cai adulți au concurat în premiul 
Obraznica. Iapa Văduva o izbutit să obțină 
victoria, întrecînd pe Sincer și Covcx?a.

Rezultatele tehnice sînt următoarele : I. 
Răzmerița (Eana D.), Logodna, Olguța II. 
Cota': 1,80 '— 18,30 lei. I?. Fulger (Hujuleag), 
Gherla, Vultur. Cota : 4,80 - 27,60 - 20,40 
leî. III. P risk-a (Drăahici), Păpușica, Jugas- 
♦ru. Cofa: 5,90 - 24,50 - 31,50 lei. IV. Vă
duve (Bctescu St.), Sincer, Cova9na. Cota: 
4,20 - 28,90 - 34,70 leî. V. Boe (Huțulcag), 
Snop, Nașa mea. Cota: 2,80 - 17,90 - 54,60 
lei. VI. Palmira (Cîmpeanu), Vampir (lonescu 
L), Rodia. Cota: 1,30 - 2 40 leî. VII. Vifor 
(Soare Gh.), Neaj’ov, Cărăbuș. Cofa: 3 00 — 
197.80 lei. Vili. M'cufa (Hu uieag). Mușon, 
Leonel. Cotai 5,60 - 24,50 - 23,70 lei.

Im Reșița, echipa locală C.S.M. Re
șița a intilnit Victoria Jimbolia. Con
duși la pauză cu 6—3, reșițenii au 
trebuit să depună eforturi serioase pen
tru a obține o victorie la limită c'U sco
rul de 10—9. Cu același scor (dar in 
favoarea oaspeților) s-a terminat și me
ciul C.S.M.S. Iasi-Dinamo Or. Stalin. 
Dinamoviștii au jucat foarte bine în 
prima repriză, cind au condus cu 7—3. 
Revenirea puternică a ieșenilor din 
repriza secundă a restabilit echilibrul 
jocului dar nu a mai putut reface di
ferența de scor, oaspeții terminind în
vingători la limită.

• IN CAMPIONATUL FEMININ, 
fruntașa clasamentului, C.S. Tg. Mureș, 
jucind pe teren propriu, împotriva Con
structorului Timișoara, a obținut o vic
torie surprinzător de dificilă, cu scorul 
de 4—3 (‘1—0). Mureșencele au înscris 

golul viei or iei în ultimul minut. O si
tuație asemănătoare a existat și în par
tida Tractorul Or. Stalin-Cetaiea Bucur. 
Gazdele au jucat neașteptat de bine, 
reușind să mențină un scor egal pînă 
In minutul 39, cind bucureștencele au 
înscris polul victoriei prin V. Dumi
trescu care a concretizat o lovitură de 
la 14 metri. Scor final: 5—4 (3—2) 
pentru Cetatea Bucur,

Im Timișoara, echipa locală Știința 
a întrecut C.S.M. Reșița cu scorul de 
5—3 (4—1) iar meciul Record Mediaș- 
Steaua roșie Sibiu s-a terminat la e
galitate 4—f (1—2).

Ctasameuleie:
CATEGORIA A

1. Chimia Făgăraș
2. Dinamo Or. Stalin
3. Dinamo Buc.
4. C.S.M. Ruțita
5. C.C.A.
6. Rapid Buc.
7. Voința Sibiu
8. C.S.M.S. lași
9. Victoria Jimbolia

10. Tehnometal Tim.

CATEGORIA

1. C.S. Tg. Mureș
2. Știința Buc.
3. Cetotea Bucur
4. Rapid Buc.
5. Știința Tim.
6. Steaua roșie Sibiu
7. Record Modioț
8. Constructorul Tim.
9. Tractorul Or. Stalin

10. C.S.M. Reș'ța

MASCULIN

4 5 0 1 81: 58 10
4 4 1 1 79: 72 9

4 3 2 1 76:60 8
4 4 0 2 69: 63 8
4 3 0 3 75 ; 66 6
6 2 2 2 58: 58 6
6 2 0 4 56: 66 4
6 1 2 3 57: 76 4
4 1 1 4 61: 61 3
6 1 0 5 71:T03 2

FEMININ

6 6 0 0 34:18 12 
6501 54:20 10
6402 37:20 8
4402 36:28 8
6402 20:22 8
6 3 1 2 34:25 7
6 1 2 3 16:33 4
6 114 9:18 3
6 0 0 6 12:45 0
6006 12:48 0

lată și rezultatele înregistrate în ca
tegoria B: Seria 1: Textila Cisnădie — 
Știința Timișoara 9—9 (5—6); Dinaino 
Tg. Mureș — I. C. Arad 13—13 (6—8); 
Seria a 11-a: Victoria Buzău -— Recolta 
Hălchiu 7—8 (3—3) ; Petrolul Telea- 
jen — C.S.A. Marina Constanta 12—11 
(6—5); Știința Galati — Știirita Bucu
rești 10-8 (4-6); Petrolul Ploești — 
Dinamo Bacău 8—11 (3—6).

Azi, in sala Dinamo

Mec’ul de baschet 
Dinamo București— 

Gwardia Gdansk
Echipa poloneză de baschet Gwardia 

Gdansk și-a continuat turneu! în țara 
noastră, jucind sîmbătă scară la Ora
șul Stalin cu echipa de categoria A 
Steagul roșu. După o partidă viu dis
putată; în care gazdele au condus ma
joritatea timpului, oaspeții au învins în 
ultimele secunde, la limită: 55—54
(33—37). Gwardia Gdansk își încheie 
turneul jucind azi în Capitală cu echipa 
Dinamj București. Intîlnirea va avea 
loc 1a ora 19 în sala Dinamo și va li 
precedată de meciul dintre echipele dc 
juniori Tînărul Dinamovist si Metalul 
M.I.G. (ora 17,30),

SERIA I

UNIREA IAȘI — C.S.M.S. IAȘI 
1-2 (1-1)

IAȘI, 27 (prin telefon). Jocul a fost 
spectaculos și presărat cu faze frumoa
se la ambele porți. In prima repri
ză, inițiativa este de partea formației 
C.S.M.S., dar cei care deschid scorul 
sînt fotbaliștii de la Unirea prin Crean
gă (min, 9). După numai un minut, 
arbitrul acordă C.S.M.S. o lovi
tură de la 11 m pe care o transformă 
Cruțiu. Golul care aduce victoria 
C.S.M.S. este marcat tot de Cruțiu și 
tot dintr-o lovitură de la Hm, în urma 
unui henț. (Petre Codrea — coresp. 
regional).

DINAMO GALATI — C.F.R. 
PAȘCANI 2—1 (0—0)

GALAȚI 27 (prin telefon). Gălățe- 
nii au obținut o victorie’mai ușoară 
decît arată scorul. Au marcat Voicu 
II (min. 52) și Bogdan (min. 54) 
pentru Dinamo, Rozolea (min. 63, din 
11 m) pentru C.F.R. Cristescu, porta, 
rul oaspeților a apărat excepțional, 
salvînd echipa sa de la o îrtfrîngere 
categorică. (A. Schenkmann — cores
pondent).
ȘTIINȚA BUCUREȘTI —' RULMEN

TUL BÎRLAD 5—1 (4—0)
După trei înfrîngeri consecutive, 

Știința București a înregistrat o cate
gorică victorie în dauna formației Rul
mentul Bîrlad. învinșii nu au putut 
rezista ritmului viu impus de atacul 
Științei, în mare vervă de joc în spe
cial în prima repriză. Au înscris Ba- 
lint (2), Gibea, Banciu și Vărzan pen
tru Știința, respectiv Chirilă.
FORESTA FĂLTICENI — VICTORIA 

SUCEAVA 3—0 (2—0)
FĂLTICENI 27 (Prin telefon). 

Prima repriză a aparținut localnicilor 
care au marcat de două ori prin Stân
cii! (niin. 2 și 31) ; perioadele de do
minare au alternat în următoarele 45 
minute, cînd Foresta a mai marcat 
un gol prin Lazăr (min. 61). (Negru 
Lazăr —• coresp.)

UNIREA FOCȘANI — GLORIA 
BISTRIȚA 2—2 (1 — 1)

FOCȘANI 27 (prin telefon). Meciul 
a început foarte frumos, dar spre sfîr- 
șit a devenit dur. S-au „remarcat" în 
această direcție Popescu (Gloria) și 
Stoenescu (Unirea) care s-ati lovit re
ciproc. Stoenescu a fost eliminat de pe 
teren în min. 85. Au înscris : Ciungii 
(min. 28) și Tănase (min. 53) pentru 
Unirea și Copil (min. 32 și 71) pentru 
Gloria. In min. 16 Passan (Unirea) 
a ratat un penalti. (H. Kohn și A. 
Axente — coresp.)

C.S.M. RADAUT1 — VICTORIA 
BUZĂU 0—0

RĂDĂUȚI 27 (prin telefon). 
Oaspeții au dominat mai mult dar îna
intarea lor n-a avut precizie în lovitu
rile la poartă. (Aurel Simota — 
coresp.)
S.N.M. CONSTANTA — PRAHOVA 

PLOEȘTI 4—1 (1—0)
CONSTANȚA 27 (prin telefon). 

Constănțenii au finalizat toate ocazii
le avute prin Firică (min. 5), Stănces- 
cu (min. 50 și 56) și Călin (min. 55). 
Pentru oaspeți a marcat Georgescu 
(min. 90, din II metri). (L. Brukner 
— coresp.)

CLASAMENTUL >

1. C.S.M.S. lași 5 4 1 0 13: 5 9
2. S.N.M. Constan'g 5 4 1 0 10: 4 9
3. Dinamo Galați 5 3 1 1 11: 7 7
4. Rulmentul Bîrlad 5302 8: 8 6
5. Gloria Bistri’a 5212 9: 6 5
6. Unirea lași 5212 7: 7 5
7. Victoria Suceava 5 2 1 2 5: 7 5
8. C.S.M. Rădăuți 5 2 1 2 7:12 5
9. Prahova Pioești 5 1 2 2 8:11 4

10. Victoria Buzău 5113 4: 6 3
11. Unirea Focșani 5032 6: 9 3
12. C.F.R. Pașcani 5 113 6:12 3
13-14. Foresta Fălticeni 4 1 0 3 7: 7 2
13-14. Știința București 4 1 0 3 8: 8 2

ETAPA VIITOARE : Victoria Suceava - Di- 
namo Galați, Gloria Bistrița — Unirea lași, 
Unirea Focșani - Știința București, Prahova 
Ploești - C.F.R. Pașcani, Victoria Buzău - 
Foresta Fălt’cenî, C.S.M.S. lași — C.S.M. 
Rădăuți, Rulmentul Bîrlad - S.N.M. Con* 
stanța.

SER 8 A a II a
A. S. POMPIERUL BUC. — ȘTIINȚA 

TIMIȘOARA 0-4 (0-3)
Știința Timișoara, la prima ci evo

luție în Capitală, în acest sezon, a 
jucat bine, satisfăcînd exigențele nu
meroșilor săi suporteri bucureșteni, 
Care i-au rămas „credincioși" și în 
categoria B.

Deși au marcat de trei ori în prima 
repriză (în min. 4 Lereter, min. 19 
Manolache, min. 38 Mițaru), fotbaliștii 
timișoreni au făcut un joc mai fru
mos în repriza a doua. In această 
parte a jocului, după ce Lereter ma
jorează scorul în min. 49; studenții 
desfășoară atacuri spectaculoase, stră
pung dese ori apărarea dură a gazde
lor dar ratează. Spre sfîrșitul partidei, 
A.S. Pompierul caută să refacă te
renul printr-un joc dur. Eliminarea 
lui Nunweiler V în min. 81 este 
tocmai o consecință a acestui mod de 

a juca. Timișorenii au avut cei mai 
buni oameni în; Cojereanu, Tănase, 
Țurcan, Lereter și Mițaru. De la 
A.S. Pompierul este greu de remarcat 
cineva. Poate aripa stingă compusă 
din Marin și Marin Apostol. Cu pri
lejul ciocnirii dintre Nunweiler V și 
Manolache (min. 67) am remarcat 
un lucru neplăcut: lipsa medicului de 
pe teren. (V. P.)

C.F.R. TIMIȘOARA — DINAMO 
PITEȘTI 5-1 (1-1)

TIMIȘOARA 27 (prin telefon). Me
ciul s-a disputat pe ploaie. Prima re
priză a fost egală. Oaspeții deschid 
scorul în min. 30 prin Barbu. Timișo
renii egalează în min. 44 prin Fodor. 
După pauză, rutina si tehnica ferovia
rilor își spun cuvîntul și aceștia în
scriu de 4 ori: Fodor (min. 50, 88), 
Boroș (min. 71), Gali (min. 77). In 
repriza a doua, localnicii s-au orientat 
mai bine în acțiunile ofensive, au șu
tat mai mult la poartă și au cucerit 
o victorie meritată. (A. Gross, coresp. 
regional).

FLACARA MORENI — JIUL 
CRAIOVA 1-1 (0-01

MORENI 27 (prin telefon). Și la 
Moreni, tot oaspeții au fost cei care 
au deschis scorul. Ei au înscris în 
min. 62 prin Dadeș, în urma unei 
grave greșeli a apărării locale. Intîl- 
nirea a fost de un slab nivel tehnic, 
ambele echipe complăcîndu-se într-un 
joc confuz, cu multe greșeli tehnice 
și tactice.-. Localnicii au egalat în 
min. 72 prin Bodea, care a marcat cu 
capul la o centrare a lui Pantici. Cei 
3000 spectatori care au asistat la joc, 
au plecat nemulțumiți de joc. (Paul 
Andrei, corespondenți.

ȘTIINTA CRAIOVA — METALUL 
TITANII BUC. 1-0 (0-01

CRAIOVA 27 (prin telefon). Joc 
frumos. Faze rapide, spectaculoase. 
Gazdele păstrează inițiativa majorita
tea timpului și domină cu autoritate 
în repriza a doua, îndeosebi în ulti
mele minute, în care studenții craio- 
veni prestează un joc sobru, închegat. 
Punctul victoriei a fost înscris în nun. 
78 de Dumitrescu dintr-o lovitură de 
la 11 m. în urma unui fault comis 
asupra lui Sima. Oaspeții an ratat e- 
galarea în min. 80, cînd Coste! a exe
cutat imprecis un Hm. (R. Schultz, 
coresp. regionali

GARPATI SINAIA — METALUL 
TÎRGOVIȘTE 1-0 (1-0)

SINAIA 27 (prin telefon). Joc fru
mos, îndeosebi în repriza I, cînd Car- 
pați Sinaia prin golul înscris în min. 
12 de către Vîlceanu a cucerit și pri
ma victorie a sa în cat. B. Fotba
liștii din Sinaia au mai avut ocazii 
de a marca în niin. 6. 7 si 71. (M. 
Bota și V. Zbarcea, coresp ).

POIANA C.IMPINA — DRUBETA
T. SEVERIN 1-0 (1-0)

C.IMPINA 27 (prin telefon). Am
bele echipe au prestat un joc de slabă 
calitate. Golul care a adus victoria 
fotbaliștilor cîmpineni a fost înscris 
în min. 17 prin Bălăceanu. In par
tea a doua a jocului, ambele echipe 
au recurs la durități. In min. 70 
Ene III (Poiana Cîmpina) și Pistrițu 
(Drubcta) au fost eliminați pentru lo
vire reciprocă. (B. Păltineanu și E. 
Stroe, coresp 1.

C.S.M. REȘIȚA — METALUL 
OȚELUL' ROȘU 3-1 (2-0)

în fața a peste 8.000 de spectatori, 
metalurgiștii reșițeni au reușit sa se 
reabiliteze în parte de pe urma celor 
trei înfrîngeri consecutive. Ei au în
trecut echipa din Oțelul Roșii la două 
goluri diferență. Au marcat: Urcan 
(min. 6 și 61), Tischler (min 7) res
pectiv Călin (min. 48 dintr-o lovitură 
liberă de la 25 m executată peste 
zid). S-au remarcat Boceanu, Hu- 
șecli, Biidov, Bratu și Scînteie, respec
tiv Szyklay, Carcli, Călin și Mihai 
(Gh. Dobrescu, ccresp).

CLASAMENTUL :
1. D'nomo Pitești 5 4 0 1 8: 7 8
2. C.F.R. Timișoara 5 3 11 15: 7 7
3. Știin'a Timișoara 5 3 11 14: 7 7
4. Știința Craiova 5 3 11 6: 4 7
5. Poiana Cîmpina 5 3 11 11: 8 7
6. Metalul Tîrgoviște 5 2 12 6: 5 5
7. Flacăra Moreni 5 2 12 7:10 5
8. C.S.M. Reși a 5 2 0 3 12: 9 4
9. Carpati Sinaia 5 12 2 7: 9 4

10. Metalul Titanii Buc 5 2 0 3 4: 7 4
11. Jiul Craiova 5 0 3 2 5: 7 3
12. Drubeta Tr. Severin 5 0 3 2 4: 6 3
13. Metalul Oțelul Roșu 5 113 5:10 3
14. Pompierul București 5 113 4:12 3

ETAPA VIITOARE : Drubeta Tr. Severin - 
Pompierul București; Știința Timișoara - Po
iana Cîmpina; Flacăra Moreni - C.S.M. Re
șița; Jiul Craiova - Carpați Sinaia; Dinamo 
Pitești - Metalul Tîrgoviște; Metalul Oțelul 
Roșu —. Știința Craiova; Metalul Titanii Bucu
rești — C.F.R. T mișoara.

SERSA a ISI-a
C.F.R. ARAD — CORVINUL 

HUNEDOARA 1-5 (1-2)
ARAD 27 (prin telefon). In primele 

20 minute localnicii au atacat mai 
mult și au ratat mai multe ocazii -dc 
gol. Scorni a fost deschis în min. 10 
de Don, după care au urinat două go
luri ale oaspeților, înscrise de Radu 
Tndor (min. 36) și Zapis (min. 39). 
In repriza a doua, Corvinul a pus 

stăpînire pe joc și a mai marcat trei 
goluri prin Zapis (min. 47 și 63) și 
Gavrilă (min. 77). S-au remarcat Bă* 
trîn, Blaj și Ianovici de la G.F.R. și 
Niculescti, Gavrilă și Zapis de la Gor* 
vinul. (St. Weinberger, coresp.).
INDUSTRIA S1RME1 C. TURZII — 

RAPID CLUJ 3-1 (0-0)
C. TURZII 27 (prin telefon). Jocul, 

desfășurat pe o ploaie torențială, a fosi
la discreția gazdelor, care s-au pre*i 
zentat foarte bine. Ind. Sîrmei, pe 
lîngâ cele 3 goluri înscrise de Ioano- 
vici (min. 60,63) și Kraus (min. 65), 
a ratat numeroase ocazii. Din partea 
clujenilor a înscris Telegdy (min. 83)^ 
S-au remarcat; Suru, Apostolache. I 
lenei, respectiv Szilaghi, Medgyesi și' 
Barta. Busch (Rapid) a avut o ma
nifestare nesportivă lovindu-1 pe 
Kraus. (P. Țonea, coresp.).
C.S.A. SIBIU — A.M.E.F.A. ARAD 

2-0 (0-0)
SIBIU 27 (prin telefon). Echipa lo

cală a dominat majoritatea timpului, 
dar riu a reușit Să fructifice toate oca
ziile avute, fie din cauza șuturilor 
imprecise de la distanță, fie din cauza 
apărării sitpranumerice a oaspeților. 
Au marcat: Foaie (min. 75) și Pro- 
topopescu (min. 84). (M. Vlădoianu 
și C. Pitaru. coresc.).

C.S. ORADEA — TRACTORUL 
ORAȘUL STALIN 1-0 (0-01

ORADEA 27 (prin telefon). Terenul 
desfundat dc ploaie a îngreunat con
trolul balonului. In prima repriză oas
peții au dominat mai mult, localnicii 
în schimb au avut mai multe ocazii 
ratate însă de Ilarșanyi și Blujdea. 
Orădenii, hotărîți să cîștige, domină 
categoric în primele 15 minute dii 
repriza a 11-a. Unicul gol al partidei 
a fost înscris cu capul de Rădulescu 
(min. 60) la o învălmășeală. (Z. Sin
ger și M. Pop, coresp.).

C.S. TG. MUREȘ — CHIMIA 
FĂGĂRAȘ 2-1 (1-0)

Tg. MUREȘ 27 (prin telefon). Joc 
disputat pe un teren desfundat, l’ă- 
gărășenii au combinat frumos, însă au 
încercat rar poarta. Localnicii mai ho- 
tărîți în atac, au ratat cîteva ocazii 
clare. Au marcat; Solyom (min. 5,47) 
și Pufescu (min. 80). (V. Kadar. co
resp.).

C.FR. CLUJ — GAZ METAN 
MEDIAȘ 1-0 (1-0)

CLUJ 27 (prin telefon). Feroviarii 
au dominat mai mult și an cîștigat pe 
merit. Golul a fost înscris de Papiu 
(min 19). S-au remarcat Crăcan, Găl- 
băjos și Oprea, respectiv Bandi și 
Molnar. (R. Fisch, coresp. regional).

CLASAMENTUL >
1. Recolta Corei 5 3 11 8: 5
2. C. S. Oradea 5 3 11 9: 6
3. C.S.A. Sibiu 5 2 2 1 9: 2 4
4. C.F.R. Cluj 5 3 0 2 9: 5 6
5. Corvinul Hunedoara 5 3 0 2 12: 7 6
6. C.S.M. Baia Mare 5 2 2 1 8: 5 6
7. A.M.E.F.A. Arad 5 3 0 2 5: 4 4
8. Ind. Sîrmei C. Turzii 5 2 12 10: 8 5
9. Tractorul Or. Stalin 5 2 0 3 4: 3 4

10. Gaz Metan Mediaș 5 12 2 5: 9 4
11. C. S. Tg. Mureș 5 2 0 3 5:15 4
12. Chimia Făgăraș 5 113 6:10 3
13. Rapid Cluj 5 0 3 2 3: 8 3
14. C.F.R. Arad 5 0 3 2 2: 8 3

ETAPA VIITOARE : A.M.E.F.A. Arad - Ind. 
Sîrmei C. Turzii, Chimia Făgăraș — C. S. 
Oradea, Rapid Clui - C. S. Tg. Mureș, R»- 
colla Cărei - C.F.R. Arad, Gaz Metan Mă- 
dioș — C.S.M. Baia Mare, Tractorul Orașul 
Stalin — C.F.R. Clui, Corvinul Hunedoara H 
C.S.A. Sibiu.

I

„Cupa Carpatiior” la ciclism
ORAȘUL STALIN, 27 (prin tele

fon). Prima etapă a cursei cicliste 
„Cupa Carpaților", la care particip" 
cei mai btmi juniori din orășel. 
București, Ploești și Orașul Stalin, 
a fost dominată de tinerii cicliști de 
la Școala sportivă U.C.F.S. 1 din lo
calitate, care au ocupat primele trei 
locuri. Iată clasamentul etapei, des-1 
fășurată pe distanța Orașul Stalin—: 
Predeal—Orașul Stalin (54 km.) : 1. 
E. Vilmos (Școala sportivă U.C.F.S. 1 
Orașul Stalin) 1:21,52; 2. I. Ardclea-, 
nu (Școala sportivă U.C.F.S. 1 Ora
șul Stalin) 1:21,57; 3. V. Jica (Școa
la sportivă U.C.F.S. 1 Orașul Sta* 
lin) 1:21.57; 4. I. Vlaicu (Școala
sportivă U.C.F.S. București) 1:22.5; 
5. C. Popovici (Școala sportivă
U.C.F.S. Orașul Stalin) 1:22-5. In 
clasamentul pe echipe conduce Școa-1 
la sportivă U.C.F.S. Orașul Stalin; 
Luni se dispută a’ doua etapă, pe 
distanța Orașul Statin—Ozum—Ora
șul Stalin (30 km),, pe echipe con* 
tra-cronometrn.

GH. MAZGAREANU, coresp.

C.FR


?rogresul Dinamo București 1-1 (1-0) DINAMO BACĂU-U. T. ARAB 1-2 (1-2)
Zeci de mii de iubitori ai jocului 

1 balonul rotund din Capitală au 
■nînat duminică masa de prînz pen- 
u a asista la meciul Progresul-Di- 
amo București, programat la o oră 
eobișnuită (ora 13) pe stadionul 23 
ugust. „Sacrificiul" suporterilor nu 

fost însă recompensat de jucători, 
îtr-adevăr, în unele perioade, de 
>c, fotbaliștii celor două echipe au 
js la încercare răbdarea spectato- 
lor. Practicînd un joc neordonat,
i multe pase la adversar și șuturi 
aiurea", în care s-au „evidențiat" în 
aecial V. Anghel și Dinulescu, echi- 
ele au nemulțumit pe iubitorii tot
alului care s-au deplasat pe stadion
I speranța că vor asista, în sfîrșit, 

un meci de calitate.
De la dinamoviști așteptam o re- 

snire, iar de la Progresul ca tinerii
ii înaintași să dea în sfîrșit un 
mdament în raport cu posibilitățile 
ir. Ce am văzut în schimb ? O înă
lțare dinamovistă cu doi centri ata- 
anți (Ene și Biikosi) dar fără rea- 
zatori. De altfel, antrenorul echipei, 
jzisînd jocul ineficace al înaintării,

aliniat în repriza a doua următo-
II cvintet ofensiv: Nunweiler (!?), 
I. Vasile, Ene, Biikosi, V. Anghel. 
'eși această linie de atac a jucat 
lai agresiv ca cea din prima repriză, 
vînd perioade de dominare netă (la 
îceputul reprizei a doua), totuși nu

corespuns. E de neîngăduit ca un 
uter prin excelență ca Biikosi să nu 
imerească niciodată poarta. Dar 
lai condamnabil este faptul că nici 
u prea a încercat. In general, îna
lt >rea dinamoviștilor a fost lipsită 
“ forță de pătrundere, a folosit rar 

ările pe aripi, abuzînd de jocul 
. tripletă, cu pase „pe metru-pă- 
■at“. In prima repriză apărarea a 
orespuns în bună măsură, avînd însă 
n punct vulnerabil. (Popa, nesigur, 

fost deseori depășit). In cea de a 
oua parte a jocului, mijlocașii im- 
rovizați (Dragomir — Koszegi) au 
ist ca și inexistenți. Acest lucru a 
>st sezisat de cei peste 60.000 de 
pectatori (pînă la sfîrșitul meciului 
•ibunele aproape s-au umplut) dar 
u și de... înaintașii Progresului. 
Iacă pînă la pauză atacanții 
’rogresul au fost împiedicați 
esfășoare jocul, în repriza a 
rin slăbirea liniei de mijloc 
ersarului — ceea ce implicit
osibilitate lui Mafteuță (șters 
rima repriză) să șe evidențieze 
i au avut posibilitatea să schimbe 

>rul. Insă, în loc să încerce să 
>ngă apărarea adversă, ei p’.im-

de la 
să-și 

doua, 
ad- 
dat 
în

a 
a

REZULTATELE DE IERI :

Progresul - Dinamo București 1—1 (1—0)
Rapid - C.C.A.
Petrolul - Jiul
Minerul — Șliin a
Dinamo Bacău — U.T.A. 
Steagul roșu - Farul

CLASAMENTUL

2- 5 (1-1)
7-0 13-0)
2-2 (0-1)
1-2 (1—21
3- 2 (0-1)

1. U. T. Arad 6 4 2 0 9: 4 10
2. Steagul roșu 6 3 3 0 12: 9 9
3. Dinamo Bacău 6 3 2 1 11: 6 8
4. C.C.A. 6 4 0 2 14: 9 8
5. Știința 5221 9:8 6
6. Farul 6 2 2 2 10:10 6
7. Petrolul 5 2 1 2 13: 8 5
8. Minerul 6 1 3 2 5: 6 5
9. Dinamo Buc. 6 1 2 3 4: 8 4

10. Jiul 6 1 2 3 4:14 4
11. Rapid 6 114 6:10 3
12. Progresul 6 0 2 4 5:10 2

ETAPA VIITOARE (11 octombrie) :

C.C.A. - Minerul Lupeni
Știința Cluj — Dinamo Bocou
Jiul Petroșani - Steagul roșu
Farul Constanta — Rapid București
Petrolul Pioești - Dinamo București
Progresul București — U.T.A.

bau mingea pe linia de 16 metri aș- 
teptînd, pasă-mi-te, ca... adversarii să 
intervină. Iar atunci cînd au avut 
ocazia (Birn .și mai ales Gh. Marin) 
au ratat copilărește. Dinulescu în 
special a abuzat de joc individual, 
lipsind atacul de elanul cu care ne-a 
obișnuit în ultimele meciuri. Apăra
rea Progresului a avut în schimb în 
Caricaș (secondat de Știrbei) un 
stîlp de netrecut, iar în Smărăndescu 
II, un adevărat piston care a alimen
tat mereu înaintarea cu mingi. Din 
istoricul meciului, am reținut ocaziile 
ratate de Marin (min. 20, 42, 59 și 
79), Birn (min. 73, 77 și 79), Dinu
lescu (min. 40, 55) și Ene (min. 36,

42 și 87). Autorii golurilor: Mafte- 
uță (min. 38) din lovitură liberă de 
la 23 m și Ene I (min. 48). Arbi
trul Andrei Radulescu (Buc.) a con
dus cu competență următoarele for
mații :

PROGRESUL : Birtașu—NEDELCU, 
CARICAȘ, Soare—SMĂRĂNDESCU
II, Știrbei—Birn, Smărăndescu I, Di
nulescu, ' ’' 
DINAMO:
PANAIT—Al.
Nunweiler
(Nunweiler),
ENE, Dragomir (Bukosij, Koszegi (V. 
Anghel).

MAFTEUȚA, 
Uțu—Popa, 

Vasile 
(Koszegi)—V. 
Biikosi (Al.

Gh. Marin.
CALINOIU, 
(Dragomir), 

Anghel 
Vasile),

AL. INOVAN

O frumoasă victorie a echipei C.C.A.
în meciul cu Rapid: 5-2 (1-1)

(Urmare din pag. 1)

decît aceea a niingei, care, firește, în 
asemenea condițiuni, se va opri în 
plasă. Cîteva minute mai tîrziu, Rapid 

ocazie reală de marca.

nei, Cepolski și Zavoda II, mai calm 
ca oricînd și deci deosebit de util 
echipei sale. De la Rapid nu ne au 
plăcut decît Stancu și Săndulici.

Arbitrul D. Schulder a condus co
rect următoarele formații:

BACĂU 27. (Prin telefon). — Peste 
10.000 ■ . ■ 
d'ionul „23 August” din localitate, pen
tru a 
formă echipe ale acestui sezon. Me
ciul s-a desfășurat pe un teren des
fundat. A plouat tot timpul. Băcăoanii 
au fost mai buni, au dominat net în 
repriza a doua, dar arădenii au cîș- 
tigat. Un meci egal era mai echitabil. 
Arădenii s-au distins prin orientarea 
tactică, prin jocul organizat al apă
rării, prin elan și prin contraatacuri 
fulgerătoare care au dus, în prima 
repriză, la înscrierea celor două go
luri.

Jocul a început în nota de domina
re a băcăoanilor, care inițiază o serie 
de atacuri periculoase la poarta lui 
Coman. In min. 21, Publik centrează 
o minge în fața porții, unde se găsea 
Țîrcovnicu, care înscrie plasat la colț, 
Din acest moment, băcăoanii, siguri 
de victorie, joacă imprudent în apă
rare, fapt care în cele din urmă i-a 
dus la pierderea partidei. In min. 29 
Cincu greșește, mingea ajunge la 
Pîrcălab, care șutează prin surprin
dere de la 16 m- și înscrie cu toată 
intervenția lui Faur. Cinci minute mai 
tîrziu, fot Pîrcălab .rămas singur în 
fața porții,-. înserje pe sub Faur.

de spectatori au venit pe sta-

vedea „la lucru" cele mai în

La reluare, dinamoviștii 
luptă toate resursele, atacă 
dar nu sînt destul de calmi și astfel 
nu reușesc să treacă peste apărarea 
arădenilor. Băcăoanii aglomerează 
centrul terenului, tripleta se descurcă 
greu și apărarea arădeană degajează 
cil ușurință spațiul din fața porții. 
U.T.A. joacă cu 8 oameni în apărare, 
doar Pîrcălab și Petescu rămîn în 
atac. Ei însă contraatacă periculos și 
în min. 87, la un fault la marginea 
careului, Petschovschi execută lovitura 
liberă, mingea întîlnește bara trans
versală, revine în teren, dar Faur 
salvează. In min. 90 Dinamo ratează 
egalarea prin Filip.

DINAMO: Faur — Giosanu, Cîrna- 
ru, Cincu — Vătafii, Ujvari — Radu
lescu, Țîrcovnicu, Filip, Ciripoi, Publik-

U.T.A.: Coman — Sztics, Băcuț II, 
Izghireantt — Capaș, Sereș — Pîr
călab, Petschovschi, Petescu, Mețcas, 
Țirlea.

A arbitrat bine P. Kroner
Cei mai buni au 

tafu, Țîrcovnicu, 
Coman, Băcuț II, 
Mețcas (U.T.A.).

aruncă în 
dezlănțuit.

Buc. 
fost : Cîrnaru, Vă. 
Publik (Dinamoj, 
Pîrcălab, Petescu,

V. MIIIU
corespondent regional

Minerul—Știința 2-2 (0-1)

Dungu, portarul Rapidului, a fost pus la grea încercare în meciul de 
ieri, lată una din intervențiile sale bune.

La o centrare a lui Copil, Ozon execu
tă o „foarfecă" dar mingea ce pare 
că se va strecura pe lîngă bară, în 
gol, estg respinsă în ultima fracțiune 
de secundă de Toma. C.C.A. egalează 
apoi tot atît de... simplu cum primise 
golul. In min. 34, dintr-un tmgliiit a- 
proape complet închis, Tătarii trage 
la poartă și mingea se duce în plasă, 
pe sub Dungu.

In prima repriză jocul a fost echili
brat, dar s-a putut vedea, totuși că 
echipa C.C.A. — și mai ales înainta
rea ei — își desfășoară mai bine ac
țiunile, joacă mai legat.

După pauză, Rapid dă cîteva mi
nute impresia că va avea un cuvînt de 
spus. De-altfel, în min. 53, ceferiștii 
au o ocazie rară de a înscrie, dar Săn
dulici întîrzie să tragă, astfel că Za
voda II mai are timp să treacă în poar
ta părăsită de Toma și să oprească 
mingea, cu pieptul, chiar pe linia 
porții.

Dar cu această fază acțiunile de a- 
tac propriti-zise ale Rapidului iau sfîr
șit. Inițiativa trece de partea echipei 
C.C.A. In min. 60 Constantin reia cu 
capul, în plasă, la un corner executat 
de Tătaru. C.C.A. joacă din ce în ce 
mai bine, stăpînește terenul și înscrie 
alte două goluri, în min. 67 și 71, prin 
Tătaru și Constantin, la capătul unor 
acțiuni rapide și spectaculoase, care 
au făcut „mat" apărarea adversă. 
Apoi, Ozon, în min. 83, reduce handi
capul, transformînd un „11 metri", 
dar cu puțin înainte de fluierul final, 
Raksi restabilește diferența.

Cei mai buni jucători ai învingăto
rilor au fost: Constantin, Tătaru. Jen-

C.C.A.: Toma — Zavoda II, Ce
polski, Staicu — Jenney, Mihăilescu 
— Cacoveanu, Constantin, Alexan- 
drescu, Raksi, Tătaru.

RAPID: Dungii — Greavu, Stân
cii, Macri — Bodo, Vărzan — Copil, 
Ozon, Ene II, Săndulici, Georgescu.

LL'PENI 27 (prin telefon). Peste 
5.000 de spectatori au asistat la înțîl- 
nirea dintre Minerul și Știința Cluj. 
Partida a luat sfîrșit cil un rezultat 
de egalitate: 2—2 (0—1).

Imediat după ce arbitrul a fluierat 
începerea meciului, gazdele au inițiat 
o serie de atacuri, care s-au. izbit însă 
de ferma apărare a studenților clujeni. 
In min. 12, Crăiniceantt face o cursă 
frumoasă pe extremă, centrează la Pa
raschiva care-i pasează lui Leahevici. 
Acesta ratează o bună ocazie. In min. 
26, N'edelcu I a dat multe emoții coe
chipierilor săi fiind pe punctul să în
scrie în... propria poartă. Două minu
te mai tîrziu, un schimb de pase între 
Petru Emil și Mateianu îl pune pe 
ultimul în poziție favorabilă și acesta 
înscrie plasat : 0—1. Minerul forțea
ză egalarea, dar Crăiniceanu abuzează 
de driblinguri, ține prea mult mingea, 
ușurînd astfel sarcina apărătorilor ad- 
verși.

In repriza a 11-a studenții combină 
frumos și atacă periculos. Ei au ocazia 
să mărească scorul, dar 
dovan ratează (min. 47).

Hora țiu Mol-
Dtipă un ini-

Petrolul Pioești a învins la scor 
Petroșani!7-0 cu Jiul

PLOEȘTI, 27 (prin telefon). Cam
pionii au prestat un joc de factură 
tehnică bună, surclasîndu-și adversa
rul: 7—0 (3—0).

Fotbaliștii de la Jiul s-au prezen
tat foarte slab pregătiți, atit tehnic 
cît și tactic. înaintarea aproape că 
n-a construit nici un atac periculos 
și a tras doar patru șuturi la poartă.

Petrolul ia jocul pe cont propriu 
din primele minute. Lansat de Bl- 
bone, Dridea face o cursă spectacu
loasă și înscrie primul gol (min. 5). 
După ce ratează multe ocazii prin 
Marin Marcel, Fronea și D. Muntea- 
nu, petroliștii ridică scorul la 2—0 în 
min. 23 prin Babone care primise 
balonul de la Dridea. Din nou Ba- 
bone (de două ori) și Fronea ratează 
ocazii clare. In min. 40 îi imită Cos- 
moc (Jiul) care trage prin surprin
dere, pe lîngă poarta lui. Sfetcu. Cu 
trei minute înaintea terminării primei 
reprize, Dridea înscrie al treilea gol, 
cu capul, după o combinație cu Ta- 
barcea și Marin Marcel.

După pauză, Petrolul ratează foar
te multe ocazii. Se remarcă jocul

foarte bun al tripletei D. Munteanu— 
Babone—Dridea. In urma unei com
binații a acesteia,. Dridea mărește a- 
vantajul la 4—0 (min. 68). Urmă
toarele trei goluri sînt realizate de 
Tabarcea (min. 77), Babone (min. 
79) și D. Munteanu (min. 83). A 
condus M. Segal (București).

PETROLUL: Sfetcu-Pahontu 
RINESCU, NEACȘU-FRONEĂ,’ 
BARCEA-Constantirescu, D. 
TEANU, BABONE, DRIDEA. 
Marcel.

JIUL : CRISNTC-Tîlvescu (Cră
ciun), pANAlT (Tilvescu). Vasiu-Far- 
kas, 
moc, 
(Jiul 
priza

MA
TA-

MUN- 
M.

Crăciun (PANAlT)Țoth, Cos- 
Ciurdărescu. Ghibea. MONEA. 

a făcut aceste schimbări în re
fl doua).

A. VLÂSCEANU 
și Gh. ALEXANDRESCU 

corespondenți

Steagul roșu putea învinge la diferență mai mare
ORAȘUL STALIN,' 27 (prin tele- 

on). — Intîlnirea de fotbal dintre echi- 
>ele Steagul roșu .Orașul Stalin și 
•arul Constanța s-a desfășurat pe 
stadionul Tineretului, pe un timp fru- 
noș, țn fața a peste 10.000 de spec- 
atori. Victoria a revenit echipei lo- 
ale cu 3—2 (0—1), dar scorul nu 
eflectă în mod just diferența de va- 
oare de pe teren, deoarece atît în 
epriza întii Cît mai ales în a doua, 
;azdeie au manifestat o superioritate 
•videntă, dominînd cu autoritate. Și 
n această partidă, punctul forte al 
ocalnicilor a fost linia de mijlocași, 
are a alimentat în permanență ata- 
:ul. Apărarea a jucat de asemenea 
►ine, greșind doar la golul înscris 
le Sever. Atacul a funcționat orga- 
iizat și a fost decis, art ml nume- 
oase ocazii de a înscrie. Raportul de

cornere este de altfel elocvent: 12—3 
în favoarea echipei Steagul roșu.

Meciul a început în nota de domi
nare a gazdelor, care presează dar 
ratează ocazii clare, prin Fusulan, 
Proca, Mesaroș, Bîrsan și Szigeti. Lo
calnicii neglijează însă apărarea și 
permit constănțenilor să inițieze cî
teva contraatacuri, dintre care unul 
s-a soldat cu un gol înscris în mi
nutul 41 de Moroianu.

In repriza secundă, Steagul roșu 
intră decis să egaleze și chiar în 
primul minut Proca îl deschide pe 
Mesaroș, iar acesta reia în bară, 
mingea ricoșînd în plasă: 1—1. De 
abia repusă în joc, mingea este in
terceptată de Bîrsan care-1 deschide 
pe Fusulan, iar acesta centrează și 
Mesaroș înscrie: 2—1. A urmat o 
perioadă de 30 de minule de domi

nare a localnicilor, care mai înscriu 
un gol prin David (min. 60), în 
urma unei combinații între Hașoti, 
Mesaroș și David. In minutul 80, 
Sever interceptează o pasă greșită a 
lui Bîrsan și înscrie de la .16 m. Ul
timele minute aparțin tot echipei 
Steagul roșu dar scorul nu mai 
poate fi modificat.

Formații : STEAGUL ROȘU ORA
ȘUL STALIN: Ghiță—Zbîrcea, Za 
haria, Moarcăș—Bîrsan, Szigeti—Ha
șoti, Fusulan, Proca, Mesaroș, David; 
FARUL CONSTANȚA : Ghibănescu— 
Toma, Ciuncan, Florescu—Corneanu, 
Bibere—Botescu, Olaru, CiosescU, Mo
roianu, Sever. A arbitrat competent 
și autoritar: I. Chirițescu (București).

C. GRUIA și GH. MAZGAREANU
— corespondenți

nut însă el se’revanșează. Munteanu 
centrează de pe partea dreaptă a tere
nului și Moldovan înscrie cu capul un 
gol splend.d, printr-un plonjon spec
taculos: 0—2. Nu trece decît un minut 
și dintr-o pasă a lui Milea, Paraschi
va reduce scorul: I—2. Golul dă aripi 
echipei gazde care atacă din ce în ce 
mai susținut. Paraschiva ia conduce
rea liniei de înaintare, Leahevici tre- 
cînd inter. Studenții se retrag în apă
rare, dar contraatacă periculos. In 
min. 52 Leahevici egalează printr-un 
șut puternic de la 7 m. In min. 72 
Horațiu Moldovan ratează cea mai 
mare ocazie a meciului reluînd în bară 
(poarta era goală!). Piuă la sfîrșit 
am asistat la o serie de 
bele părți.

Arbitrul M. Cnițescti 
a condus bine un meci 
limitele perfectei sportivități. Forma
ții :

MINERUL: MIHALACHE—Plev,
COMAN, Cheresteș—SZOKE, PEREȚ 
—PARASCHIVA, Mi’ea, Leahevici, 
Nisipeanu, Crăiniceanu ;

ȘTIINȚA: Nicoară—Kroraely, GEOR
GESCU, Costin—PETRU EMIL, NE 
DELCU I—ivânsuc, MATEIANU, Mun
teanu, Nedelcu 11, 11. MOLDOVAN. .

ratări de am-

(București) a 
desfășurat în

ION CIORTEA, corespondent

R. P. Ungoră (A) - U.R.S.S. (A) 
U.R.S.S. (B) - R. P. Ungwâ (B) 
Rapid București - C.C.A. 
Progresul Buc. - Dinamo Buc. 
St. Roșu - Farul Constanța 
Petrolul Pioești — Jiul Petroșani

27

2
2
2
X
1
T
X
2
2
2
1
1

lată cum arată un buletin cu 12 rezultate 
exacte la concursul Pronosport w. 39 din 
septembrie.

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII. Minerul Lupenj — Știința Cluj

VIII. Dinamo Bacău - U.T.A.
Unirea lași — CSMS lași 
CFR Arad - Corvinul Hunedoara 
Știința Craiova - Metalul MIG 
Forosta Fălticeni - Victoria 5ueeav® 
acest concurs au fost depuse aproxima-

IX.
X.

XI.
XII.

La
fiv 331.000 variante.

PRONOEXPRES
In urma tragerii din urna a concursului 

Pronoexpres de duminică 27 septembrie au 
fost extrase următoarele numere :

Numere de bază : 28 48 11 33 43 30
Numere de rezervă : 23 37
Fond ele premii : 493.959

Finalele campionatelor republicane 
academicde canotaj

(Urmare din pag. I)

zeffi) 3.36; 3. Clubul sportiv școlar 
Buc. 3.40; 4. C.S.S. Banatul Timi
șoara 4.05.

Pe un timp excelent, duminică dimi
neața s-au disputat probele masculine. 
După eliminatoriile de vineri și sm- 
bătă, au rămas să-și dispute titlul de 
campioane cite 4 echipaje pe proba. 
Iată rezultatele: 4-Țf RAME: 1. 
C.C.A. (Boicu, Kiss, Mesaroș, Bulu- 
gioiu-ȚLupu) 7JH.4 ; 2, Știința Buc.
(Dumitra, Nemet, Larion, Cartaeai) 
7.30; 3. Rapid Buc. 4. C.S.S, Bana
tul.

SIMPLU : 
(C.C.A.) 8.14
Buc.) 8.27; 3.
BanatuD 8.33,6 
ș’e Tim.).

2 FARA CIRMACI: 1. 
Buc. (Ștefan Prongraț, Radu 
7.47; 2. Dinamo II (Teodorov, Călin)

Șer-I
8.43. 
Buc.

1.
2

Alexandru Ferenczi 
Dan Ciomîrtan (Șt.

N. Klecker
4. E. Bold

(C.S.S.
(El. ro-

Diuamo
Ni'olae)

8.13; 3. Metalul Buc. (Petrescu, 
ban) 8.22; 4. Voința Timișoara

2-i-î: 1. Clubul sportiv școlar
(Inliti Sehovitz, Gh. Riffelt-ȚMihai 
Teodorii) 8.12; 2. C.C.A. (Petky, Bar- 
tik-ț-Frîncu) 8.15,7; 3 .Constructorul
8.47.8; 4. Stiinta Buc. 9.<»8.

4 FĂRĂ CIRMACI : I C.CA (Ku- 
recska, Biltz, 
2. C.S. Marina 
Cristescii, Preda, 
Rapid 7.49 ; 
resti 7.59.

DUBLU:
7.45.3 ; 
Szabo) 
8.02.3 ;

8-j-l : 
trov, Șt. 
Voican, Tudor, 
Păunescii) 6.22.2: 2. C. S.
6.39 ; 3 Voința Timișoara 6.51.4; 
C.S.S. Banatul Ti ni'oara 7.04.7.

In ziarul nostru de inline, vom re-' 
veni cu unele comentarii.

Varga/ Vereș) 7.02,6; 
Constanța (Nieolau 
P. Nieolau) 7.23,2; 3.
Constructorul Bucu.4.

1. C.C.A. (Jiva, Bondar) 
A.S. Pompierul (Pakay, 

7.58.3; 3. Știința Timișoara 
4. Metalul Buc. 8.25.3
1. Dinamo București (1. Pe- 

Petrov, Boroș, Samovschi, 
Paraschiv, Corbui -|J 

2. C. S. Marina 
4.

o



Campionatele republicane de căiărie 
au înregistrat un frumos succes

Campionatele mondiale de popice 
au luat sjîrșit

Cea mai mare competiție internă de 
călărie a anului, campionatele repu
blicane pe 1959, s-a încheiat ieri sca
la, la lumina reflectoarelor într-o at
mosferă de m*re sărbătoare. Miile de 
pasionați după echitație i-au ovațio
nat într-un entuziasm general pe cei 
tnai buni călăreți din țara noastră care, 
la capătul celor cinci zile de întreceri 
viu disputate, au îmbrăcat tricourile de 
campioni republicani. Performanțele 
realizate de campioni, nivelul ridicat 
(al întrecerilor ca și cadrul sărbăto
resc în care s-au desfășurat acestea, 
ne-au lăsat o impresie deosebită. Ulti
mele două zile ale campionatelor au 
contribuit, prin varietatea și specta
culozitatea probelor înscrise în program 
la reușita acestei competiții.

Proba de obstacole categoria ușoară 
pentru fete a reunit la start cîteva din 
cele mai talentate călărețe. Campioa
na era greu de prevăzut, întrucît fie
care dintre sportive evolua de aceas
tă dată pe cai bine pregătiți. La ter
minarea primei manșe lupta a rămas 
deschisă între Liliana lonesctt (E. H. 
Gr. Ploești) pe calul Bîrsan și Mihaela 
Radulescu (Dinamo Buc.) pe Nella, 
care terminaseră parcursul fără nicio 
greșeală. Șanse apropiate avea desigur 
și 1 olanda Lazăr (C.C.A.) care fusese 
penalizată cu Merzuh în prima manșă 
cu numai 4 puncte. Ultima evoluție a 
acestor călărețe o desemnează campi
oană pe Liliana lonescu, care reușește 
să termine și manșa a doua tot fără 
greșeală. Cu aceasta, echipa hipică 
din Ploești a cucerit cel de al treilea 
titlu, de campion republican și, ceea 
ce este important de reținut, toate pe 
același cal.

O demonstrație de dresaj de cea mai 
bună calitate ne-a fost oferită în ca-

drill probei de categorie semigrea de 
Nicolae Mihalcea (C.C.A.) care a ex
celat din nou cu calul Corvin, el cîști- 
gînd proba și totodată titlul de campion 
republican pe acest an cu 826 puncte. 
Un progres remarcabil am remarcat 
cu acest prilej și la călărețul loan 
Oprea (Dinamo Buc.), care pe calul 
Sulina a ocupat locul II la o mică di
ferență de puncte realizînd 809 p.

„Semi-mijlocia" la obstacole a în
curcat mult pronosticurile competente 
de obicei ale iubitorilor de echitație 
din Capitală. După o luptă îndîrjită 
în cele două manșe, la capătul cărora 
trei călăreți militari terminaseră fără 
nici o penalizare, în baraj, Dumitru 
Hering (C.C.A.) pe calul Retezat a 
executat aproape tot atît de bine tra
seul, el fiind penalizat cu doar numai 
4 puncte, ceea ce i-a adus mult rîvni- 
tul titlu de campion la această probă. 
Locurile doi și trei au revenit în ordine 
călăreților D. Velicu (C.C.A.) pe ca
lul Corsar și Marin Dorojan (C.S.A 
Cluj) pe calul Trubadur.

Ultima zi a întrecerilor avea pro
gramate trei dintre cele mai importan
te probe ale campionatelor : dresaj 
categoria olimpică, ștafetă și obstacol» 
categoria grea. După o evoluție ire
proșabilă, călărețul N. Marcoci 
(C.C.A.) pe calul Koheilan a binemeri
tat titlul de campion, el realizînd 
1237 puncte.

Iată-ne acum și martorii 
grele probe de obstacole în 
chemați să evolueze primii 
reți din țara noastră: Vasile Pinciu 
(C. T. Buc.), Gh. Langa și Vlrgil Băr- 
buceanu (C.C.A.) cu cei mai buni cai. 
Ei aveau în față de această dată un 
parcurs extrem de dificil, identic cu 
cel întocmit la Olimpiada de la Stock-

realizînd

celei mai 
care erau 
trei cală-

In tribune s-a făcut liniște de-holm.
plină. După evoluția lui Langa cu Ru
bin, terminată cu 16 puncte penalizare 
în prima manșă și 8 în a doua este 
rîndul lui Pinciu cu Sucitu. Avantajul 
creat în prima manșă, în care fusese 
penalizat cu numai 12 puncte, nu 
spunea mare lucru în fața unui parcurs 
atît de greu. Pinciu avea dreptul la 
numai două doborîri pentru a-și asi
gura primul loc în probă. încordarea 
miilor de spectatori ajunsese la cul
me. Ce va face campionul probei de 
obstacole categoria mijlocie ? Iată-1 
trecînd cu bine primele două obstaco
le. Dintre celelalte 13 rămase cad 
pînă la urmă doar... două și astfel 
Vasile Pinciu devine dublu campion, 
el cîștigînd ieri una dintre cele mai 
spectaculoase și mai grele probe. Vic
toria talentatului călăreț este primită 
cu o explozie de aplauze și urale care 
răsplătesc munca perseverentă depusă 
de el în tot timpul anului ,și totodată 
minunatele calități ale calului Sucitu. 
Dar proba nu luase încă sfîrșit. Mai 
era Bărbuceanu cu Robot, care cu cele 
16 puncte din prima manșă putea să 
răstoarne socotelile lui Pinciu. Cele 12 
puncte cu cît este penalizat în manșa 
a doua îi aduc acestuia însă locul 3 în 
clasamentul probei.

Proba de ștafetă, desfășurată de 
asemenea în două manșe, a prilejuit 
în cea de a doua parte a întrecerii o 
luptă acerbă între echipele Recolta 
București și Casa Centrală a Armatei. 
Victoria a hotărît-o în ultimă instanță 
diferența de secunde favorabilă de 
puțin călăreților militari. învingătorii 
și învinșii merită felicitări pentru dîr- 
zenia și comportarea lor în cadrul a- 
cestei probe. Clasament : 1. C.C.A. 
(Langa, Bărbuceanu, Velicu) timp, 
7:20,9; 2. Recolta București (Boian
giu, Elena lonescu, Adam) 7:22,5; 3. 
Independenta Sibiu (Roșea, Fleischer, 
Stancu) 7:55,6.

OCTAVIAN GINGU

llona Nagy și Fr. Micola printre primii 6 clasați
BAUTZEN 27 (prin telefon de la 

trimisul nostru). 37 de popicari re- 
prezentînd 9 națiuni și 23 de jucă
toare din 6 țări, au luat startul sîm- 
bătă dimineața în disputa pentru cu
cerirea mult rîvnitului titlu de cam
pioni mondiali. A fost o întrecere 
pasionantă, în care cei mai valoroși 
popicari ai lumii, au acționat cu 
precizie matematică obținînd perfor
manțe uimitoare. Recordul mondial la 
proba clasică de 200 bile mixfe, sta
bilit în concursul pe echipe de iugo
slavul Smoleanovici cu 947 p.d. a 
durat numai 36 de ore, deoarece sîm- 
bătă, la jocurile preliminarii ale tur
neului individual, popicarul Luther 
Eberhardt (R.D.G.) l-a corectat cu 4 
p. (951 p.d.). In turuil al doilea, care 
s-a desfășurat duminică, s-au calificat 
19 jucători și 
sportivii noștri doar Fr. Micola, 
Erdei și llona Nagy au intrat 
turneul final. Ion 
trude Schmidka 
titlurilor ultimei 
borît 831 popice 
ieșit din cursă. 
Andrei (818), Gh. Restemeanu (826), 
Erica Arion (394), Margareta Sze- 
many (384) și Maria Nadaș (394) 
nu s-au calificat în turul doi. După 
întrecerile preliminarii la băieți, con
ducea Eberhardt (R.D.G.) cu 951 p.d. 
urmat de Martelante (Iugoslavia) 
941, Smoleanovici (Iugoslavia) 908, 
Schultze (R.D.G.) 906, Brautimgam 
(R.D.G.) 897 și Fr. Micola 892. In 
concursul feminin, locul fruntaș era 
deținut de Balcke (R.D.G.) cu 436 
p.d., iar jucătoarea cehoslovacă Rac- 
kova încheia plutonul celor 12 pro
tagoniste cu 405 p.d.

întrecerea finală a început dumi-

12 jucătoare. Dintre 
“ ’ I.

în 
M.'corciu și Ger- 

(Aiistria) deținătorii 
ediții, care au 

și respectiv 380, au 
De asemenea,

do-

A.

In ultima întîlnire de baschet din 
cadrul turneului întreprins înR. Ceho
slovacă, reprezentativa feminină de ti
neret a tării noastre a repurtat o fru
moasă victorie, învingînd echipa de ti
neret a țării gazdă cu scorul de 54-40 
(27-19). Desfășurat în localitatea I lo
rice în fața unui public numeros, me
ciul a dat loc unei dispute interesante, 
urmărită cu deosebită atenție pentru 
ritm .ti' său rapid, claritatea acțiunilor 
și spectaculozitatea fazelor.

In faza de zonă 
fa campionatului republican de

Steagul roșu 
a Limmat pe C.C.A

te^

ORAȘUL STALIN 27 
fon). Numeroși iubitori 
din localitate au ținut să asiste la 
interesanta întîlnire dintre Steagul 
roșu și C.G.A., contînd pentru califi
carea în turneul final al campiona
tului republican de tenis pe echipe. 
La capătul a două zile de întreceri 
foarte disputate; Steagul roșu a rea
lizat surpriza etapei învingînd cu 
10—9 pe C.C.A., de mai multe ori 
campioană a țării. Rezultate teh- 
Jice : Gh. Viziru—Racoviță 5—7, 6—0, 
6—4, 7—5 ; M. Viziru—Turușanco
6—2, 6—3, 6—1; Gh. Viziru—Turu- 
șanco 6—1, 6—0, 7—5; M. Viziru— 
Racoviță 6—2, 7—5, 6—0; Țiriac— 
Saiti 1—6, 6—4, 6—I ; Horvath
(C.C.A.)— Barphașr.6-1, 6—4; Șaiti— 
Barabaș 6—0, 6—2; Țiriac—Horvath

6—3; Baciu (St. r.)—Popovici 
8—6; Necula (St. r.)—I. Năs-

Popovici—Necula 
Năstase 7—6

Horșa—Hermina 
6—4;

(prin tele- 
ai tenisului

In ciuda faptului că baschetbalistele 
cehoslovace au beneficiat de un pivot 
foarte înalt (Zvolenska 1,94 m), for
mația noastră s-a impus cu autoritate 
în ambele reprize. Echipa romînă a 
aplicat cea mai potrivită tactică prin 
depășiri numerice în atac și numeroa
se aruncări de la semidistanță, ca și 
printr-o apărare agresivă la care s-au 
adăugat reușite intercepții. Astfel, am 
putut să ne asigurăm în permanență 
un avantaj de 6—7 coșuri și să cîști- 
găm, în cele din urmă, la o diferență 
clară.

Pentru învingătoare au marcat: 
Cucuruz (J6), Racoviță (12), Kraus 
(II), Haralambie (4), Predescu (5), 
Niculescu (3), Kerciov (2), Ivanovici
(1) , iar pentru învinse Richtrova (11), 
Brabkova (9), Sazimova (7), Halu- 
zidka (6), Zvolenska (5) și Pacikova
(2) . Echipa R. P. Romîne a mai folo
sit jucătoarele: Gheorghe, Romfeld și 
Jujescu, iar cea cehoslovacă pe Vrte- 
lova, Kotatkova, Lastovecka și Edlova.

Șaliiștii germani conduc J 
R.P. Rîntîlnirii ♦ omînă
al întîlnirii interna 
R.P. Romînă—R.D. 
a fost deschis de

V. TOFAN

In primul tur 
ționale de șah 
Germană, scorul 
fostul nostru campion dr. O. Troia- 
nescu, care — la masa a V-a — 
l-a învins pe W. Pietsch. Imediat 
însă oaspeții an egalat prin Bert
hold, învingător în partida cu Ghi- 
țescu (IV), iar apoi au luat con 
ducerea obținînd victorii în scrie: 
Uhlman-Soos 1—0 (I), Reicher-Fuchs 
0—1 (II), Mititelu-Zina 0—1 (VI),
Edith Keller-Hermann—-Elisabeta 
lihroniade 1—0 (IX).

Astfel, reprezentativa R. D. Ger
mane conduce cu 5—1, iar patru 
tide sînt întrerupte: Franz-Drimer 
(IU), Golz-Szabo (VII), Pavlov-Lie- 
bert (VIII) și Alexandra Nicolau- 
Ursula Altrichtcr (X). In toate, 
șansele sînt aproximativ egale. Dri- 
mer și Szabo au de jucat finaluri 
de turnuri cu număr de pioni egal, 
iar Pavlov are o damă pentru turn 
și nebun, într-o poziție în care este 
greu de presupus existența vreunei 
manevre de cîștig. Alexandra Nico-

Po-

par

Reprezentativa R. P. Polone a întrecut 
echipa R. P. Romîne, la natafie

upă prima zi a 
R. . ermana

Iau, care a atacat curajos rocada 
mare a adversarei, are un ușor a- 
vantaj pozițional la întrerupere.

Astăzi se reiau partidele întrerupte 
iar mîine — începînd de la ora 17 — 
în sala Institutului de Petrol și Gaze 
— se va juca returul întîlnirii.

Keres continuă seria victoriilor 
in „Turneul candidaților”

turneului candida

G—2, 
7—5, 
tase 
6—4, 
(ab);
Brenner 6—3, 4—6, 6—4; Heide 
Bosch—Cornelia Năstase 7—5, 3—6, 
9—-7; Gh. Vizifu, M. Viziru—Racovi
ță, Turușancd '6—0, 6—3, 6—2; Ți
riac, Bafab'aș—Șaiti, Horvath 7—5, 
6—8, 6—3; BaCiu, Necula—Popovici, 
I. Năstăse '6—4, 6—4: H. Brenner, H. 
Bosch—Ec: Hotșa, Cornelia Năstase 
6—0. 6—2; FT. Brenner, Țiriac—Ec. 
Horșa, Gh. Viziru 2—6, 6—1, 6—4. 
(P. Dumitreșcu-corespondent).

ORADEA 27 (prin telefon). Intîl- 
nirea dintre C. S. Oradea și Știința 
Cluj a fost întreruptă din cauza ploii 
la scorul de 5—2 pentru gazde. Me
ciurile ■ continuă luni. (Z. Zinger— 
corespondent).

;6-3, .: 6-4-4;
6—3; Baciu—I. 

Ecaterina 
'6—3, 4—6,

VARȘQVIA 27 (prin telefon). Sîm- 
bătă și duminică s-a desfășurat la 
bazinul acoperit (25 m) din capitala 
Poloniei, întîlnirea de natație dintre 
reprezentativele R.P. Polone și R.P. 
Romîne. Schimbarea locului de des- 
tășurare de la bazinul descoperit (50 
ni) la piscina acoperită a dezavan
tajat net pe sportivii romîni, care 
se pregătesc din luna mai în condi
țiile bazinului regulamentar. In aceste 
condijiuni, în ambele partide de polo 
am preferat să aliniem o formație 
de tineret (Mureșanu, Șt. lonescu, 
Firoiu,- C. Marinescu, Daroczi. Kro
ner, Alex. Popescu) care a pierdut 
în fața echipei R.P. Polone (care 
se pregătește pentru Olimpiadă), cu 
4—6 și 3—6. întîlnirea de natație a 
luat .sfîrșit cu următoarele rezultate: 
feminin: R. P. Polonă—R. 
mînă 47—40; masculin: R. 
lonă—R. P. Romînă 75—39. 
general 122—79 în favoarea gazde
lor. fată rezultatele tehnice: MAS
CULIN: 100 m liber: Salamon 
56,0; Blajec (R) 58,2; Voicu 
59,3. 800 m liber: Gremlovski 
9:44,7; Mocanu (R) 9:54,6; Tracz

9:54,9. 4x100 m mixt: R.P.P. 4:19,2; 
R.P.R. 4:30,9. FEMININ: 100 m spa
te: Zombek (P) 1:15,0, Both (R)

Saletzka (P) 1:17,9. 400 m
I. Wâchter (R) 5:26,5; Bara- 
(P) 5:31,0, Komisarek (P)

Rimda a 12-a a 
ților la titlul mondial de șah, care 
se desfășoară la Bled, a adus o nouă 
victorie marelui maestru sovietic Paul 
Keres. El l-a învins în numai 21 mu
tări pe Benko, totalizînd astfel Sl/2 
puncte.

Al doilea clasat, Tal, a făcut re
miză cu Petrosian, rezultat cu care 
s-a încheiat și partida Gligorici— 
Smîslov, după întrerupere. Nu sa 
terminat încă partida Fisher—Olafs- 
son, întreruptă pentru a doua oară.

Iată alte rezultate înregistrate la 
reluarea ultimelor partide întrerupte: 
Olafsson—Tal 0—1, Benko—Smîslov 
1—0, Gligorici-Fishep 1—0.

Clasamentul după 12 runde este 
următorul: Keres 8'/2, Tal 7'/2, Pe
trosian, Gligorici 7, Benko 5, Smîs
lov 4‘/2, Fisher 4 (1), Olafsson 31/- 
(O-

Ieri a fost zi de odihnă.

P. Ro- 
P. F’o- 
Punctaj

(P)
(R) 
(P)
(P)

1:17,3, 
liber: 
niuc

5:34,5. 4x100 m mixt: R.P.R. (Boții, 
Iordan, Iurciuc, Wâchter) 5:10,7; 
R.P.P. 5:12,4: ziua a II-a, MASCU 
LIN: 200 m bras: Klopotowski (P) 
2:40,8; Boczkaja (P) 2:14,5; Mitro
fan (R) 2:41,5. 400 m liber: Grem- 
lowski (P) 4:38,6; Lutomwski (P)
4:39,9; Voicu (R) 4:44,9. 200 m flu
ture: Raczinski (P) 2:28,5; Czik (P) 
2:29,5, Popescu (R) 2:37,8. 100 m 
spate: Werner (P) 1:06,2; Sambala
(P) 1:06,2; Caminschi (R) 1:07,7.
4x200 in liber: R.P.P. 8:45,0; R.P.R 
8:56,0. FEMININ: 100 m liber: Cedto 
(P) 1:09,2; Komisarek (P) 1:11,4;
Wâchter (R) 1:12,2. 100 m fluture: 
Alujna (P) 1:21,0; Iurciuc (Rț 1:21,9- 
Werner (P) 1:22,7. 200 m bras: lor 
dan (R) 3:04,3; Jagodzinska (P)
3:04,7 (record polonez), BoicehowsU 
(R) 3:08,1. 4x100 m liber: R.P.P.
4:44,4; R.P.R. 4:49,1.

• PARAȘUTISTUL sovietic Viaces- 
lav Krîlov a stabilit un nou record 
mondial, efectulnd două salturi de la o 
înălțime de 1500 m cu o medie de a- 
terisare de 62 cm de punctul fix.

• IN BAZINUL de la Blackpool 
(Anglia), reprezentativa de înot a O- 
Imdei a dispus de cea a Angliei cu 
scorul de 93—92.

o LA MOSCOVA, Intr-un meci in
ternațional de baschet feminin, repre
zentativa U R.S.S. a întrecut pe cea a 
R. P. Polone cu 93—44 (45—26).

• COMITETUL de organizare al 
„Cupei campionilor europeni" la bas
chet a fixat data de începere a compe
tiției la 1 noiembrie a.c. In întrecerea 
echipelor masculine s-au înscris 20 țări, 
iar la femei 10.

• IN CAPITALA U.R.S.S. se desfă
șoară un concurs internațional de să
rituri de la trambulină, la care parti-

nică dimineața în ordinea inversă a’ 
clasamentelor. Din nou am fost mar
torii unei lupte înverșunate. L. Eber
hardt și Hilde Bcljan (R.D.G.) au 
cucerit medaliile de aur cu prețul 
unor eforturi deosebitei In turneul 
final, cei 3 sportivi romîni, au avut 
o comportare frumoasă. Ilona Nagy 
a ocupat locul 5 în clasamentul de
finitiv, iar Francisc Micola s-a cla
sat pe locul 6 în ierarhia celor mai 
buni popicari ai lumii. Dacă nu ar 
fi ratat ultimele două bile, Francisc 
Alicola și-ar fi adjudecat locul 5 pe 
care-1 merita. Iuliu Erdei a jucat cu 
multă ambiție și a săltat de pe lo
cul 19 pe locul 14. Iată clasamen
tele : FEMININ: 1. Hilde Beljan 
(R.D.G.) 850 p.d. campioană mon
dială (200 bile mixte); 2. Ballago 
(R. P. Ungară) 846 p.d.; 3. Soos (R;

Ungară) 844 p.d.; 4. Balcke (R. 
D. G.) 840 p.d.; 5. llona Nagy (R. 
” Romînă) 834 p.d.; MASCULIN:

Luther Eberhardt (R. D. Ger- 
1838 p.d. CAMPION MON-

P.

P.
1.
mană) . . ____ ____ _..
DIAL (400 bile mixte) ; 2. Smolea
novici (R.P.F. Iugoslavia) 1825 p.d.; 
3. Martelante (R.P.F. Iugoslavia) 
1808 p.d.; 4. Szabo (R.P. Ungară)' 
1785 p.d.; 5. Braniimgatn (R.D. Ger
mană) 1756 p.d.; 6. Francisc Mi- 
cola (R. P. Romînă) 1751 p.d.; ...14. 
Iuliu Erdei (R. P. Romînă) 1695 p.d.

TRAIAN IOANIȚESCU

BUDAPESTA. 27 (prin telefon), 
întîlnirea revanșă din cadrul „Cupei 
Europei" dintre echipele U.R.S.S. și 
R.P. Ungare — așteptată cu un 
deosebit interes — s-a terminat cu 
victoria pe deplin meritată a fotba
liștilor sovietici: 1—0 (0—0).

Echipa U.R.S.S. a dovedit o exce
lentă pregătire fizică și cu toate că 
s-a prezentat la 
avans de două | 
anului trecut ea 
cova cu 3—1) a 
combativ, aplaudat 
100.000 de spectatori 
..Nepstadion". Oaspeții 
în repriza secundă, 
Voinov,- în min. 59.

Arbitrul polonez Kowal a condus 
următoarele formații:

U.R.S.S.: fasin-Kesarev, Maslonk 
Kuznețov-Voinov, 
vanov,

R.P. 
pos, 
Gorocs,

înaintea, meciului s-a desfășurat utl 
concurs 
I lonvcd 
ani de 
1500 m 
(R. Ceh.) 3:49,6;
14:21,8; 3000 m. obst.: Peev (R.P.B.) 
8:19,8, Jeszenszki 8:56,8. 400 ni Csu- 
toras 48,2.

LA MOSCOVA, echipa secundă a 
R.P. Ungare a dispus cu 2—0 de 
forprația secundă a U.R.S.S.

acest meci cu un 
goluri (în toamna 
cîștigase la Mos- 
desfășurat un joc 

de: cei peste
prezenți pe 
au dominat 

mareînd prin

Netto-Metreveli,
Mamedov, Bnbukin-Meshni. 
UNGARA: Grosics-Matrai, Si- 
Sarosi-Bozsik, Kotasz-Sandor, 

Albert, Tichy, Fenyvessi.

atletic organizat de clubul 
cu prilejul

la înființare.
Rozsavolgyi

aniversării a 10 
Iată rezultatele: 

3:47,2, Jungwirth 
5000 m. Iharos

cipfi înotători din 8 țări. Proba de să
rituri din turn (femei) a revenit cam
pioanei europene Ninel Krutova 
(U.R.S.S.) cu 83,22 p., urmată de Go- 
rohovskaia (U.R.S.S.), Kaleskaite 
(U.R.S.S.), Kremmer (R.D.G.), Belin 
(Danemarca).

• IN MECI internațional de atletism, 
la Paris, selecționata Franței a învins 
Suedia cu 109—103. Iată cîteva rezul
tate: 200 m Seye (F) 21,0: 1500 ni 
Waern (S) 3:44,9; 10.000 m Mimoun 
(F) 30:40,2 ; 4x400 m Franța 3:12,2 j 
triplu Rabemia (F) 15,63; prăjină Lund
berg (S) 4,25; suliță Fridrikson (S) 
75,60.

• LA V1ENA s-a desfășurat dubla 
întîlnire de handbal Austria-R. D. Ger
mană. Handbaliștii din R.D.G. au cîști- 
gat ambele meciuri : 29—13 la bărbați 
și 10—3 la femei.

• IN LOCALITATEA Hershy din' 
Pennsylvania (S.U.A.) a început cam
pionatul mondial de pentatlon modern. 
După prima probă (călărie) în clasa
ment conduce brazilianul Malta cu 
1184 p. urmat de Balcso (R. P. Un
gară ) 1116 p.


