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Finala Concursului cultural-sportîv in București
zx ____

PRIMELE ÎNTRECERI
Sîmbătă după amiază, în fața sta

dionului Tineretului din Capitală a fost 
animație deosebită. Pe de o parte, 
sutele de spectatori care se grăbeau 
să-și ocupe un loc cît mai bun în 
tribună iar pe de alta concurenții care 
se pregăteau pentru festivitatea des
chiderii întrecerilor finale din cadrul 
Concursului cultural-sportiv al tinere
tului din București.

începe festivitatea. Apare coloana 
sportivilor. Flutură steaguri tricolore și 
roșii. Apoi, rînd pe rînd, defilează 
sportivii diferitelor raioane. Iată-î pe 
cei din raionul 1 Mai. Trec tinerii

muncitori de la I.T.B., apoi cei de 
Quadrat. Ia țări și pe meUlurgiștii 
la Uzinele „23 August*, filatoarele 
la F.R.B...

încep întrecerile. Metalurgiștii

la 
de 
de

_ . 8 
două mari uzine bucureștene deschid 
turneul fina! de fotbal. Muncitorii de 
la Uzinele „23 August- se întrec cu 
cei de la „Semănătoarea". Chiar din 
primele minute cei care dezlănțuie 
atacuri mai periculoase sînt cei de la 
„23 August" care deschid de altfel, 
scorul în minutul 17. Apoi jocul se 
echilibrează. In minufirt 35, după o 
frumoasă combinație la care participă

Campionatul republican
7

întreaga înaintare de la „Semănătoa
rea", Ilie Cristea înscrie golul egali
zator. In. repriza a doua jocul cîștigă 
în dinamism cît și în dîrzenîe. înscriu 
cei de la „23 August": 2—1. Apoi, 
ceilalți egalează. După un atac reușit, 
echipa de la „23 August" marchează 
un nou gol. Este 3—2, rezultat cu 
care de altfel se sfîrșește întîlnirea.

Alături, pe terenul de volei a înce
put primul joc al turneului final mas
culin. Se întîlnesc două echipe textilis- 
te: filatorii de la F.R.B. cu țesătorii 
de la Țesătoriile reunite. Primul set 
este foarte disputat. Cine va învinge? 
Echipele conduc pe rînd. Iată de altfel 

“ ' ' 5 -5,
10—10, 
reușesc

cum a alternat scorul: ...5—4
9—9, 10-9,
calmi, filatorii 
primul set cu. 16—14. 
cei de la F.R.B. preiau 
jucînd mai organizat

Rezultate normaîe in întrecerea masculină

>tTurti1 Ciclist al Romine^ eaițta 1060'

Alergătorii au avut de parcurs 
două etape dificile

• L HOHNE (R.D.G.) ȘI G. MOICEANU (R.P.R. I) AU SOSIT 
PRIMII LA ORADEA ȘI RESPECTIV CLUJ e C. MOICEANU ȘI R.P.R. 
(TINERET) CONTINUA SA CONDUCĂ IN CELE DOUA CLASAMENTE GE
NERALE «SERIOASE MODIFICĂRI IN CLASAMENTUL GENERAL INDI
VIDUAL

SERIA I
RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 

BUCUREȘTI 14-12 (8-5). A fost un 
joc foarte rapid, cîștigat la limită 
de echipa mai eficace. Studenții au 
fost însă la un pas de a obține un 
rezultat egal. La scorul de 13—12 
(min. 59), Jianu a ratat o bună oca
zie de a marca.

DINAMO BUCUREȘTI - C.C.A. 
23—10 (8—5). Militarii, care au pre
zentat o echipă tînără și neexperimen
tată, n-au rezistat decît o repriză. Deși 
învingători la* scor, dinamoviștii nu 
au strălucit.

Alte rezultate: C.S.M.S. Iași — Ști
ința Galați 15—12 (9—7); Petrolul Te-

leajen — Dinamo Bacău 22—12 
(H-8).

SERIA A Il-A

Tehnometal Timișoara și Dinamo 
Tg. Mureș au obținut victorii la limită 
în fața dinamovișffor din Orașul Sta
lin și respectiv Științei Timișoara în 
cele mai importante jocuri ale etapei.

Rezultate tehnice: Știința Craiova- 
Dinamo Oradea 29—15 (11—11); Teh- 
nometal Timișoara — Dinamo Orașul 
Stalin 19—18 (10—9); Dinamo Tg. 
Mureș — Știința Timișoara 17—16 
(10—7); Voința Sibiu — Știința Pe
troșani 22—12 (8—6).

...iar in cea feminină, Știința Timișoara a întrecut
Progresul, la

PROGRESUL BUCUREȘTI — ȘTI
INȚA TIMIȘOARA 7-9 (5-6). Nit 
g' -im cituși de puțin afirmînd că cei 
'■ mulți din cei prezenți ieri dimi
neață în tribunele terenului Progresul 
se așteptau ca timișorencele să dea o 
replică puternică echipei gazdă. Dar, 
nici cei mai înflăcărați suporteri ai 
studentelor nu sperau ca echipa lor 
favorită să plece la Timișoara cu am
bele puncte puse în joc. Și aceasta cu 
atit mai mult cu cît Știința a aliniat 
în acest meci o formație d«n care lip
seau jucătoare de bază ca Gunther, 
Reipp, Luchian și Bucur.

Progresul a pornit în iureș și după 
11 minute de joc, tabela de marcaj 
indica scorul de 5—3 în favoarea sa. 
în perioada care a urmat însă, partida 
a luat o întorsătură pe cît de neaștep
tată, pe atît de spectaculoasă. Studen
tele au început să se concentreze mai 
mult în atac, iar Maria Stef — în 
formă excepțională de șut — a înscris 
gol după gol. Și astfel, după numai 7 
minute scorul a devenit 6—5 pentru 
Știința. La reluare, Progresul a egalat 
chiar îti min. 22, dar bucureștencele 
continuau să joace confuz, fără o 
orientare tactică precisă (de ce an 
renunțat oare la jocul cu doi pivoți

care

București!
care le-a adus în etapa trecută fru
mosul succes din partida cu Știința 
București ?). Rezultatul: Știința a pro
fitat de unele slăbiciuni din apărarea 
adversă, înscriind încă trei goluri, 
în timp ce Progresul nu a mai marcat 
decît odată. O victorie pe deplin me
ritată a tîmișorencefor pentru
întreaga echipă merită felicitări. (a.v.).

C.S. ORADEA — C.S. MUREȘUL 
TG. MUREȘ 2—9 (0—6). Localnicele 
au jucat slab, neconstituind în nici 
un moment un pericol prea mare 
pentru formația mureșană. (Mircea 
Pop-coresp.).

C.S.M. SIBIU — RECORD MEDIAȘ 
13—7 (8—4). Sibiencele au jucat mai 
clar în atac, au tras mai precis la 
poartă și au obținut un succes meri
tat. Din nou Waltzer și Dobre (care 
au înscris câte 5 goluri) au fost cele 
mai bune jucătoare ale echipei învin
gătoare. (M. Vlădoiana — G. Pitaru- 
coresp.).

TRACTORUL OR. STALIN — RA
PID BUCUREȘTI 7—7 (5-6). Un 
surprinzător, dar meritat rezultat de 
egalitate pentru gazde. Handbalistele

(Continuare £■ p«g. o 2-a)

Ează din meciul Progresul București m Știinfa Timișoara

6—5, 6—6...
10—11... Mai 
să-și adjudece 
In ultimul set, 
conducerea și 
reușesc să obțină victoria cu catego
ricul scor de 15—4. Astfel, filatorii de 
la F.R.B. ies învingători în prima 
confruntare cu scorul de 2—0 și cîștigă 
dreptul de a participa la semifinalele 
turneului de volei ce se vor di pută 
miercuri 21 septembrie tot pe stadionul 
Tineretului.

OTTO BENKO

ORADEA 17 (prin telefon de Ia tri
misul nostru). — După ziua de odih
nă de la Timișoara au urmat două 
etape grele în Turul ciclist al R.P.R-: 
Timisoara—Oradea (170 km) și Ora
dea—Cluj (147 km). Deșj nu au adus 
schimbarea liderului (C. Moiceanu 
continuă să poarte tricoul galben) ele 
au produs mari perturbații în clasa
mentul general individual. Au fost în
registrate „căderi" mari (Geza Tbrok, 
situat pe locul 9 în clasament după 
cinci etape a coborît 28 locuri, Gh. 
Rădulescu 20, R. Heuvelmans 7 etc.) 
precum și ascensiuni interesante pen
tru viitoarea desfășurare a turului (D. 
Munteanii a urcat 8 locuri, L. Hohne 
5 ș.a.). Cicliștii romini s-au comportat 
bine în aceste etape. Ei au cucerit 
prin W. Ziegler (în evidentă revenire) 
și poziția a dona trr clasamentul gene-, 
ral individual, iar pe echipe își men
țin avansul.

Și acum să vă relatăm filmul eta
pelor a Vl-a și a VII-a :
L. HOHNE (R.D.G.) 1ȘI CONFIRMA 

VALOAREA
Două obstacole au avut de depășit 

cicliștii în etapa Ti nișoara—Oradea . 
vîntul puternic de pe prima parte și 
15 km de drum în reparație în par
tea a doua a cursei. La sfîr.ș'tul aces
tei etape A. Șelarii ne-a declarat: 
„Ne-a obosit atît de tare vîntul care 
a suflat din față, îneît după 50—60 
km aveam impresia că rulasem mai 
bine de 200 km“. Chiar după primii 
kilometri plutonul s-a fragmentat. Re
gruparea s-a produs într-un mod ori
ginal : în comuna Șag (cu 10 km îna
inte de Arad), caravana este obligată 
să se oprească la o barieră. în cele 
3—4 minute cît a durat trecerea tre
nului au sosit din urmă celelalte plu

toane. Și astfel, la sprintul din Arad 
concurează aproape toți cicliștii. Cîști- 
gă L. Hohne, urmat de Șt. Poreceanu, 
S. Duță și L. Arany. în plutonul ma
siv domnește apoi acalmia. Alergătorii 
par că se rezervă pentru porțiunea de 
drum în reparație. La km. 115 cara
vana intră pe acest drum. Foarte 
mulți cicliști au spart de mai multe 
ori. Notăm : W. Roeygens, a spart de 
patru ori, Gh. Radulescu de trei ori, 
1. Braharu, S. Duță și W. Ziegler de 
cîte două ori, N. Nicidescti, Gh. Nea- 
goie, Gr. Nicolae, I. Vasile, Gh. Cal- 
cișcă și alții cîte o dată. In tafă se 
află un grup de 25 cicliști, printre 
care și C. Mo:ceanti. Din echipa de 
tineret a mai rămas în frunte doar un 
singur rutier (I. Stoica) și, firește 
situația este precară. înainte de Sa- 
Ionta, C. Moiceanu sparge, dar pri
mește imediat roată și prinde plutonul. 
Sparge și L. I iohne, însă colegul său 
de echipă A. Fessler îi oferă bicicleta 
sa, astfel că acesta continuă să se 
mențină în grupul fruntaș. în spate, 
la două minute se află un pluton for
mat din 11 cicliști, condus de compo- 
rienții echipei noaslre de tineret (W. 
Ziegler, I. Braharu și S. Duță) care 
forțează pentru a-i prinde pe fruntași, 
încununarea eforturilor lor se produce 
la 15 km de Oradea, cînd are loc 
joncțiunea. în Oradea cicliștii sînt pri
miți sărbătorește. Parc că tot orașul 
a ieșit în întimpinarea lor. Zecile de 
mii de spectatori, pavoazarea fă
cută în tot orașul, stadionul ar
hiplin, zecile de pionieri cu bra
țe pline de flori — toate acestea au 
format trn cadru minunat pentru care

I1RISTACHE NAUM
Continuare in pag. a 4-a)

Ieri, în rampionatul categoriei A la fotbal

Rapid a jucat excelent și a învins pe C.C.A. cu 3-2 (1-1)

Macri

Meciul dintre Rapid și C.C.A., termi
nat cu victoria pc deplin meritată a fe
roviarilor la scorul de 3—2 (1—1), a 
fost mult mai pasionant decît cel din 
deschidere. Spectatorii nu s-au clintit din 
tribune, pînă în ultimele secunde de joc. 
Și la sfîrșit i-au aplaudat îndelung pe 
rapidiști pentru victorie, dar mai ales 
pentru jocul din repriza a doua, cînd 
feriștii au făcut cel mai bun joc al 
din ultimul timp.

to coif sus: 1—0! Dungu, nea- 
nu a mai putut interveni. Golul

DIN SURPRIZĂ IN SURPRIZĂ

ce
lor

Nici n-a început meciul și spectatorii 
au avut o primă surpriză.. Constantin, 
a cărui participare la joc nu a fost de
finitiv liotărîtă decît pe teren, a apărut 
în postul obișnuit în echipă, în timp ce 
în centrul liniei de atac rapidiste și-a 
făcut reintrarea Ozon.

Timp de 10 minute asistăm la atacuri 
repetate ale Rapidului, care în min. 4 
pierde o situație favorabilă, iar în min. 
V • a doua, (de data aceasta din cauza 
lui Toma care, prins pe picior greșit, 
a reușit totuși să devieze în corner o 
minge a cărei direcție fusese schimbată 
de Văcaru). In plină dominare feroviară 
însă se produce (min. 11) al doilea atac 
al C.C.A.-ului ți primul său șut la poartă. 
Constantin primește mingea de la Ralcsi 
și fuge nestinglierit spre poarta lui Dun- 

17—1(1. mt (rage și mingea

intră 
tent, 
acesta surprinde pe spectatori și în pri
mul rînd pe jucătorii rapidiști, care slă
besc alura și C.C.A. echilibrează jocul 
și apoi preia inițiativa. Echipa cam
pioană combină destul de frumos în 
cîmp, dar este ineficace la poartă, hi 
general, în această repriză s-a tras puțin 
la poartă și de o parte și de alta. Greavu 
lămurește o situație periculoasă în min. 
25, iar Alexandrescu în min. 26 și Tă- 
taru în min. 27 ratează două mari 
ocazii. Rapid revine în atac și egalează 
în ultimul minut. Lansat de Balint, Ozon 
s-a angajat într-o acțiune personală spec
taculoasă și eficace treci nd peste 2—3 
adversari și înscriind pe lingă Toma, 
ieșit din poartă: 1—1. Scor care exprimă 
în general, aspectul acestei prime reprize.

degajează cu o săritură acrobatică
(Foto: T. Roibu)

care însă, o lasă să treacă — la strigătul 
unui coechipier — ...la Alexandrescu, 
care de la cîfiva metri înscrie : 2—1. O 

un gol. Curînd însă, peste 
Rapid care Începe 
printr-un joc mai 
și mai însuflețit, 
tot în urma unei 

____ __ efectuată însă de 
(C.C.A.). Mingea se lovește în

REPRIZA RAPIDULUI

Dar, suporterii celor două echipe nu 
au terminat cu emoțiile, Repriza a doua 
a început cu atacuri rapidiste, foarte 
vioaie și bine dezvoltate. Balint însă, 
pierde în min. 47 ocazia de a jnarcax jar 
C.C.A. — în schimb — nu lasă nefructi
ficată o greșeală a lui Motroc, un minut 
mai tîrziu. Tăiaru execută o aruncare de 
la tușă la Raksi, acesta îi retrimite 
mingea, Tătara trece de Greavu și con- 

te repede fe ffiinge ge

greșeală 
trei minute (min. 51) 
să stăpîncască meciul 
ctHnbinativ, mai iute 
egalează din nou. Și 
aruncări de la tușă, 
Staicu ( 
spatele lui Raksi și ajunge la Raliat. 
Acesta pătrunde în careu, trecînd peste 
Mihăilescu și Ivănescu, și șutează pu
ternic. în coif sus : 2—2. Rapid domină. 
C.C.A. cedează treptat, făcînd vizibile 
lipsurile din pregătirea unor jucători 
(Constantin, Ivănescu, Alexandrescu, Mi- 
hăilescu). Jucătorii Rapidului luptă cu 
toată ardoarea, nu este unul care să 
stea pe teren. Acțiunile lor ofensive, 
spectaculoase, excelent conduse dc Ozon, 
sînt din ce în ce mai periculoase. Miș
cările tactice ale lui Ozon, combinate cu 
pătrunderile lui Ion Ion sau Balint, creea
ză deseori breșe în apărarea campionilor. 
Colul nu mai putea întîrzla. El a căzut 
în min. 61. O combinație scurtă Copil 
Ozon — Copil, un scurt demaraj, o cen-

P. GATU



SPORTURI NAUTICE

Știința București
A.Z.S. Varșovia șî-a inaugurat ieri tu> 

treul pe care-1 întreprinde în țara noastră, 
jucînd pe stadionul Republicii în com
pania Științei București. In ciuda înfrîn- 
gerii suferite (scor final 19—3 pentru 
rugbiștii de Ia Știința), oaspeții au ară
tat multe lucruri frumoase — o tehnică 
individuală îmbunătățită (în raport cu 
prima lor evoluție la noi, în 1958), o 
preocupare evidentă pentru joc colectiv 
și mai ales o extraordinară putere de 
luptă. Rugbiștii polonezi n-au scontat 
firește, pe o victorie, dar după felul cum 
au jucat în prima repriză și mai ales 
după ocaziile avute — trei încercări ra
tate copilărește prin Zurawski, Kniat- 
kowski, Koziorek — ar fi putut realiza 
un scor mai strîns.

Știința București n-a acționat de Ia 
început, așa cum ne așteptam — pe 
compartimentul trei sferturilor — ci s-a 
angajat mai mult în acțiuni aglomerate, 
pe înaintare. Rarele acțiuni ale treisfer- 
turilor echipei gazde au avut un caracter 
prea individual, astfel că au fost și pu
țin fructificate .Abia la reluare, gazdele 
Încep să deschidă jocul, plimbînd balonul 
de pe o parte pe alta a terenului, creînd 
faze de o rară frumusețe și oferind un 
adevărat spectacol rugbistic. Motorul c- 
chipei a fost Leonte secondat de Dinescu 
și Teodorescu.

Au înscris : Dinescu, Ghiță și Nagel 
(cîte o încercare), Grigoriu (două încer
cări) și Leonte (două transformări) 
pentru Știința București, Grohowski 
(încercare) pentru A.Z.S. Varșovia. Bri
gada de arbitri formată din N. Gheondea 
la centru, D. Zamfir și N. Popa au 
condus bine, un meci desfășurat într-o 
atmosferă de deplină sportivitate, lor- 
mații : Știința București : Teodorescu — 
V. Georgescu, Gudov, Stănculescu, Na- 
gel — Giuliani, Leonte — Dinescu, Te- 
nenbaum (Bacă), Iliescu — Tudorache, 
Roibu — Ghiță, Smigerschi (Anastasiu), 
Grigoriu. A.Z.S. Varșovia: Moskara — 
Zurawski, Rugalko. Ilamling, Kniat- 
kowski — Podgurski. Sokolowski — Mi- 
rosz Vojcekowcki, Grohowski — Zeli- 
kowski, Czarneki — Kuczko, Koziorek, 
Gwiazda.

T. STAMA

A. Z. S. Varșovia ^-3 (11-3)

Una din frumoasele acțiuni ale Științei București : Teodorescu încearcă o pătrundere 
în stil personal, urmărit atent de Haniling și Kniatkowski

AU LUAT SFÎRȘIT ÎNTRECERILE DIN „CUPA DINAMO”

întrecerile finale ale campionatului 
republican de caiac-eanoe s-au bucu
rat de un frumos succes. Participarea 
a fost numeroasă, iar întrecerile dina
mice, pasionante.

Din păcate, succesul celei mai im
portante competiții interne de caiac- 
eanoe a fost umbrit de comportarea 
cu totul '• necorespunzătoare a unor 
sportivi cunoscuți ca Tarara, Igorov 
și Rășcami (toți trei componenți ai 
echipei C.G;A.) sau I. Barbu, de la 
Voința Buc. Denaturînd adevăratul 
sens al întrecerii sportive, ei au căl
cat flagrant regulamentul dedîndu-se 
la repetate abordaje, la atitudini lip
site de respect față de juriul concursu
lui, pentru care fapte, pe bună drepta
te, au fost eliminați din întreceri. Dar, 
despre toate acestea vom reveni, pe 
larg în ziarul de mîine.

N. M.

REZULTATE TEHNICE

5. Irina Crăcăoanu (Constructorul I 
Buc.) 2:40,0; 6. Anca Vurtejanu (Vic
toria Buc.) 2:44,1; 7. Tereza Kertesz 
(Constructorul II Buc.) 2:49,1; 8. G. 
Dermengiu (Dunăreană Galați) 2:56,8; 
9. Magda Veron (Constructorul IH 
Buc.) 2:57,2. Caiac dublu 500 m: 1. 
Victoria Buc. (Elena Lipalit, Cornelia 
Bardaș) 2:09,5; 2. C.C.A. (Maria “ 
vasart, Victoria Vișevan) 2:14,8; 
Fl. roșie Timiș. (Barbara Schadt, 
de Einhorn) 2:20,2; 4. Voința 
2:24,6; 5. Victoria Arad 2:27,2 
Masculin, Caiac simplu 500 m: 1. Aurel 
Vernescu (Dinamo I) 2:02,5; 2. I.
Kleits (C.S.S. „Banatul" Timiș.) 
2:14,6; 3. C. Andrei (C.C.A.) 2:15,2;
4. C. Grigorescu (Dinamo II) 2:20,1;
5.
R.
M.
P.

Na-
3. 

Hil- 
Biic. 
etc.

6.
7.

Wihl-’hl =1:111

CiniBiffliaiele roiwiillcaiifl
(Urmare din pag- 1)

de la Tractorul, deși au fost conduse 
la pauză, au jucat mai organizat în 
repriza a doua și au reușit într-o bună 
măsură să anihileze pe cea mai peri
culoasă atacantă rapidistă, Ana Starck. 
(Gh. Mîzgăreanu-coresp.).

C.S.S. BANATUL TIMIȘOARA - 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI 3-5 (0—2).
Mai tehnică și mai experimentată, 
echipa bucureșteană a cîștigat pe me
rit. O notă bună pentru elanul cu 
care gazdele și-au apărat șansele. Cîr- 
ligeanu (2), Szoke (2) și Ștefănescu 
au înscris pentru Știința, iar de la 
G.S.S. Banatul au marcat Pozmar și 
Nemecz. (L. Maksay-coresp.).

— Dinamo București
de pedeapsă 
lui terenului
In min. 15 se produce egalarea: la 
o obstrucție a apărătorilor feroviari, 
arbitrul acordă lovitură de pedeapsă 
pe care Merghișescu o transformă 
(3—3). Scorul este modificat cu 5 
minute înainte de încheierea primei 
reprize, cînd Penciu lansat de Nica, 
realizează o spectaculoasă încercare, 
pe care tot el o transformă (8—3 

* ( . ", mili
tarii își măresc avantajul prin a- 
celași Penciu, care transformă o lo
vitură de pedeapsă (11—3). In mi
nutul 58, C.C.A. înscrie din nou 
prin Al. Ionescu, o încercare, tran
sformată de Penciu (16—3). In mi
nutul 75, Mihalcea culcă 
chiar între buturile ’ echipei adverse. 
Penciu transformă din nou și stabi
lește astfel scorul final:

• Iată și 
competiției:

1. Dinamo
2. C.C.A.
3. C.F.R. 
Grivița Roșie
4. Metalul

Dinamo Orașul Stalin 
învins pe teren propriu, 

în prima etapă
• In prima etapă a campionatului 

masculin de handbal în 11 s-au în
registrat rezultate normale, cu excep
ția înfrîngerii — pe teren propriu 
— a dinamoviștilor din Orașul 
Stalin.

• La Jimbolia, C.C.A. a întrecut 
mai greu decît era de așteptat 
tînăra formație locală Victoria. Scor 
final: 9—5 (3—3) pentru C.C.A. Au 
înscris: Bulgaru 3, Barabaș 2, No- 
dea 2, Nicula și Thelman pentru 
militari, Kuschil 2, Koch, Vield și 
Kaiser pentru Victoria. (Ăl. Gross— 
coresp. regional).

• Deși a condus la pauză cu 8-7, 
Dinamo Orașul Stalin a fost nevoită 
să părăsească învins terenul în par
tida cu Textila Cisnădie. Textiliștii 
au jucat cu multă însuflețire, în 
special în partea doua a jocului, 
obținînd o victorie meritată. Scor 
final: 14—10 (8—7) pentru Textila.

• La Făgăraș, campioana țării — 
Chimia — a debutat victorioasă în 
prima etapă a campionatului. La 
capătul unui meci foarte disputat 
localnicii au întrecut Voința Sibiu 
cu scorul de 6—3 (1—1). (V. Lazăr 
și M. Diaconu — coresp.).

® In meciul de la Sighișoara, 
proaspăta promovată, Voința, a fost 
nevoită (ă cedeze unei echipe mai 
tehnice și mai bine pregătite — 
C.S.M. Reșița. Oaspeții au cîștigat 
cu scorul de 13—9 (7—5). (I. Tur

da:» — coresp.), _

Ciștigătoarea cupei
© Dinamo — Metalul 38-3 (20-0); 

C.C.A. — C.F.R. Grivița Roșie 21-3 
(8-3) !
• Așa cum arată și scorul, Di

namo n-a avut, de fapt, ceea ce se 
cheamă un adversar în formația 
Metalului. Dinamoviștii au dezvol
tat nenumărate acțiuni atît pe trei- 
sferturi cit și pe înaintare, înscriind 
aproape fără nici o dificultate, ori 
de cîte ori au dorit aceasta. Meciul
— condus excelent de N. Dîamandi pentru C.C.A.). După pauză,
— a relevat forma foarte bună a î_! ----- _
lui D. Ionescu (ieri într-o vervă 
deosebită), Iordăchescu, Bărbălău și 
Nagy.

o C.C.A. a confirmat faptul că joi, 
înfrîngerea în fața echipei Dinamo 
n-a fost decit un accident, reușind 
ieri să facă un meci foarte bun în 
compania formației noastre campi
oane, C.F.R. Grivița Roșie, pe care 
a întrecut-o la scor. O victorie pe 
deplin meritată. C.C.A, s-a dovedit 
mai decisă, mai bine inspirată. În
treaga echipă, bine dirijată în teren 
de Blăgescu a muncit mult, a știut 
să se descurce ușor în situațiile cri
tice. Penciu, de data aceasta în zi 
bună și-a adus un aport hotărîtor 
în obținerea victoriei. El a transfor
mat multe lovituri de pedeapsă de 
la distanțe apreciabile (40—45 m) 
și adesea din unghiuri dificile. Din 
echipa militară o impresie bună au 
lăsat-o și Ciobănel, Merghișescu, 
Al. Ionescu și Mihalcea.

C.F.R. Grivița Roșie după un în
ceput bun cedează treptat (mai 
ales din momentul în care rugbiștii 
militari reușesc să egaleze), se pierd 
în acțiuni încîlcite, 
Doar cîțiva jucători au făcut excep
ție de la această... 
explicabilă: Picu, 
moșanu și Țîbuleac. In rest...

Scorul este deschis de feroviari 
în minutul 6 prin Țîbuleac, care 
reușește să transforme o lovitură

din apropierea centru- 
(3—0 pentru C.F.R.).

clasamentul

3 2 10
3 2 0 1

balonul

21—3.
general al

44:6 (38)
55:9 (43)

8
7

6
4

FOND 10.000 m, Caiac simplu: 1. 
Dorn Bardaș (Dinamo I) 49:53,3;
2. Matei Simionov (Dinamo II) 52:00,4 ;
3. Virgil Isăcescu (Progresul Buc.)
52:47,7; 4. P. Dimofte (C.S.M. Ga
lați) 54:12,9; 5. L. Kallay (C.S. „Mu
reșul" Tg. Mureș) 55:01,6; 6. I. Ko
vacs (Voința Arad) 55:19,3; 7. S.
Arvai (Olimpia Reșița) 55:26,0. Caiac 
dublu: 1. Dinamo I (Simion Terenti, 
Grigore lacovici) 44:08,7; 2 C.C.A I 
(A. Simionov, M. Ivanov) 45:08,0; 3. 
Dinamo II (I. Smirnov, T. Ivanov) 
45:24,6; 4. C.S. „Banâtul“-Timiș.
48:47,(1; 5. U.T. Arad 49:05,9; 6. Voin
ța Galați 49:15,9. Canoe dublu: 
Dinamo I (Achim Sidorov, Alex. la
covici) 47:24,0; 2. Dinamo II 
Kalinov, M. Sosnovski) 47:33,9; 
C.S.M. Galați (V. Azizoaie, I. 
zoaie) 47:54,0; 4. C.C.A. 48:54,4; 5. 
F.R.S.N. Tulcea 51:00,1; 6. ,.Unio“ Satu 
Mare Ih 01:46,5. Canoe simplu : 1.
Ichim Lipalit (Dinamo I) 54:42,6; 
2. C. Cerrlenco (Dinamo II) 57:52,5; 3. 
V. Dihor (Victoria Arad) 111 03:22,5;
4. P. Teoharie (Voința Galați) 111 
05:48,4. VITEZA Feminin. Caiac sim
plu 500 m: 1. Maria Szekeily (Voința 
Tg. Mureș) 2:28,3: 2. Hilde Lauer 
(Flamura roșie Timișoara) 2:30,8; 3. 
Rodica Petrescu (C.C.A. 1) 2:34,2; 
4. Ana Coveianu (C.C.A. II) 2:35,6;

A. Nagy (U.T. Arad) 2:21,2; 
Matei (Voința Buc.) 2:23,3; 
Bonei (C.S.M. Galați) 2:25,5; 8.

Szedlak (C.S. „Mureșul" Tg. Mu
reș) 2:28,1. Caiac dublu 500 m: 1.
C.C.A. I (Nicolae Artimov, Andrei 
Conțolenco) 1:53,0; 2. Dinamo (V. 
Timofan, 1. Sided) 1:59,0; 3. C.C.A. II 
(F. Tomescu, S. Andreescu) 2:02,2; 4. 
Victoria Arad 2:03,0; 5. Voința Tg. 
Mureș 2:14,3; 6. C.S.M. Galați 2:17,6; 
7. „Unio" Satu 
simplu 1000 m: 
(C.C.A. I) 4:23,5; 
II) 4:32,0; 3. C. 
4:32,3;

Mare 2:19,0. Caiac
1. Vasile Nicoară

2. M. Sta văr (C.C.A. 
Sidorenco (Dinamo)

4. E. Recsany (FI. roșie Timiș.)

1.

(L.
3. 

Azi- 9. T. To-th („LJnio" Satu 
Caiac dublu 1000 m:

I (Mircea Ana®tasescu,
2. Dînatno

4:46,8; 5. V. Modo iu (Voința Buc.)
4:48,1; 6. D. Varenic (C.S.M. Ga 1 ați)
5:07,5; 7. A. Danilo (C.S.M. Cluj)
5:08,5; 8. I. Sipos (Voința Arad)
5:08,6;
5:27,1.
riamo
rie Ivanov) 4:02,5;
Mercurian, T. Ștavru) 4:18,9; 3. Voin
ța Arad (A. Kozanesky, M. Sferdian) 
4:22,8; 4. Victoria Buc. 4:24,0; 5.

Timiș. 4:28,2; 6. S.S.E. Cluj 
Voința Galați 4:46,0; 8.
Reșița 4:55,8. Canoe simplu 
1. Filip Serghei (C.C.A.)

Simion Ismailciuc (Dinamo) 
Marian Ionescu (Construc-

pe înaintare.

platitudine in- 
Oblemenco, Pos-

PROGRESUL — CONSTRUCTORUL
Mîine seară, incepînd de la ora 19, 

se va desfășura pe terenul Progresul 
(str. Dr. Staicovici) o interesantă reu
niune în cadrul căreia se vor întîlni c- 
chipele Progresul și Constructorul. Cu 
acest prilej, boxerii de la Progresul au 
prilejul de a face o verificare utilă a 
formației lor, înaintea turneului pe care 
11 vor întreprinde peste cîteva zile în 
R, P. Bulgaria. Vor urca în ring, printre 
alții, pugiliștii Al. Bariciu, D. Fieraru. 
C. Rusu, I. Marin, A. Gănescu (Pro 
greșul), M. Pîrvu, M. Dincă, E. Sclinanf 
(Constructorul).

Progresul și Știința învingătoare
în campionatul Capitalei

Cele două întîlniri din cadrul cam
pionatului de tenis al celor mai bune 
echipe bucureștene, Progresul—C.C.A 
și Știința—Dinamo, au luat sfîrșit cu 
victoriile primelor formații cu scorul 
de 11—8 și respectiv 12—7.

întrecerea dintre Progresul și C.C.A 
a dat loc la unele partide interesante 
și viu disputate. Semnalăm • însă că 
din cauza unor manifestări Aeșporlive 
și greșeli de arbitraj, linele meciuri 
au fost deseori întreruptă' și 'reluate 
abia după multe pertractări? Rezul
tate tehnice : Bosch—Gh. Vizirii 4—6, 
3—6, 6—4, 0—6, Mîirmure.wb. - Hor
vath 6—4, 6—4, Bârne—iC?’Popovici 
0—6, 6—8, Grigore—Verone 4—6, 3—6, 
Boaghe—I- Năstase 7—5, 6—0, Crîs- 
tea—C. Năstase 6—4, 4—6, 0—6, 6—1, 
6—0, Mărmureanu—I. Năstase 6—0, 
6—1, Grigore—C. Popovici 2—6, 4—6, 
Julieta Namian—Eleonors Roșianu•• - - . (.

4—6, 
4,

7—5, 6—1, Bamc—Verone 2—6, 4 
Boaghe—Horvatii 1—6, 6—3,
Cristea—Gh. Vizirii 1—6,.. I—6, 6—
1—6, Ștefania Trcpcea—Cornelia Năs
tase 6—3, 6—2, Boscji—NȚVlase 6—4, 
6—4, 4—6, 6—2, Mărmureanu, Boaghe- 
Horvath, I. Năstase 6—2, 6-«-2,! Bame, 
Grigore—O. Popovici, Verone 3—6,

0—6, Julieta Namian, Eva Stances-ii- 
Eleonora Roșianu, Cristina Doboșiu 6-4, 
6—2, Cristea, Carahilis—Gh. Vizirii, 
G. Năstase 6—3, 3—6, 6—2, 2—6, 6—3, 
Julieta Namian, Caralulis-Eleonora 
Roșianu, Gh. Vizirii 8—6, 1—3 (la 
acest scor cuplul Roșianu, Vizirii a 
abandonat, jucătorul de la C.C.A. acu- 
zînd dureri la mîna dreaptă).

Știința—Dinamo : Georgescu-Bardan 
3—6, 3—6, 1—6, Basarab—Emanoil
6—0, 6—0, Burciu—Ionescu 6—4, 6—I, 
Bădin—Rakosi 6—4, 2—6, 1—6, 6—3, 
Pascal—Popescu 6—1, 6—1, Dimaciîc- 
Dron 4—6, 2—6, “ „
Klahre 6—3, 6—0, Georgescu—Rakosi 

’4-6, 2-6, 0-6, " ' ~

M. Ciogolea—M.

. _, Basarab—Popescu
6—0, 6—0, Burciu—Dron 6—2, 
S. Ciogolea—I. Rădulescu 7—9, 
6—3, Pascal—Emanoil 6—1, 
Bădin—Bardan 3—6, 3—6, 6—4, 
Dimache—Ionescu 2—6, 4—6,
gescu, Bădin—Bardan, Rakosi

6-0,
6-4,
6—1,
2-6, 
Geor- 
5—7, 

7—5, 6—2, 6—1, Ciogolea, Basarab— 
Rădulescu, Ionescu 6—2, 4—6, 6—4, 
Ciogolea, Ciogolea—Klahre, Rădulescu 
6—4, 6—3, Basarab, Neamu—Emanoil, 
Popescu 6—0, 6—4, Burciu, Dimache- 
Ionescu, Dron 6—4, 2—6, 1—6.

O nouă tragere specială la PPONOEXPPES
Iată cum arată un buletin Prono

sport cu 12 rezultate exacte, la con
cursul nr. 33, etapa din 18 septembrie 
1960:

X1L Foresta Fălticeni—Din. Galați 2 
Variante depuse, aproximativ : 516 000

I. Rapid — C.C.A. 
II. F'

C.F.R. 
4:39,5; 7. 
„Olimpia" 
1000 m: 
5:00,0; 2. 
5:08,2; 3.
torul Buc.) 5:31,0; 4. O. Radosov (FI. 
roșie Timiș) 5:35,0; 5. I. Szabo (U.T. 
Arad) 5:50,0; 6. N. Muscalii (Rapid 
Buc.) 5:58,0; 7. C. Bolea (F.R.S.N, 
Tulcea) 6:27,5. Canoe dublu 1000 m- 
1. Dinamo (Alexe Dumitru, Igor Li
palit) 4:51,5; 2. C.C.A. I (S. Nichiforov, 
S. Isariev) 5:12,2; 3. C.C.A. II O. 
Cuciuc, P. Aftene) 5:18,2; 4. C.ci. 
„Banatul" Timiș. 5:21,8; 5. F.R.S.N.
Tulcea 5:32,4;
6:44,0;
1000 m: 1.
Danielov, 
3:32,0; 2. 
ghei, N. 
3:36,3; 3. 
ganov, V. 
Vorobiov) 
3:55,9; 5.
„Mureșul"

5:21,8;
6. Voința Tg. Mureș

7. C.S. Cluj 6:12,5. Caiac 4 
Dinamo (M. Husarenco, F.

O. Mercurian, S. Teadarov)
C.C.A. (S. Vișevan, T. Ser- 
Ștefănescu, G. Antouiu)

E.R.S.N. Tulcea (L. li- 
Galabaciov, I. Cozlov, A. 

3:53,5; 4. C.S.M. Galați 
U.T. Arad 3:56,2; 6. C.S.
Tg. Mureș 3:56,8.

ALERGĂRILE DE GALOP DE SIMBATA

I. Freamăt (Drăghici), Copila, Samson. 
Cota : 5.40 - 35 lei.
II. Ogio San (Drăghici C-), Grațiela, 

Pantera . Cota : 13,40 — 47,90 — 72,90. Or
dine triplă : 1185,40 lei.
III. Final (Cîmpeanu M.), struna, Sam
ba. Cota : 2,50 - 34,20 - 63,10 lei.
IV. Bucuria (Picui FI.), Pagoda, Keops. 
Cota : 25 — 141,50 - 261,90 lei. Ordine 
triplă : 1041 lei.
V Neluța (Huțuleag V.), 

Cota : 4.20 - 18,60 - 51,60
VI. Gib (Ghiță A.), Vifor, 
4,40 - 23,20 - 13,50 lei.
VII. Brîndușa (Baldovin 
Păuna. Cota : 2,40 - 17,80

ALERGĂRILE DE IERI

Cazac, Gal. 
lei.
Jeny. Cota :

C.), Nicoară, 
- 14,60 lei.

care alcătuiesc lista premiilor suplimen
tare vorbesc de la sine. In plus, faptul 
că la această tragere specialii se extrag 
16 numere (în două extrageri) .demon
strează că șansele de cîștig sînt foarte 
mari. Este de așteptat deci ca lista ma
rilor premiați la tragerile Pronoexpres 
să se îmbogățească cu nume noi, așa 
cum s-a petrecut la ultima tragere Prono
expres la care premiul I a fost obținut 
de doi participant — BOGDAN VASILE 
din Lupeni și KORECK IOSIF din Se
beș Alba — cărora le-a revenit cîte 
50.324 lei. Nu lipsiți de la importanta 
tragere specială Pronoexpres din 21 sep
tembrie care se închide munc în întreaga 
1W&4

I. Ancuța (Ghinea Gh ), Onor (Mareu 
Tr.), Tîmpa. Cota : 1,60 — 1,90 — 7,50 — 
5.80 lei.

II. Jibou (Ștefănescu), Horațlu, Vaga
bond. Cota : 3,20 - 22,30 - 13,20 lei.
Ordine triplă : 142,40 lei.

III. EzerjO (Kovacs II), Florinei, Gingis 
Han. Cota : 4,60 - 180.40 - 46,20.

IV l Didina (Ghinea Gh.), Rîvna, 
sinet. Cota : 4,80 - 75,30
Ordine triplă : 643,80 lei.

V. Fresko (Szabo), Băltăreț, 
Cota : 8,90 — 69,50 - 119,60 lei.

VI. Tarcău (Oană I.), Oradea. 
Cota : 4,30 - 21,30 - 65,10 lei. 
triplă : 328,90 lei.

VII. Straja (Ștefănescu), Orșova II, 
Rotofei. Cota : 6,00 - 145,80 - 57,40 lei.

vm. Sulamita (Ghinea Gh.), Narcis, 
Birlic II. Cota : 3,00 - 26,60 - 24,50 lei. 
Ordine triplă: 131,50 leL

AZI ȘI
depunerea

Pronosport
MÎINE ultimele zile pentru 
buletinelor la tragerea spe-

1
X

Cluj 2
X
1
1
1
1
1

X

Dinamo Buc—Progresul
Iii. Știința Timișoara—Știința

Farul — Petrolul
V. Corvinul — Steagul roșu
VI. Dinamo Bacău — Mineriți

VII. U.T.A. — C.S.M.S. Iași
VIII. C.S. Oradea — A.M.E.F.A.
IX. Ariașul Turda—C.S.M. Baia

X. Tractorul Or. Stalin—Dinamo
XI» Qitoja făgăraj — Șț Craiova 2

IV.

M.

cială PRONOEXPRES <le miercuri 21 1
septembrie. Această tragere specială sus- I 
cită un interes deosebit datorită pre- I 
miilor suplimentare și a avantajelor pe 
care Ic oierii. Cele trei autov nw-
toeiclctele,, scuterele și celelalte obiecte j

Fră-
72,10 lei.

Ghazi.

Winetu. 
Ordine
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Diridmo București singur in fruntea clasamentului

Studenții

Știința Timișoara— Știința Cluj 1-3 (0-
TIMIȘOARA 18. (prin telefon). 15.000 

de spectatori au asistat la întîlnirea celor 
două echipe studențești, din care a ieșit 
învingătoare formația clujeană, cu scorni 
de 3—1. Victoria clujenilor este meii- 
tată. Ei au jucat mai legat, dominînd 
terenul în special în repriza întîi. S-a 
remarcat linia de atac a Științei Cluj 
care a combinat frumos în cîmp, a șutat 
periculos la poartă și a știut să profite 
de greșelile apărătorilor echipei gazdă. 
Timișorenii au prezentat pe terci» o for
mație cu Gîrleanu pe extrema stîngă, cu 
Filip în centrul liniei de atac, posturi 
în care cei doi jucători nu au corespuns. 
In plus, interul Iordăchescu a jucat fără 
vlagă.

Clujenii au inițiativa de la început și 
In minutul 16 Petru Emil deschide scorul 
în urma unei lovituri libere executată 
de Mateianu (0—1). Clujenii continuă 
să atace și după 6 minute Mateianu ma
jorează scorul printr-un gol spectaculos 
(0—2) Gazdele au ocazie să înscrie în

D.'namo București

Ene 11 a sărit foarte bine,

Un șut neașteptat al unui mijlocaș 
venit în atac, o neatenție a lui Ulii 
și... din echipă care domina terenul 
și lăsa impresia că — mai devreme 
sau mai tîrziu — tot va marea golul 
care să-i netezească drumul spre vic
torie, Dinamo București s-a trezit în 
fața perspectivei de a părăsi terenul 
învinsă... Acest gol marcat de Ioniță 
în minutul 53 al reprizei secunde a 
schimbat aspectul întîlnirii Dinamo— 
Progresul, făcînd-o mai atractivă, mai 
dinanȚ* .

Cei m petrecuse pînâ atunci? în pri
ma repriză, Dinamo a dominat tot 
timpul ratînd — mai ales în primele 
douăzeci de minute — situații favora
bile-In tot timpul primei părți a jocului, 
inițiativa a fost de partea lui Dinamo, 
care a atacat mai decis, a păstrat 
mingea mai mult (uneori chiar prea 
mult I) și... i-a dat din nou ocazia lui 
'Mîndru să se remarce. In prima re
priză, atacul Progresului s-a văzut prea 
puțin. Interii fiind deficitari, încercă
rile de atac ale celor de la Progresul

Un echitabil rezultat de egalitate

Farul Constanța-Petrolul Ploiești 2-2 (1-0)
CONSTANȚA 18 (prin telefon). Con* 

stănțenii au părăsit stadionul din nou 
nemulțumiți. După cele două înfrîngeri 
consecutive ale echipei lor favorite, ei 
au așteptat ca aceasta să se reabiliteze 
în partida cu Petrolul, lucru ce nu s-a 
întîmplat nici ca rezultat și nici în ce 
privește comportarea. Evoluția echipei 
a arătat că lista minusurilor a fost mai 
mare decît cea a plusurilor. La rubrica 
plusurilor s-a putut nota ardoarea cu 
care au lupta pentru victorie cei 11 ju
cători, elasticitatea cu caic s-au repliat 
din atac în apărare și invers, precum și

roșu—Rapid, Petrolul—Corvinul, Di
namo Buc.—Știința Tim., C.S.M.S.— 
C.C.A., Farul—U.T.A., Știința Cluj- 
Dinamo Bacău (Progresul—Minerul 
se dispută ioi 22 \

CLASAMENTUL
1. Dinamo Buc. 3 2 1 0 5:1 5
2. U.T.A. 3 2 0 1 7:3 1
3. C.C.A. 3 2 0 1 12:6 4
4. Dinamo Bacău 3 2 0 1 8:5 4
5. Petrolul 3 1 2 0 6:4 4
6. Rapid 3 1 2 0 6:5 4
7. Corvinul 3 2 0 1 5:7 4
8. C.S.M.S. 3 1 1 I 6:6 3
9. Progresul 3 1 1 1 4:6 3

10. Știința Cluj 3 1 0 2 3:4 2
11. Minerul 3 1 0 2 3:8 2
12. Farul 3 0 1 2 5:8 1
13. Știința- Tim. 3 0 1 2 3:6 1
14. St. roșu 3 0 1 2 2:6 1

Etapa viitoare (25 septembrie) : St.

clujeni victorioși in deplasare

2)
min. 43 dar Manolaclie trage în brațele 
portarului. După pauză timișorenii intră 
deciși să răstoarne rezultatul. Gîrleanu, 
Filip, Iordăchescu și Lereter ratează pe 
rînd. In min. 64 însă șutul, lui Coje- 
reanu (tras de la 25 m) poposește în 
plasă (1—2). In min. 75, la o lovitură 
de coif, Marcu introduce mingea în plasă 
cu capul, pecetluind scorul (1—3). Dc 
remarcat că în min. 80 Codreanu (ac
cidentat) a părăsit terenul.

Nieolae Barta (Tg. Mureș) a arbitra» 
corect.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Curcan — 
Codreanu, Turcan, Hălmăgeanu — CO- 
JEREANU, Tănase — Manolaclie (Gîr
leanu) Iordăchescu, Filip (Manolache), 
LERETER, Gîrleanu (Filip).

ȘTIINȚA CLUJ : Moguț — Kromely, 
MUREȘAN, Cost in — Cîmpeanu, PO
PESCU — Constantin. Marcu, MATE
IANU, PETRU EMIL, II. Moldovan.

AL. GROSS și PAUL VELȚAN 
corespondenți

și Progresul la egaBate: 1-1 (0-0)

dar Mtndru va culege balonul
(Foto: T. Roibu)

n-au avut consistență, s-au redus Is 
încercările lui Oaidă și Protopopescu 
de a depăși apărarea adversă prin due
luri individuale. Lipsa jocului colectiv 
în atac, iată principala lacună a jo
cului prestat ieri de echipa Progre
sul. In aceste condiții, nici nu e de 
mirare că primul șut pe poarta lui 
Uțu l-am înregistrat de-abia în min. 
42, la o lovitură libară executată de 
Soare din marginea careului.

Tot Dinamo are inițiativa și după 
pauză, iar în min. 49 Eftimie ratează: 
de la cîțiva metri, șut peste poarta 
goală. La patru minute după această 
fază, Progresul atacă pe stîngă și 
tocmai cînd acțiunea părea irosită, 
Mafteuță, printr-o centrare lungă, a 
schimbat jocul pe partea opusă unde 
Ioniță a interceptat mingea la 25 de 
metri de poartă, a șutat puternic și... 
1—01 Partida devine mai animată. 
Egalarea survine în min. 63: Eftimie 
centrează, Ene II îi „pune" mingea cu 
capul, în urmă, lui Țîrcovnicu și a- 
cesta reia direct: 1 — 1. Urmează câteva 
minute de „iureș" dinamovist, dar trep-

forma bună a unor jucători ca Ghibă- 
nescu, Brînzei, Ciosescu și Olaru. La 
cea a lipsurilor am putut nota în schimb: 
continua imprecizie a paselor (în care 
recordul l-a deținut Datcu), condiția fi
zică insuficientă (echipa a cedat spre 
sfîrșityl jocului), randamentul scăzut al 
halfilor și slaba frecvență a șuturilor Ia 
poartă.

Echipa oaspe, a meritat rezultatul de 
egalitate. Deși cu o apărare nesigură 
(mai ales Cepolcki) Petrolul a practicat 
un joc mai tehnic, mai organizat și va
riat în atac, unde s-a putut observa forma 
bună a Iui Tabarcea și mai ales, a lui 
Chiriță

Cele patru goluri ale partidei au fost 
înscrise de: Ciosescu (în min. 14 și 72), 
Chiriță (min. 56) și Zaharia (min. 68).

Arbitrul C. Mitran (Buc.) a condus 
foarte bine formațiile :

FARUL : Ghibănescu — Straton, Brîn
zei, FI ore seu — Comeaițu, Bibere — 
Niculescu, Olaru, Ciosescu, Datcu. Va- 
silescu.

PETROLUL: Sfetcu — Tendler, Ce- 
polski, Florea — D. Munteanu, M. Mar
cel — Zaharia. Tabarcea, Dridea, Badea, 
Chiriță.

ftî ENACH& — coresp. regional I

Ld Bacău gazdele au
BACAU, 18 (prin telefon). — Mani- 

festînd o deosebită putere de luptă, o 
condiție fizică excepțională (care le-a 
permis să desfășoare un joc rapid și 
eficace) și avînd în Gram un bun 
coordonator și realizator, dinamoviștii 
au reușit în fața echipei din Lupeni 
un scor care indică neta lor superio
ritate : 4—0 (1—0).

Jocul gazdelor a fost caracterizat 
prin acțiuni clare de atac, care au 
reușit chiar din primele minute să des
trame apărarea Minerului și să pună 
în pericol poarta apărată de Kiss.

Primul punct a fost înscris de Gram 
în min. 27 cînd o minge trimisă pu
ternic în bară este preluată de Pu- 
blik și trimisă centrului atacant dina
movist care reia în plasă. In min. 
51, după o lovitură de colț, același 
Gram intră în posesia mingii și șu- 
tează puternic: 2—0. In min. 65 tot 
Gram trimite plasat mingea în colțul 
porții ridicînd scorul la 3—0. Ultimul 
punct al partidei a fost realizat din- 
tr-o lovitură de la 11 metri (urmare 

tat-treptat jocul se echilibrează; apoi 
dinamoviștii sînt ceva mai insistenți, 
dar nu fructifică in condițiile aglome
rării din jumătatea de teren adversă. 
Cu toată dominarea lui Dinamo, ocazia 
de gol cea mai dară o are Progresul: 
în minutul 80, când Oaidă n-a reușit 
să înscrie, de ta 3 metri de poartă, 
fiind blocat de Nunweiller III.

Mai bună în cîmp și cu o înaintare 
care „s-a găsit" mai bine, echipa Di
namo putea obține ieri victoria dacă 
cei cinci atacanți n-ar fi încetinit rit
mul acțiunilor tocmai acolo unde ar fi 
trebuit să-l accelereze: în marginea 
careului advers, în (azele finale. Cei 
ma i buni dinamoviști ni s-au părut ieri 
Țîrcovnicu, NunweiHer IV și Panait 
care l-a „păzit" pe rit de strîns pe 
atît de corect pe Oaidă. Progresul s-i 
bizuit pe o apărare foarte Dună, dar 
nu putea spera intr-un rezultat mai 
bun cu atacul „șters* pe care l-a 
avut.

Arbitrul Mircea Cruțescu a condus 
foarte bine echipele:

DINAMO: Uțu-Popa, NunweiHer III, 
Panait-Alexandru, NunweiHer IV-An- 
ghel, Varga, Ene II, Țîrcovnicu, Ef
timie.

PROGRESUL: Mîndru-Smărăndescu 
II, Caricaș, Soare-Ioniță, Pașcami- 
Oaidă, Smărăndescu I, Protopopescu, 
Mafteuță, Baboie.

RADU URZICEANU

Rapid a jucat excM și a învins pe C. c. A. cu 3-2 (i-i)
(Urmare din pag. 1)

trare la Văcaru și un șut necrufător al 
acestuia sub bară : 3—2 !

Mai poate pierde Rapid T se întreabă 
spectatorii. Juca din ce In ce mai bine, 
iar C.G.A. mai slab. Totuși, campionii 
forjează jocul și egalarea. Au o svîcnire 
și In min. 67 Constantin — pătruns în 
careu — este faultat de Greavu. 11 m ! 
Tribunele stat cp sufletul la gură. Bate 
Tătaru în... partea unde Dungu s-a a- 
runcat! C.C.A. a pierdut ultima șansă 
de egalare și ptaă la sfîrșit Rapid cîștigă 
pe merit un meci fa care jucătorii s-au 
dovedit mai bine pregătiți, mai ales 
moral, au manifestat mai mult spirit co-

Seria I
C.S.M. Brăila—Rulmentul Btriad 2-1 (2-1)
C.F.R. Pașcani—Metalul Tîrgoviște 1—1 
(1-0)
Poiana Cîmpina—Flacăra Moreni 3—1 
(3-0)
Foresta Fălticeni-Dinamo Galați 1—2 
(0-1)
Prahova Ploiești—S.N.M. Constanța 2-1 
(1-0)
Rapid Focșani—Dinamo Suceava 2—0 (0-01 
Unirea Iași—Steaua Roșie Bacău 1—1 (0-W

CLASAMENTUL

I. Rapid Focșani 3 2 1 0 6:0 5
2. Metalul Tîrgoviște 3 2 1 0 8:4 5
3. Dinamo Galați 3 2 î 0 5:3 5
4. Prahova Ploiești 3 2 0 1 6:2 4
5. Poiana Cîmpina 3 2 0 1 6:5 4
6. C.F.R. Pașcani 3 1 1 1 6:5 3
7. Flacăra Rfcoreni 3 1 1 1 7:6 3
8. C.S.M. Brăila 3 1 1 1 3:3 3
9. Foresta Fălticeni 3 1 0 2 7f7 2

10. S.N.M. Constanța 3 0 2 1 3:4 2
11. Dinamo Suceava 3 1 0 2 3:7 2
12. Steaua Roșie Bacău 3 0 2 1 3:7 2
13. Rulmentul Bîrlad 3 0 1 2 3:8 1
14. Unirea Iași 3 0 1 2 2:7 1

Etapa viitoare: Dinamo Suceava—Po
iana Cîmpina, Steaua Roșie Bacău—Fo- 
cesta Fălticeni, Dinamo Galați—Unirea 
Iași, Rulmentul Bîrlad—Prahova Ploiești, 
Metalul Tîrgoviște—Rapid Focșani, C.S.M. 
Brăila- O F R. Pașcani, Flacăra Moreni- 
S.N.M, Constanța,

cîștigat la scor: 4-0
a unui fault în careu comis asupra lui 
Gram), transformată de Gross.

Despre jocul gazdelor, bun în ge
neral și care a demonstrat progresul 
evident al acestei echipe, se poate 
spune însă că unele vechi racile s-au 
mai observat uneori și în această par
tidă. Este vorba de frînarea jocului, 
de îngrămădirea lui pe centru precum 
și de insuficienta rapiditate în trece
rea de la apărare la atac.

Minerul Lupeni deși depășit de va
loarea adversarului a continuat să 
practice un joc deschis, spectaculos, 
chiar atunci cînd era condus cu 3—0. 
Fotbaliștii din Lupeni au dat însă do
vadă de imprecizie în șuturile la poar
tă (în repriza întîi din șase șuturi 
spre poartă, numai unul a nimerit 
spațiul porții) și au greșit „forțînd* 
jocul pe aripa stîngă unde Creiniceanu 
nu a reușit să fructifice nici una din 
numeroasele mingi primite. In gene
ral, Minerul a jucat fără orizont, fără 
o tactică definită ceea ce în mod fi
resc a pus echipa încă de la început 
într-o sțare de inferioritate.

Arbitrul Mihai Popa a condus foar
te bine următoarele formații:

DINAMO BACAU : Ghiță—Gross, 
Lazăr, Cincu—Vătafu, Stoica—Drăgoi, 
Rădulescu, Gram, Ciripoi, Publik.

MINERUL LUPENI: Kiss—Dan, 
Coman, Cheresteș—Mihăilă, Mihali— 
Oucu, Szoke, Nisipeapu, Țurcan, Crei
niceanu.

1LIE IANCU și GH. DALBAN 
corespondenți

De la colegiul 
de antrenori București 
Colegiul de antrenori oraș Bucu

rești ține astă seară de la ora 19, 
în sala Dinamo, o ședință în cursul 
căreia vor fi prezentate două refe
rate, în legătură cu concepția de joc 
și de antrenament.

Textiliștii și-au confirmat forma bună

U.T. A.-C.S.M.S. Iași 3-0 (1-0)
ARAD 18 (prin telefon). —
Cei peste 12.000 de spectatori au 

fost martori la un joc de bună factură 
tehnică în care au abundat fazele de 
gol, în special la poarta formației 
G.S.M.S. Iași. Dacă scorul nu a 
luat proporții, aceasta se datorează 
în bună măsură portarului Florea, 
care și-a salvat echipa de multe go
luri ca și gata făcute.

Formația locală s-a dovedit o echipă 
matură, cu o bună orientare pe teren,

lectiv și echilibru între compartimente 
și au practicat un fotbal tehnic, eficace, 
cum am dori să-i mai vedem jucînd.

Arbitrul Al. Toth (Oradea) a condus 
atent și competent.

RAPID : Dungu — Greavu, Motroc, 
Macri — Neacșu, Langa — Copil, Balint, 
Ozon ,Ion. Ion, Văcaru.

C.C.A. : Toma — Zavoda II, Ivănescu, 
Staicu — Crișan, Mihăilescu — Caco- 
veanu. Constantin, Alexandrescu, Raksi, 
Tătaru.

In mod special am refinut de la Rapid 
pe Ozon — cel mai bune de pe teren — 
Ion Ion, Neacșu, Langa, Balint și Greavu. 
De la C.C.A. s-au remarcat doar Staicu, 
Crișan și partial Tătaru.

Ieri în. categoria 15
Seria a Il-a

Drubeta T. Severin—Știința București 
1-0 (1-0)
C.S. C.F.R. Electro Craiova—C.S M. Sibiu 
0-2 (0-1)
Metalul București—C.F.R. Roșiori 1—2 (1-1) 
Chimia Govora—Dinamo Pitești 2—1 (0-1) 
A.S Acad. Militară—Gaz Metan Mediaș 
3-0 ‘ (4-0)
Chimia Făgăraș-Știința Craiova 0-1 (0-0) 
Tract,orul Orașul Stalin—Dinamo Obor 0-0

CLASAMENTUL
1. Chimia Făgăraș 3 2 0 1 6:1 4
2.A.S. Academia Milit. Buc. 3 2 0 1 11:3 țb
3. Știința Craiova 3 2 0 1 5:2 4
4. C.S.M. Sibiu 3 2 0 1 5:3 4
5. Chimia Govora 3 2 0 1 3:3 4
6. Tractorul Or. Stalin 3 111 5:4 3
7—8. C.F.R. Roșiori 3 111 3:3 3
7—8. Dinamo Pitești 3 111 6:6 3
9. C.S. C.F.R. Electro

Craiova 3 111 5:6 3
10. Drubeta Tr. Severin 3 111 4:7. 3
11. Știința București 3 10 2 4:4 2
12. Dinamo Obor 3 0 2 1 2:3 2
13. Metalul București 3 10 2 3:6 2
14. Gaz Metan Mediaș 3 0 12 2:13 1

Etapa viitoare : Dinamo Pitești—Gaz 
Metan Mediaș, Metalul București—A. S. 
Acad. Militară, Drubeta T. Severin—Chi
mia Govora, C.S. C.F.R. Electro Craiova- 
St’ința Craiova, C.S.M, Sibiu—Tractorul

Stalîn. Știința București-1> * ' no
Obor, C.F.R, Roșiori-Chimia F.<guraș

Corvinul Hunedoara 
din nou vîctonoasă „acasă”...

HUNEDOARA 18 (prin telefon). — 
Victoria meritată a echipei gazdă — 
scor final 2—0 (1—0) — a fost mult 
aplaudată de peste 10.000 spectatori, 
încă din primele minute, jocul arată 
că va fi o dispută specifică de cam
pionat. Hunedorenii au inițiativa, ata
că, însă nu fructifică din cauza înain
tașilor care, în prima parte a jocu
lui se mișcă greu. Echipa din Ora
șul. Stalin inițiază contraatacuri spo
radice. Primul gol cade în min. 38, 
cînd Pop profită de ezitarea apărării 
adverse și înscrie pe lingă Cerneanu: 
1—0.

In partea a doua a jocului asistăm 
la faze frumoase și spectaculoase la 
ambele porți. Steagul roșu nu fructi
fică deoarece.Hașoti și David fac joc 
individual. In min. 55 notăm șutul 
tras de Zanca peste poartă, i r in 
min. 70 Fusulan trage și el pe lingă 
bară.

In min. 75 Zanca face o cursă pe 
extremă, trece de apărători și șutează 
puternic. Cerneanu reține pentru un 
moment, scapă balonul și tot Zanca 
reia direct în plasă : 2—0. După pu
țin timp, Meszaroș ratează, luftînd de 
la câțiva metri.

A învins echipa care a insistat mai 
mult, care a luptat cu mai multă ar
doare pentru obținerea victoriei.

Arbitrul Vasile Drug (București) a 
condus competent și autoritar for na
țiile :

OORVINUL HUNEDOARA: Nicu- 
lescu I—Niculescu II, Nacu, Coiciu— 
Balint, Molnar—Pop, Constantinescu, 
Zapis, Tătaru, Zanca.

STEAGUL ROȘU ORAȘUL STA
LIN: Cerneanu—Zbîrcea, Co'ocaru, 
Campo—Bîrsan, Szigeti —Hașoti, Sere- 
dai, Fusulan, Meszaroș, David.

GH. G1ORANU și C. MORARIJ. coresp.

■.
.4

'

practidnd un joc tehnic și eficace. Ie
șenii au jucat bine doar în primele 30 
de minute, când au ratat însă două 
ocazii, prin Unguroiu (min. 25) și 
Demien (min. 30). In repriza secundă 
oaspeții nu au rezistat ritmului impus 
de localnici și au cedat fără drent de 
apel.

Partida a început într-un ritm sus
ținut. Primul gol s-a marcat în mi
nutul 42 cînd, după o combinaț e spec
taculoasă, Pîrcălab a centrat în par
tea opusă și Czako a reluat mingea 
în plasă (1—0). După pauză (în min. 
46) Pîrcălab, lansat de Szucs, a ! acut 
o cursă pe extremă, a pasat precis 
la Pop care a marcat nestingherit 
(2—0). In min. 57 Czako a ratat din 
apropiere. Ultimul gol a fost înscris 
de Pîrcălab (min. 78) din colțul ca
reului de 16 m. (3—0).

Arbitrul Stelian Mataizer (Craiova) 
a condus corect următoarele formații:

U.T.A. : Coman—Szucs, BACUT 11, 
Neamțu—Capaș, Petscho vscl î i —- P1R- 
OALAB, Mețcas, POP, Floruț, CZAKO.

C.S.M.S. : FLOREA—Scarlat, Moțoc, 
Dragomirescu—Alexandrescu, Don — 
Dram, Avasilichioaie, Voica, Unguroiu, 
DEMIEN.

ST. IACOB — corespondent

Seria a lll-a
Dinamo Săsar—C.S.M. Reșița 4—0 (1-0) 
Industria Sîrmei C. Turzii-C.F.R. Timi
șoara 2-1 (0-1)
Recolta Cărei—Aurul Brad 1—1 (1-0)
Arieșul Turda—C S.M. Baia Mare 2—0 (1-0) 
C.S. Oradea—AMEFJ- Arad 4-0 (1-0)
Jiul Petroșani—C.S.M. Cluj 5-0 (3-0) 
Mureșul Tg. Mureș—Gloria Bistrița 0- )

CLASAMENTUL

1. Arieșul Turda (2) 3 2 1 0 3:0 5
2. Industria Sîrmei C.T. (3) 3 2 1 0 6:2 5
3 Jiul Petroșani (7-9) 3 1 2 0 6:1 4
4. Dinamo Săsar (6) 3 2 0 1 7:2 4
5. Mureșul Tg. Mureș (5) 3 1 2 0 5:3 4
6. C.S.M. Cluj (1) 3 2 0 1 2:5 4
7. C.S. Oradea (12) 3 1 1 1 7:6 3
8 Aurul Brad (7-9) 3 1 1 1 4:4 3
9. Recolta Cărei (10) 3 1 1 1 3:4 3

10. A.M.E.F Arad (4) 3 1 1 1 2:5 3
11. C.F.R. Timișoara (7-9) 3 1 0 2 3:4 2
12. C.S.M. Reșița (11) 3 0 1 2 1:6 1
13. Gloria Bistrița (14) 3 0 1 2 0:3 1
14. C.S.M Baia Mare (13) 3 0 0 3 2:6 0

Etapa viitoare : Aurul Brad—C.S.
Oradea, Arieșul Turda—C.S.M. Cluj» 
C.S.M. Reșița—Ind. Sîrmei C. Turzii, Glo
ria Bistrița—Jiul Petroșani, Dinamo 
Săsar—C.S.M. Baia Mare, AMEF Arad- 
Mureșul Tg Mureș, C.F.R. Timișoara— 
Recolta Cărei.



Au luat sfîrșit campionatele republicane de natafie
® ALTE NOI RECORDURI REPUB LICANE • GH. BANU, CAMPION ȘI LA „PLATFORMA4* • DINA
MO BUCUREȘTI PE PRIMUL LOC IN CLASAMENTUL PE ECHIPE ® C.F.R. ARAD ȘI RAPID BUCU

REȘTI AU PROMOVAT IN PRIMA CATEGORIE DE POLO A ȚARII

Două lucruri ne-au impresionat în mod 
deosebit în timpul ultimelor două zile 
ale campionatelor republicane de înot și 
sărituri.

In primul rînd, juniorii de categoria 
l și a Il-a au asigurat — față de cele
lalte ediții — un număr record de finalîști, 
cei mai mulți dintre ci luptînd de la 
egal la egal alături de „bătrini”, pentru 
cucerirea titlurilor de campioni. In acest 
sens, credem că cel mai semnificativ 
exemplu ni l-au oferit finalele probelor 
de 400 m liber și 200 m bras feminin 
disputate de către 6 și respectiv 7 pro
tagoniste, care n-au depășit încă vîrsta 
de 17 ani !

Alt clement plăcut al ultimelor finale 
a fost echilibrul disputelor, majoritatea 
dintre ele (și deci titlurile de campioni) 
fiind decise pe ultimii metri ai întrece
rilor.

★
Prima finală de sîmbătă a fost cea 

de 100 m fluture masculin. După două 
plecări greșite, AL. POPESCU (Dinamo) 
a „ieșit** primul din cel de-al treilea 
start, mărindu-și treptat avantajul pînă 
la sosire. Timpul înregistrat: 1:04*2. 
este superior cu o zecime de secundă 
vechiului record republican care îi apar
ținea Locul doi a revenit lui Mircea 
Olaru (Știința Buc.), care, deși a plecat 
ultimul din start, a avut o revenire pu
ternică în cea de a doua lungime dc bazin, 
rcalizînd 1:11,6. Pe locurile următoare r 
Budai (C.S. Mureșul) 1:12,2. Pisclil 
(Olimpia Reșița) 1:14,1, Medianu 1:14,6,

După o dispută pasionantă în compania Florentinei Rambosec, Sanda Iordan a 
cucerit aseară titlul de campioană republicană la 100 m bras

Burduja (C.C.A.) 1:15,5, Cerchez
(C.C.A.) 1:27,2.

După o cursă destul dc strînsă pe pri
mele 3 lungimi de bazin, Mill AI MI
TROFAN (Progresul) a întors cel mai 
bine la 150 m, s-a detașat de principalul 
său adversar A. Oanță și a cîștigat 
clar, păslrîndu-și astfel titlul său de 
campion la 200 m bras. Mitrofan a fost 
cronometrat în 2:43,5 (ultima lungime 
40 secunde), fiind urmat dc Oanță 
(C.S.O.) 2:40,1, Rînea (Știința Buc.) 
2:49.5. Kovacs (C.S.M. Cluj) 2:51,3. 
Chcțan (Progresul) 2:52,4, Sehmaltzer 
(C.C.A.) 2:55.4, Al. Popescu (Dinamo) 
3:44,0.

In proba similară rezervată înotătoa
relor. SANDA IORDAN (Dinamo) a 
tranșat în favoarea ci „duelul44 cu Flo
rentina Rambosec. Dinamovista a „alu
necat'” mai ușor și a avut suficiente re
surse pentru a se desprinde dc Ram
bosec și a cîștigat clar. Timpul Sandei 
iordan. 3:02,1, constituie un nou record 
republican, fiind superior cu 0,3 sec. 
vechiului record care îi aparținea. In urma 
sa s-au clasat în ordine: FI. Rambosec

Știința Craiova și C. S. M. Galați s-an cal Ecat 
pîntru campionatul republican masculin de baschet

CRAIOVA, 18 (prui telefon). Peste 
2.000 de spectatori au asistat vineri, 
sîmbătă și duminică seară la întrece
rile finalei campionatului masculin 
de calificare la baschet, desfășurate 
în nocturnă pe terenul „7 Noiembrie" 
din localitate. Manifestînd o superio
ritate categorică, echipa Știința Cra
iova și-a învins detașat toate adversa
rele, clasîndu-se pe primul loc. A 
doua echipă calificată pentru campio
natul republican este C.S.M. Galați, 
care a suferit o singură înfrîngere. 
Iată rezultatele tehnice:

Petrolul Ploiești — C.S.M. Galați 
41—43;, Petrolul Ploiești — Voința 
Tg. Mures 47—49; Știința Craiova — 
Petrolul 'Ploiești 68 — 41; Știința 
Craiova — Voința Tg. Mureș 64—44; 
C.S.M. Galați — Voința Tg. Mureș 
56 — 55; Stiinta Craiova — C.S.M. 
Galați 70 — 47.'

CLASAMENTUL

1. Știința Craiova 3 3 0 202:132 9
2. C.S.M. Galați 3 2 1 146:166 7

3. Voința Tg. Mureș 3 1 2 148:167 5
4. Petrolul Ploiești 3 0 3 129:160 3 

(C. S. Șe. Buc.) 3:05,8, M. Wagner 
(Olimpia Reșița) 3:12,7, A. Demetrescu 
(Știința Buc.) 3:12.8, L. Hillerin 
(C.C.A.) 3:14,0, V. Novac (C. S. Șc. 
Buc.) 3:23,5 și U. Adlcf (Știința Buc.) 
3:32,0.

VASILICA IURCIUC (Dinamo) este 
noua campioană a țării în proba de 
400 m liber. După ce a mers lîngă M. 
Wittgenstein și A. Trohani 300 dc metri, 
lurciuc a atacat puternic și s-a desprins 
în cîștigătoare sigură. Cronometrorii au 
înregistrat timpul 5:39,5. Au urmat-o în 
clasament : A. Trohani (C. S. Șc. Buc.) 
5:42.3 ; M. Wittgenstein (Progresul) 
5:42,7: C. Bauer (C.S.Ș. Banatul Timi
șoara) 5:55,7; E. Nagy (C. S. Șc. Har
ghita) 6:01,8 ; A. Waldman (C. S. S. 
Cluj) 6:11,2; E. Todan (C. S. Șc. Buc.) 
6:21,8.

Tot un dinamovist, ȘTEFAN KRONER, 
a cîștigat cursa de 400 m. liber mascu
lin, cu timpul de 4:55.8. Pe locurile 
următoare : Darotzi (Știința) 4:57,3 : 
Rujinschi (C.S.O.) 4:59,0; Căprărescu 
(C.C.A.) 5.*O5,8 ; Fiilop (C. S. Mureșul) 
5:21,3 ; Bane th (C. S. Șc. Banatul Timiș.) 
5:28,2; Culineac (Dinamo) 6:04,2.

După o luptă foarte frumoasă AL. 
SCHMALTZER (C.C.A.) și M. MITRO
FAN (Progresul) au atins în același 
timp capătul bazinului după cursa dc 
100 m bras, fiind astfel clasați împreună 
pe primuT Ioc. Timpul lor — 2:14,9 — 
este superior cu 0,1 sec. vechiului record 
republican, care aparținea lui Sehmaltzer. 
După ci s-au clasat în ordine; Oanță

(C.S.O.) 1:16,3; Rînea (Știința Bite.) 
1:18,0; Chcțan (Progresul) 1:19,4; 
Kovacs (C.S.ML Cluj) 1:19,6 și Al. Po- 
I>escu (Dinamo) 1:24,0.

Sprintînd puternic pe ultimii 25 metri, 
MARIUCA ROTARU (Rapid) a obținut 
o surprinzătoare, dar pe deplin meritată, 
victorie în finala probei de 100 m liber 
cu timpul de 1:12,0. Ea a întrecut în 
ordine pc: M. Wittgenstein (Progresul) 
1:12,6: M. Both (C. S. Mureșul) 1:12,8;
1. Rothe (Dinamo) 1:14,2; E. Nagy 
(C. S. Șc. Harghita) 1:14,4; C. Bauer 
(C.S.S. Banatul) 1:14,6; A. Trohani 
(C. S. Șc. Buc.) 1:17,4.

Ștafetele dinamoviste au cîștigat pro- 
l>ele de 4x200 m liber și 4x100 m mixt 
masculin. De remarcat însă că în cea 
dc-a doua ștafetă, dinamovistii erau 
conduși, după două schimburi, de înotă
torii Științei Buc., dar Al. Popescu și 
Culineac au refăcut handicapul, cîștigînd 
detașat. Rezultate tehnice : 4x200 m
liber: 1 DINAMO BUC. (CULINEAC. 
POPESCU, KRONER, ZAIIAN) 9:14,1;
2. C.C.A. 9:31,1 ; 3. C.S. Mureșul 9:43,0; 
4. C.S.O. 9:53,0; 5. Progresul 9:55,8;

De remarcat faptul că cu excepția 
meciurilor susținute de Știința Cra
iova, toate celelalte s-au încheiat la 
diferențe minime, fapt care ilustrează 
evidentul echilibru de valoare dintre 
echipele participante.

ROMICA SCHULTZ 
eoresp. reg.

Progresul în P. Bulgaria
La 25 septembrie, echipa de fotbal 

a clubului Progresul va evolua în R.P. 
Bulgaria, în orașul Tolbuchin. Bticti- 
reștenii vor întîlni selecționata ora
șului.

Meciul de campionat Progresul— 
Minerul, fixat pentru data de 25 sep
tembrie la București, se va disputa 
joi 22 septembrie, la ora 16, pe sta
dionul Republicii.

6. Olimpia Reșifa 10:08,1 ; 7. Rapid 
Buc. 11:59,0; 4x100 m mixt : 1. DINA
MO (BEP.CA 1:10,7 — nou record repu
blican de juniori culeg, a Il-a, ZAIIAN, 
POPESCU, CULINEAC) 4:33,4; 2.
Știința Buc. 4:39,7; 3. C.S.O. 4:50.0; 
4 C.C.A. 4:55,1 ; 5. Olimpia Reșița 
4:57,0; 6. Progresul 5:05,5; 7. C. S. 
Mureșul 5:07,8.

Probele finale desfășurate aseară 
s-au soldat cu rezultate scontate, 
Sanda Iordan, G, Blajec, Maria Both 
și Al. Popescu cîștigînd în ordine 
ultimele titluri și... tricouri de cam
pioni rămase pe masa secretariatu
lui tehnic. Iată, de altfel, rezulta
tele: 100 m bras (f): S. Iordan (Di- 
nimo Buc.) 1:26,5; FI. Rambosec 
(CI. sp. șc. Buc.) 1:26,9; M. Wag
ner (Olimpia Reșița) 1:29,4; 100 m 
liber: Blajec (indiv.) 59,8; Darotzi 
(Știința Cluj) 1:01,0; Fiilop (C.S. 
Mureșul) 1:01,0; Firoiu (C.C.A.) 
1:01,5; 100 m spate (f): M. Both 
(C.S. Mureșul) 1:17,9; M. Wittgens
tein 1:20,8; A. Trohani (CI. sp. șc. 
Buc.) 1:23,3; 200 m fluture (m): Al. 
Popescu (Dinamo Buc.) 2:33,4; V. 
Medianu (Prog. Buc.) 2:47,5- I. Nagy 
(C.C.A.) 2:52,0; 4x100 m liber (f): 
Dinamo Buc. 4:59,0; Rapid Buc 
5:02,9; Olimpia Reșița 5:19,8.

SĂRITURI, platformă, masculin: 
GH. BANU (Dinamo Buc.) 149,30; 
P. Decuseară (Dinamo Buc.) 132,98; 
A. Rotman (Coristr.' Buc.) 128,27; I. 
Miclea (Dinamo Buc.) 102,78. Fe
minin: Emilia Negulescu (Rapid 
Buc.) 63,13; Maria Magdalena Ilie 
(Prog. Buc.) 59,34; Karin Mildt 
(S.S.E. Sibiu) 53,54; Nora Niess 
(S.S.E. Sibiu) 52,43; Clasament 
general pe echipe: 1. Dinamo Buc. 
103 p, 2. Progresul Buc. 164,5 p, 3. 
C.C.A. 190,5 p, 4. Olimpia Reșița 
198,5 p, 5. C.S. Mureșul 223 p, 6 
Știința Buc. 226,5 p. etc.

★
Jocurile de polo desfășurate sîm

bătă șl ieri în cadrul turneului de 
calificare pentru categoria A s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: 

C.F.R. Arad — Voința Timișoara 
5—4 (3—1), Rapid București — 
Voința Timișoara 2—2 (2—1), Ra 
pid București — Voința Timișoara 
4-2 (1—1) și C.F.R. Arad - Rapid 
București 5—3 (2—2). Clasamentul 
final se prezintă astfel :

1. C.F.R. Arad 4 3 0 1 16:13 6
2. Rapid București 4 1 1 2 11:12 3

3. Voința Timișoara 4 1 1 2 12:14 3

Echipele C.F.R. Arad și Rapid
București au promovat astfel în 
campionatul republican.

De pe pistele de
NOU RECORD EUROPEAN LA SĂRI

TURĂ IN ÎNĂLȚIME
Intr-un concurs de atletism desfă

șurat la Odesa, atletul sovietic Valerii 
Brumei clasat pe locul II la J.O.‘ 
de la Roma, a stabilit un nou record 
european Ia săritura în înălțime. Per
formanța sa este de 2,18 m.

ALTE REZULTATE ATLETICE
O In meciul dintre selecționatele ora

șelor Varșovia și Londra care se des- 
lășoară în capitala R.P. Polone spor
tiva engleză Mary Bignal a realizat 
al doilea rezultat mondial la săritura 
în lungime ; 6,39 m.

O Cu prilejul concursului interna
țional de atletism de la Koln atletul 
francez Abdoul Seye a egalat recordul 
european în proba de 200 m, realizînd 
timpul de 20>4 sec. Alte rezultate: 
110 m.g. Lauer (R.F.G.) 13,8 sec; 
lungime Robertson (S.U.A.Ț 7,86 r.i; 
suliță Sidlo (RP. Polonă) 78,24 m; 
prăjină Don Bragg (S.U.A.) 4,50 m.

O Pe stadionul White City din 
Londra s-a desfășurat în cursul săp- 
tămînii meciul amical de atletism 
dintre echipa olimpică a Statelor Unite 
și o selecționată a țărilor britanice. 
In proba de ștafetă 4 x 880 yarzi se
lecționata S.U.A. a stabilit un nou re
cord mondial cu timpul de 7:19,4. In 
cursa de 1 milă victoria a revenit aus
tralianului Elliot, care a înregistrat 
performanța de 3:58,6. Alte rezultate: 
BARBAȚI ciocan Connoly (S.U.A.) 
64,82 m ; greutate Nieder (S.U.A.) 
19,78 m; înălțime Thomas (S.U.A.) 
2,13 m ; disc Oerter (S.U.A.) 59,14 ni; 
FEMEI 80 m.g. Quinton (Anglia) 
10,9 sec; 100 yarzi Rudolph (S.U.A.) 
10,6 sec.

G. Moiceanu (R.I’.R. 1) a trecut primul linia de sosire pe stadionul din Cluj).
In urmă se vede alergătorul german A. Fessler, sosit pe locul 2 în etapa Oradea — 
Cluj (Telefoto Agerpres)

Alergătorii au avut de parcurs 
două etape dificile

(Urmare din pag. 1) 

orădeniț merită caîde felicitări. Sprin
tul este câștigat dc L. Hohne, un aler
gător care își confirmă valoarea de la 
o etapă la alta. Trebuie amintit și fap
tul că la intrarea în oraș G. Moi
ceanu și J. Grunzig au spart. Iată pri
mii trei sosiți: 1. L. H6hne /R.D.G.) 
4 h 34:02, 2. L. Zanoni (R. P. R. I) 
4 h 34:07, 3. V. Van Schil (Belgia) 
același timp. In clasamentul general 
a continuat să conducă și după aceas
tă etapă C. Moiceanu (Victoria) cu 
19 h 30:50 urmat în ordine de J. Grun
zig (R.D.G.) 19 h 31:55 și W. Zie
gler (R.P.R. tineret) 19 h 32:55. In 
clasamentul general pe echipe primul 
loc l-a ocupat formația de tineret a 
țării noastre cu 58 h 40:16.

W. ZIEGLER S-A APROPIAT LA 
UN... PAS DE LIDER

CLUJ 18 (prin telefon). — Pe pri
ma parte a etapei a VII-a (Oradea— 
Cluj) s-a rulat surprinzător de încet. 
Poate eforturile depuse în etapa an
terioară să fi creat o stare generală 
de oboseală (sîmbătă etapa s-a termi
nat după ora 18, iar duminică startul 
s-a dat la ora 9), poște că alergătorii 
se gîndeau că urmează urcușul Pietrii 
Craiului, cert este însă că ritmul de 
alergare se menținea în jurul a 35 
km/h. A început urcușul. I. Stoica și 
N. Niculescu evadaseră puțin mai îna
inte, dar pe serpentine sînt ajunși. 
Plutonul se înșiră pe 7—800 m și în 
vîrf trec primii I. Stoica, Gh. Rădu- 
lescu, C. Moiceanu, L. Zanoni și 
Gh. Văsîi. La coborîre, cicliștii se re
grupează și plutonul fruntaș cuprinde 
acum mai bine de două treimi din to
talul alergătorilor. Cu toate acestea, 
eforturile urcușului de la Piatra Cra
iului și-au spus puțin mai tîrziu cu-

atletism ale lumii
o In cadrul reuniunii internaționale 

de atletism desfășurate la Stockholm, 
proba de triplu salt a fost cîștigată 
de atletul sovietic Goreeav cu o per
formanță de 15,92 m. Proba de sări
tură în înălțime a fost cîștigată tot 
de un atlet sovietic: Bolșov 2,05 m-

O La Goteborg, Herb Elliot a cîștigat 
cursa de 1500 m în 3:38,4 urmat de 
Dan Waern 3:38,6 (nou record suedez). 
La înălțime: Patterson 2,09 m.

Noi mtilm-i ale reprezentativelor de tenis de masă
ale R. P. Romine in R. P. Chineză

Continuingu-și turneul în R. P. Chi
neză, reprezentativele de tenis de masă 
ale R. P. Romînc au susținut alte în
tâlniri. Astfel, la 17 septembrie, la Tient- 
zin, echipele romînc au primit replica 
selecționatelor provinciei Ilopci. In am
bele întreceri jucătorii noștri au ieșit 
învingători. La fete, Maria Alexandru 
și Geta Pitică au cîștigat cu 3—1, iar 
la băieți, Negulescu, Popescu și Rethi 
au învins cu 5—2. Cel mai bun jucător 
romîn a fost Radu Negulescu care a trecut 
ușor de Van Cian-hcn cu 2—0 (18, 19), 
iar în fața celui mai redutabil echipier 
al formației gazde, Van Cian-șen a ter
minat învingător cu 2—1. Van Cian-șen 
l-a învins pe Mircea Popescu cu 2—6 
(15,14).

Duminică, tot Ia Tientzin, reprezenta
tivele R. P. Romînc s-au întîlnit cu for
mațiile de tineret ale R. P. Chineze. în

vîntul. Rînd pe rînd, o serie de ci
cliști au rămas în urmă, formînd mai 
multe grupuri. înainte de Huedin ata
că D. Munteanu șl G. Moiceanu. Ei 
au la trecerea prin oraș (unde are 
loc și sprintul cu premii) un avan„ de
I, 15 min. față de pluton. In urma lor 
pornește Theo Nijs, A Ukmar și mai 
tîrziu W. Ziegler, A. Fessler și L, 
Arany. La urcușul de la Izvorul Cri- 
șului cei 7 cicliști sînt reuniți intr-un 
pluton. Cele mai multe eforturi le de
pune W. Ziegler, pe care-1 desparte 
în clasamentul general un minut dc
J. Grunzig și 2,05 min. de C. Moi
ceanu, rămași în plutonul masiv. La 
un moment dat, fugarii au un avans 
de 3 minute, însă la Cluj ei sosesc 
doar cu 1,39 min. înaintea plutonului. 
La demaraj cîștigă G. Moiceanu ur
mat de A. Fessler. W. Ziegler care a 
sosit pe locul 3 (intrarea pe stadion a 
fost dificilă și a pierdut la un viraj 
poziția favorabilă), a urcat doar un 
loc în clasamentul general depășin- 
du-1 pe Grunzig) și s-a apropiat la 
10 sec. de lider.

Clasamentul etapei: 1. G. Moicea
nu (R.P.R. I) 4 h 21:43, 2. A. Fessler 
(R.D.G.), 3. W. Ziegler (R.P.R. tine
ret) același timp cu învingătorul, 4. 
Theo Nijs (Belgia) 4 h 21:48, 5. L. 
Arany (R.P.U.), 6. D. Munteanu (Vic
toria), 7. A. Ukmar (R.P.F.I.) același 
timp cu Nijs, 8. I. Cosma (R.P.R. I) 
4 h 23:22, 9. Braharu (R.P.R. tine
ret), 10. V. Van Schil (Belgia) ace
lași timp cu Cosma. Etapa a fost cîș
tigată de echipa R.P.R. I cu 13 h 08:33.

SI ACUM, IATA CLASAMENTUL 
GENERAL INDIVIDUAL DUPĂ 

7 ETAPE
1. C. MOICEANU f toria) 

23 h 54:18; 2. W. Ziegler (R: R, ti
neret) 23 h 54:28; 3. J. Grunzig
(R.D.G.) 23 h 55:23; 4. C. Dumitru 
(C.P.B.) 23 h 56:59; 5. L. Zanoni
(R.PjR. I) 23 h 57:49; 6. D. Muntea
nu (Victoria) 23 h 58:05; 7. Theo Nijs 
(Belgia) 23 h 58:19; 8. L. Hohne
(R. D. G.) 23 h 58:26; 9. A. Șelaru 
(R.P.R. I) 23 h 58:40; 10. B. Ekblom 
(Suedia) 23 h 58:44.

Clasamentul pe echipe : 1. R. P. R. 
TINERET 71 h 48:49; 2. R. P. R. I
71 h 51:14; 3. R. D. G. 71 h 53:28;
4. Victoria 71 h 54:46 ; 5. Belgia 
71 h 57:11; 6. R.P.U. 71 h 59:17.

în clasamentul sprinterilor conduce 
L. Hohne (R. D. G.) cu 28 p iar în 
cel al cățărătorilor Gh. Rădulescu 
(C. O. A.) cu 24 p. Luni se desfă
șoară etapa contra cronometru Cluj— 
Dej.

trecerea masculină s-a încheiat cu vic
toria jucătorilor chinezi cu scorul de 
9—6. Diu nou. Radu Negulescu s-a do 
vedit cel mai bun, dispunînd de toți cei 
patru adversari. Cel mai frumos meci a 
fost cel desfășurat între Negulescu și 
Ciuan Lan-sun 2—1 (— 17, 17, 21). 
Alte rezultate : Cobîrzan — Sen-li 2—1, 
Cobîrzan — Su Kuo-si 2—0, Ciuan 
Lan-sun cu Rethi 2—1, Bodea 2—1, Co
bîrzan 2—1, Ciao-min cu Rethi 2—0, 
Bodea 2—1, Cobîrzan 2—1, Su Kuo-si 
cu Bodea 2—0, Rethi 2—1, Sen-li — 
Rethi 2—0.

Intlnirea feminină dintre aceleași se
lecționate a revenit echipei romîne cu 
3—2. Dintre rezultatele obținute men
ționăm următoarele : Maria Alexandru —- 
E Pci-tiun 2—0, Geta Pitică — Van-cicn 
2—0.

(Agerpres)
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