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SĂ NE ÎNDEPLINIM CU CINSTE ANGAJAMENTELE 
IN DOMENIUL COMPLEXULUI fi. M. A.

TOT MAI mulți sini tinerii și 
tinerele de pe întreg cuprin

sul patriei noastre, care poartă as
tăzi cu mîndrie pe pieptul lor in
signa G.M.A. Dacă te vei duce, de 
pildă, într-una din școlile elemen
tare de la orașe sau sate, vei cu
noaște bucuria cu care elevii și 
elevele îi înconjoară pe colegii lor 
care au primit insigna F.G.M.A. 
Pentru acești elevi sau eleve în- 
mînarea insignei F.G.M.A. consti
tuie cu adevărat prima lor bucurie 
sportivă. Aceleași lucruri se pot 
spune însă și despre cei mai vîrst- 
nici, atunci cînd primesc, ca răs
plată a unei bune pregătiri tehnice 
și fizice, insigna G.M.A. Toți aceș
tia, odată deveniți purtători ai in
signei G.M.A. gradul 1, sînt dornici 
apoi să facă un nou pas înainte 
spre cucerirea insignei G. M. A. 
gradut II.

Creșterea numărului de purtători 
de insignă în anul acesta se da- 
torește, în primul rînd, muncii ho- 
tărîte Șt neobosite a cadrelor teh
nice din colectivele sportive, care 
în marea tor majoritate, au dat 
dovadă de o deplină înțelegere a 
sarcinilor ce le revin. In fruntea a- 
cestora, merită a fi dați ca exemplu 
profesorii de educație fizică din 
orașul Timișoara, antrenorul de at
letism E. Lovenfeld de la colecti
vul Metalul Reșița, antrenorul de 
fotbal Angelo Niculescu din aso
ciația Dinamo, profesoara de edu
cație fizică Maria Văcaru din Pe
troșani și alții. Trebuie să arătăm, 
în același timp că și munca de pla
nificare și organizare a antrena
mentelor și concursurilor G.M.A. 
a fost mult îmbunătățită în perioa
da de vară a anului acesta, față 
de anii trecuți.

Comisiile orășenești și raionale 
. de control G..M.A. din majoritatea 

regiunilor și-au făcut pe deplin da
toria, așa cum le cere regulamen
tul complexului G.M.A. In anul a- 
cesta puteai întâlni pe terenurile de 
sport, atunci cînd erau antrena
mente G.M.A., majoritatea mem
brilor comisiilor de control, care 
dădeau un sprijin concret și efectiv 
comisiilor de pregătire și examina
re G.M.A. Datorită acestei munci 
depuse în special de comisiile oră
șenești și raionale de control din 
Reșița, Oradea, Timișoara, Orașul 
Stalin, București, Cluj, etc., rezul
tatele îndeplinirii angajamentelor 
la purtători de insignă G. M. A. 
au fost mult superioare celor din 
anii trecuți. In mod deosebit tre
buie să vorbim despre activitatea 
comisiei de control G.M.A. a raio
nului Reșița. Folosind în activita
tea ei un larg activ de instructori

obștești, această comisie a reușit 
să obțină rezultate valoroase.

Este cunoscut faptul că în ma
joritatea regiunilor din țara noas
tră angajamentele, în special la 
purtători de insignă F.G.M.A. și 
G.M.A. gr. 1, au fost în mare mă
sură îndeplinite. De asemenea este 
cunoscut și faptul că în cele 
mai multe locuri, angajamentele 
pe întreaga regiune au fost reali
zate numai de cîte o anumită parte 
dintre colective. Prin urmare, în
tâlnim și astăzi în unele colective 
sport ve doar cîțiva purtători 
G.M.A., cu toate că există posibili
tatea îndeplinirii totale a angaja
mentelor luate.

De aceea, comisiile raionale și 
orășenești de control G.M.A. au da
toria de a îndruma și sprijini colec
tivele sportive rămase în urmă, în 
scopul îndeplinirii la timp și în 
bune condiții a angajamentelor pe 
linia complexului G.M.A. Comisiile 
orășenești și raionale de control 
trebuie să organizeze, în primul 
rînd, o ședință de lucru cu comi
siile de pregătire și examinare 
G. M. A. în care să analizeze cau
zele care au determinat rămînerea 
în urmă în realizarea angajamen
telor Și să treacă apoi practic la eli
minarea lipsurilor. Este bine ca 
pînă la căderea zăpezii să fie mo 
bilizate și concentrate toate ca
drele tehnice în acele colective 
sportive în care munca G.M.A. mer
ge mai anevoios. In această pe
rioadă, vor fi folosite din plin toa
te formele de agitație și propa
gandă pentru a putea mobiliza la 
bazele sportive pe toți acei aspiranți 
G.M.A.care mai au de dat unele 
probe la atletism, gimnastică, cursa 
cu obstacole sau tir. Acele colective 
sportive care dispun de sportivi 
fruntași, vor trebui să-i angreneze 
în munca practică a comisiilor de 
pregătire și examinare G.M.A., ușii-, 
rînd, în felul acesta, real zarea in
tegrală a angajamentelor.

La rîndul lor, comisiile raionale 
și orășenești de control GJM.A. 
trebuie sprijinite de către comite
tele raionale și orășenești C.F.S. 
Este necesar ca în această perioadă 
activitatea comisiilor să fie spriji
nită, controlată și îndrumată în așa 
fel, încît controlul aspiranților cu 
toate normele trecute să nu întâr
zie din momentul în care colective
le au înaintat carnetele de aspi
rant completate.

Să pornim la acțiune, hotărîți ca 
în cinstea măreței zile de 7 Noeni- 
brie toate colectivele sportive din 
țara noastră sâ-și realizeze angaja
mentele la purtători de insignă 
G.M.A.

întrecerile de cros 
din București

Ieri, în Caipitală, consiliile orășe
nești .ale asociiaț'iior sportive au or
ganizat cea idle a doua etapă a cam
pionatului republican de cros pe e- 
chiipe „Să întâmpinăm 7 Noiembr:e“.

Din relatările corespondenților 
noștri, reiese că, în general, organi
zarea acestor întreceri a fost bună. 
Majoritatea colectivelor sportive 
bucureștene au participat Ia aceasta 
etaipă a campionatului republican die 
cros pe echipe, în care rezultatele 
înregistrate au fost următoarele:

PROGRESUL: junioare: Progre
sul C.P.C.S.; juniori.- Progresul Fi
nanțe Bănci; senioare: Progresul 
C.P.C.S.; seniori; Progresul I.T.B.. 
REZERVELE DE MUNCA; junioa
re colectivul sportiv al școlii 2 
Metal; juniori: colectivul sportiv al 
școlii 2 Metal; seniori; colectivul 
sportiv al școlii 2 Metal. ȘTIINȚA; 
juniori: Știința I.C.F.; junioare: 
Știința S.M.T.C.F.; seniori: Știința 
I.C.F.; senioare: Știința I.C.F.

La cabana Steaua roșie a avut loc 
întrecerea de cros rezervată elevilor 
și elevelor din Capitală. Concursul 
s-a desfășurat numai la juniori și 
junioare, pe două categorii; școlii 
medii tehnice și licee teoretice. Re
zultatele înregistrate au fost urmă
toarele: ȘCOLI MEDII TEHNICE, 
băieți: școala medie tehnică de me- 
aanică nr. 1; fete: școala med'e teh
nică de statistică; LICEE TEORE
TICE, băieți: liceul nr. 5; fete; li
ceul nr. 5.

(După corespondențele primite 
de la Nicolae D. Nicolae, E. Fi
lip, N. Iosub, P. Nicolae și 
Victor Popescu).

Constantin Dumitrescu (Progresul Casa Scinteii), ciștigătorul cir- | 
cultului, este felicitat

tetului
de tov. Ion Vai da, vice-președinte al Comi- 
pentru Cultură Fizică și Sport

C. Dumitrescu și echipa Progresul Casa Scinteii 
au ciștiigat Circuitul ciclist ai R. P. R.

Marin Niculescu (Flawa roșie) învingător in ultimele două etape
După primii kilometri ai etapei 

Sibiu-Orașul Stalin (140 km), cursa 
a devenit foarte spectaculoasă. Pe 
un timp splendid, cei 47 concu- 
renți din Circuitul Ciclist al R.P.R. 
se aștern cu nădejde la drum. Trena 
este foarte rapidă. Se încearcă un 
ultim și îndîrjrk asalt asupra „tri
coului galben". Maxim și C. Du
mitrescu conduc cu schimbul. La 
km. 17, Cristea rămîne. Este apoi 
rtndul lui Sima să oprească, pentru 
a-și repara schimbătorul. Vîntul 
bate din față, iar Hora, Molnar, C. 
Stănescu și Poreceanu sînt pe rînd 
la cîrma plutonului. După 42 km. 
se produce prima evadare. Autorii 
ei sînt Er. Norhadian și C. Șandnu, 
care vor rula aproape 20 km. „în 
doi“. Intre timp, Datcu își strică 
schimbătorul iar Gh. Șerbian cade, 
pierzînd timp prețios. Plutonul or
ganizează „goana" și cei doi „fu
gar." sînt ajunși la km. 62. Abia 
se părea că liniștea a fost resta
bilită, și iată că numai după un 
km, se anunță un alt atac. M. Ni
culescu. M. Ștefănescu, C. Șandru, 
I. Tupa, N. Vasitescu, Fotbert, Nor
hadian, Rozemberg, Mihăilă și Sebe 
se rup de pluton și în scurtă 
vreme, pedaltnd cu nădejde, își 
asigură un avantaj de 1 km. Plu
tonul mare trece prin Făgăraș, apoi 
atacă dealurile. Zanoni rămîne cu 
schimbătcuul defect, iar la km. 100 
distanța dintre cei zece fugari șl 
pluton se mărește considerabil. In 
curtnd, nu ne vor mai despărți decît 
cîțiva kilometri de Orașul Stalin

Mașina noastră merge în linie cu 
plutonul „fugarilor". Sebe, Marin 
Niculescu, C. Șandru și N. Vasi- 
lescu se remarcă printr-o comba
tivitate excepțională. Iiată în zare 
Strada lungă din Orașul Stalin. 
Cei 10 alergători se studiază mult 
timp. Cu 400 metri înainte de soc 
sire, Sebe se repede în față. M. 
Niculescu, N. Vasitescu și G. Șan
dru, care stau la pîndă, îi prind 
roata. Asistăm la o luptă în-dîijită. 
Cu un ultim efort. Marin Niculescu 
țîșnește pe ultimii metri din plu
ton și cîștigă o meritată victorie 
în aclamațiile mulțimii. învingăto
rul a înregistrat timpul de 3:46,39 
(medie orară 37 km), oîștigtod. 
aproape 6 minute în clasamentul 
general și apropiindu-se la 7 m’-i 
nute de „tricoul galben". Clasa
mentul general n-a suferit mod fi- 
cări. •

Seara, stând de vorbă cu ciciișiîV 
am întâlnit pretutindeni un opti
mism robust, o dorință arzătoare 
de a lupta pentru un loc mai bun 
în clasamentul general. Cu aceste 
perspective, ultima etapă se ariun^ 
deci, foarte interesantă.

Primii kilometri ai ultimei etape,- 
Orașul S'taiin-București, păreau că 
vor să confrme cu tot dinadinsul 
aceste presupuneri. Intr-adevăr, 
lupta s-a încins cu putere încă de 
la Timișul de Jos, unde Sima și 
Liritis au fugit, cărînd după «4 
întreg plutonul. Dumitru Constan
tin rupe bicicleta, astfel că e no» 

(Continuare In pagina 4-a)

Ieri au luat sfirșit întrecerile din catârul campionatelor 
individuale de atletism ale

Duminică dinuneața au luat sfîrșit
întrecerile finale din cadrul caim-
P'onatelor individuale de .atletism 
ale R. P. Romine.

Făcîmd o analiză de ansamblu a- 
supra desfășurării recentei ediții 
a campionatelor republicane de a- 
tletism, se poate constata că în acest 
an pe tabelul de onoare al campio
nilor țării au fost înscrise numeroase 
nume noi. Ce' mai mulți dintre caim- 
aionb țării pe anul 1954 sînt atleți 
tineri, în plin progres, care vor pu
tea realiza în viitor performanțe idlin 
ce in ce mai bune. Astfel, din cele 
21 die probe (exceptând alergările 
de ștafete) in 13 dintre ele campionii

pe acest an au cîștigait primele tor 
medialii de aur.

Vorbind despre rezultatele tehnice 
propriu zise, trebuie să arătăm că 
ele nu s-au ridicat la înălțimea aș
teptărilor. Acest lucru s-a întâmplat 
din cauza timpului nefavorabil din 
primele zile ale întrecerii, ca și din 
cauza pistei moi care a influențat în 
mod direct obținerea performanțelor. 
Aceasta ar fi o motivare mai mult 
sau mai puțin tehnică. Desigur, exis
tă încă multe alte motive pe care 
noi le voim anab'za în cadrul minie
relor noastre viitoare.

Fotbaliștii sov etici 
pleacă in turneu peste hotare

MOSCOVA (Agerpres). —
Peste cMeva zile va părăsi Mosco

va plecînd spre Anglia echipa so
victică de fot bad „Spanta-k“ Mosco
va, Fot bal’știi sov’-etici vor susține

măi multe intîlniri cu echipele en
gleze. La rîndnl lor, fotbaliștii echi
pei Dinamo Moscova vor întreiprinde 
un turneu in Franța.

Hatafift egipteni vizitează Uniunea Sovietică
li. 1 CV (Ageiipres). — TASS trans

mite:
Răspunzînd invitației Comitetului 

umionail pentru cultură fizică și 
sport, la 15 octombrie a sosit la Kiev 
echipa selecționată de haltere a E- 
giptului. Pe aeroport, oaspeții au 
fost întâmpinați de reprezentanți ai

Gtxn:ieiu-.-i»> pentru cultură fizică și 
sport de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al R.S.S. Ucrainene și de acti-
viști al organ zaițiilor .sportive locale.

La Kiev, sportivii' egipteni vor 
susține o întilnire prietenească. cu 
echipa selecționată de haltere a 
Ucrainei.

Cu toate acestea nu este mic nu
mărul acelora care au aruncat in

Echipa de ștafeta a Știinfei campioană republicană la 4 X 4(J0 i».:
Aurel Ursu. Virgil Grobei, KBoitoș și Traian Sudrigean,

R. P. R.
luptă toată energia și puterea lor 
pentru a cuceri fitilul de înaltă cin- 1 
ste, de campion, al țării. Exemplul, 
Măriei Domoccș, ai lui Ferdinand , 
Moscovici, Virgil Zăvădescu, Grigo- ș 
re Cojocaru, etc., s-înt contai udenta > 
în această privință. Dar cele mail: 
concludente exemple le putem afla 
da’tni desfășurarea probelor de șta
fetă cuprinse în programul tehin-ic al 
întrecerilor. In generat, chiar dlacă 
rezultatele nu au fost totdeauna da! 
cea mai bună valoare, fiecare (inltr* 
ștafete au priteju't dispute extrem, 
de dîrze al căror rezultat nu numai1 
că nu putea fi anticipat, dar nici1 
măcar în timpul desfășurării lor nu 
se putea prevede învingătorul. Așa 
a fost la 4 x 3 x 2 x 100 m. ibănbaiți, 
la aceeași probă la femei șj mai cu 
seaimă la ștafeta de 4 x 400 m. Ce»' 8 
atleți reprezenibitiri echipele asociaJ 
țiilor Știința și Diujamo au furnizat 
la 4 x 400 m. un spectacol sportiv 
de o înaltă valoare. Pîtuă la mimă, 
dlupă o cursă emoționantă, victori® 
a revenit tinerilor atleți ai asociației 
Șt'iinița. Imediat după ce ultimul din
tre ei, Traian Sudrigean, a trecut 
1 inia de sosire, concretizînd efortul 
colectiv al întregei echipe^ ceilalți, 
trei, care alergaseră înaintea sav'j 
s-au grăbit să-il îmbrățișeze. După ! 
terminarea cursei, cei patru: Ursu, 
Grobei, Bo'toș și Suidrigean, au de- ■ 
clarat unui corespondent al z arului 
nostru, că închină rezultatul obținut^ 
de ei celui de al Il-lea Congres aii j 
Partidului și aniversării Marii Re»j 
voluțli Soc’ail'ste din Octombrie.

(Continuare in pagina J-aj, $



Campionatele republicane de handbal
Mascudn

C.C.A.—RECOLTA VARIAS 16—8 
(9-4)

Prezentîndu-se mai slab decît 
era de așteptat, echipa bucureștea- 
nă a fost pusă, de nenumărate ori 
în dificultate de jucătorii din Va
rias. Cu toate acestea, diferența 
de pregătire și de valoare dintre 
aceste două echipe și-a găsit ex
primarea în scor.

Au marcat: Sauer (5), Wagner 
(4), Bretz (3), Maitert (3) și Lang 
pentru G.C.A. iar pentru Recolta 
Gothardt (2), Heintz (2), Muller 
și Marschang.

DINAMO BUCUREȘTI — FLA
MURA ROȘIE JLMBOLIA 6—2 

’ O-O)

Hotărîți să învingă cu orice 
preț .dinamoviștii bucureșteni au 
jucat cu multă ambiție, depășin- 
du-și în toate compartimentele ad
versarii. O mențiune specială pen
tru portarul Sziics, care deși rănit, 
a apărat cu mult curaj. Punctele 
au fost înscrise de Stănescu (2), 
Marcu (2), Tischler și Wolff pentru 
Dinamo, Kaiser și Wegeman pen
tru Flamura roș:e Jimbolia.

METALUL REȘIȚA — METALUL 
TIMIȘOARÂ 8—6 (3—4)

Un joc foarte disputat, în care 
metalurgiștii reș'țeni, deși conduși, 
au reușit totuși să învingă. Punc
tele au fost marcate de: Feren- 
schutz (4). Schutz, Fazekaș, La- 
blich și Weselak pentru Metalul 
Reșița și de Marschang (2) Orti- 
nau (2), Bonfert și Walter pentru 
Metalul Tim'șoara.

ȘTIINTA IAȘI — VOINȚA SIBIU 
9—6 (5—5)

Ieșenii au cîștigat datorită fap
tului că în repriza a Il-a au avut 
inițiativa _ în majoritatea timpulu'-- 
Au înscris: Lindenbach (3),- St. 
Hurubeanu (3), PapaFcef (2) și 
E. Hurubeanu pentru Știința Iași 
iar pentru Voinfa Sibiu: Roth (3), 
Kremer, Gunther și Geimer.

ȘTIINTA TIMISOARA — DINA
MO ORAȘUL STALIN 8—11

’ (4-4)

Dinamoviștii au fost superiori 
mai tot timpul și au meritat vic
toria. Au marcat: Zavadski (4), 
Lache, Vișoiu, Vlad și Jacobovschi 
pentru Știința Tim. iar pentru Di
namo Orașul Stalin: Balaș (3), 
Streitferdf (2), Diment (2), Mar
tini (2). Pahan și Istrate.

Campionatele de volei la categora A
Ieri s-a desfășurat penultima e- 

tapă a campionatului feminin de 
volei la categoria A. Meciul din
tre Progresul Casa Scînteli și 
Flamura roșie Bfâila, disputat în 
Capitală, s-a încheiat cu victoria 
jucătoarelor de la Progresul, care 
au învins cu scorul de 3—1 pe ju
cătoarele brăilene. La seturi re
zultatul este: 15—7, 11—15, 15—1, 
15-2.

Locomotiva București, în depla
sare, a reușit să cîștige cu scorul 
de 3—1 (15—11, 12—15, 15—9,
15—3) în fața jucătorilor de la 
Progresul Timișoara.

O frumoasă victorie au obținui 
tinerele jucătoare de la Dinamo 
București, care au cîștigat cu ca
tegoricul scor de 3—0 la 12,7 și 
13 meciul cu Progresul Cluj.

Cele trei întîlniri masculine care 
au avut loc în țară tot în cadrul

Campionatul categoriilor A și B la rugbi
' Intîlnirile de rugbi din cadrul 
categoriei A disputate în Capitală, 
s-au terminat cu rezultate norma
le. Deși timpul a fost frumos, per- 
tnițind echipelor să desfășoare un 
joc deschis, la mînă, totuși acest 
lucru nu s-a întîmplat și astfel 

ctaculozifatea acestor întîlniri a 
t în mare măsură, ratată.
Intîlnireâ d'ntre echipele Con

ductorul București și Locomotiva 
Grivița Roșie s-a terminat cu sco
rul de 3—0 (3—0) în favoarea fe
roviarilor, care au dominat în ma
joritatea timpului
1 Echipa Gasei Centrale a Armatei 
« învins cu scorul de 12—0 (6—0) 

w- -w- <■-.jr M-

' SPORTUL POPULAR 
Bag. 2-a JNr. 2512

ȘTIINTA CLUJ — ȘTIINȚA 
Î.C.F. 4—7 (3—3)

Studenții clujeni au condus cu
4—3 pînă cu 20 minute înainte de 
terminarea jocului. Mai bine pre
gătiți fizicește, bucureșten i au ob
ținut o meritată victorie. Au în
scris : Depner (3) și Kessler pen
tru Știința Cluj, iar pentru Știin
ța I.C.F.: Căliman (3), Gherbă- 
nescu (3) și Cernat.

FLACARA PLOEȘTI — FLAMU
RA ROȘIE CISNADIE 9-4 (4-2)

In prima repriză jocul a fost e- 
chilibrat. După pauză, oaspeții au 
practicat un joc dur, fapt care a 
avut ca rezultat eliminarea a trei 
jucători de la Cisnădie. Punctele 
au fost marcate de Velicu (3), 
Bădeanti (2), Cîmpeanu (2) Tisch
ler și Teodorescu pentru Flacăra 
Ploești și Kapp (4) pentru Flamura 
roșie Cisnăd e.

Feminin
BUCUREȘTI: ȘTIINȚA ICF —
METALUL REȘIȚA 5-5 (2-4) 

Jocul disputat în Capitală pe te
renul Progresul ITB a fost inte
resant prin evoluția scorului. Bu- 
curenștencele au deschis scorul 
prin Ilona Jianu dar Metalul Re
șița a egalat și a luat conduce
rea cu 3—1, prin golurile înscris 
de Ulvig, Denuel și din nou Ulvig. 
După ee Marina Rădulescu redu
ce handicapul, Denuel fixează sco
rul reprizei. La reluare. Știința 
ICF atacă maj mult și obține, pînă 
la urmă ,un mer’tat rezultat de 
egalitate Au înscris, în această 
repriză: Denuel (Metalul) și Cici 
Popescu, Neli Simionescu și E- 
Mande (Știința ICF). Bucureșten- 
cele au ratat două aruncări de la 
13 metri.

ORAȘUL STALIN: PROGRESUL 
— FLAMURA ROSIE BUHUȘI 

8—0 (2—0)

Punctele au fost marcate de Ba- 
lwt (5), luliana Vasile, Mora 
Wintd și Scheib.

TG. MURES: PROGRESUL — 
ȘTIINTA INVAȚAMINT BUCU

REȘTI 4—1 (3—1)
Au marcat, pentru gazde, Sălă- 

jeanu (2), Ileana Nagh: (2) și 
Maria Colesnicov pentru Știința.

CODLF.A: AVINTUL — ȘTIINTA 
TIMIȘOARA 3—4 (2-2)

Au marcat: Elena Sandu (2) și 
Lucia Sandu (2) respectiv F. Ku- 
ber (2) și Vidgighinescu pentru 
Avîntul.

categoriei A, s-au încheiat cu sco
rul de 3—0. 4

Astfel, echipa C.C.A. a învins 
Știința Timișoara cu 3—0 (15—11, 
15—11, 15—9) remareîndu-se: Ro
man, Tănăsescu și Wilvert de la 
C.C.A. și Harasim, Eremia și Per- 
țache de la Știința.

Jucătorii de la Locomotiva Bucu
rești au dispus de studenții clu
jeni cu scorul de 3—0, la seturi 
15—8, 15—10, 15—13.

In deplasare, dinamoviștii bucu- 
reșteni au dispus cu ușurință de 
Metalul Orașul Stalin, deși în pri
mul set partida se anunța a fi mai 
disputată. Scorul de 3—0, (la 12,4 
șl 7) indică raportul de forțe din
tre cele două echipe. De la gazde 
s-a evidențiat Rusu, îar de la Di
namo: Mihăilescu, Cristea și Teo
dorescu.

Progresul F.B., iar Dinamo Bucu
rești, a dispus, cu destulă ușurin
ță, de Știința București, realizind 
scorul de 37—3 (11—0).

La Orașul Stalin, echipa Con
structorul din localitate a termi
nat 1a egalitate cu Minerul Petro
șani : 0—0.

In campionatul categoriei B, au 
fost înregistrate următoarele re
zultate: SERIA I-a : Știința Timi- 
șoara-Știinița Arad 11—3 (6—3)', 
Știință Orașul Stalin-Locomotiza 
I.C.F.: 0—9 (0—3); Știința Cluj- 
Locomotiva Cluj 17—3 (8—3);
SERIA a Il-a: Dinamo IX-Minerul 
București 11—0 (3-0); Știința Iași- 
Știința Galați 12—0 (6—0); Pro
gresul Tecuci-Locomotiva Buzău : 
3—0 (3—0).,

Campionatul categoriei B la fdtoăl
SERIA l-a

METALUL BUCUREȘTI — PRO
GRESUL SIBIU 0—1 (0—1)

Progresul Sibiu a obținut o vic
torie la l.mită. In primele 15 minute 
sibienii au fost superiori, jucînd 
tn forță și reușind să marcheze 
(min. 16), în urma unei combi
nații Smărăndescu, Frunzescu, To- 
derici, terminată cu un șut puter
nic al acestuia din urmă. Apoi, 
pînă la sfîrșitul primei reprize jo
cul a fost la dispoziția bucurește- 
nilor, care au atacat cu energie 
Insă nu au înscris din cauza im
preciziei în loviturile la poartă. 
Au ratat, pe rînd, ocazii clare de 
gol : Andreescu, Mazilu și Calotă.

In repriza secundă, jocul s-a 
echilibrat, fiind de reținut acțiunea 
din min, 88, cînd Toma (Progr.) 
a ratat o mare ocazie de a mări 
scorul.

S-au remarcat: Bratu, Tr. Vasile 
și Todcrici de la Progresul, Mari
nescu și Mazilu de la Metalul.

I. TRAIAN

PROGRESUL F. B. — VOINȚA 
BUCUREȘTI 0—0

Intîlnireâ dintre echipele Pro
gresul F. B. și Voința Buc., a dat 
ioc la o luptă deosebit de dîrză, 
cu numeroase faze spectaculoase 
și de un bun nivel tehnic. Scorul 
a rămas alb, din cauza grabei 
cp care au acționat în apropie
rea porților jucătorii respectivi. In 
pruna repriză, inițiativa a aparți
nut majoritatea timpului jucătorilor 
de la Progresul, care au între
prins o serie de atacuri periculoase, 
terminate cu lovituri la poartă. Ast
fel, Costea (min. 5, 16, 36 și 44), 
Ursu (min. 6, 28) au ratat bune 
ocazii de marcare. In repriza se
cundă. jocul a fost mai echilibrat, 
de data aceasta jucătorii de la 
Voința find cei care atacă mai 
mult. S-au remarcat: Tănase, Cio- 
cea și Ursu de la Progresul și 
Ștefănescu, Bodo și Maior de la 
Voința.

C. S.

METALUL UZ. TRACTOARE 
ORAȘUL STALIN — FLACARA 

‘.MORENI 2-2 (1-1)
Jocul a fost de un slab nivel 

tehnic. Au înscris: Iacob (min. 
27)și Iliescu (min. 77) din 11 m. 
pentru Metalul și Tocan (min. 35, 
62) pentru Flacăra. In min. 78 Bo- 
țoagă (Flacăra) a fost eliminat pen
tru lovirea adversarului.

V. SECA'REANU, corespodent

FLAMURA ROȘIE SF. GHEOR- 
OHE — METALUL CIMPINA

2-0 (1-0)

Joc foarte disputat și victorie 
meritată. Punctele au fost marcate 
de Szekeli (min. 39) și Campo 
(min. 61).

C. FINICHIU, corespondent

CONSTRUCTORUL CRAIOVA — 
LOCOMOTIVA CRAOVA 1-1 

(1-0)

Joc de bună valoare tehnică. Au 
marcat : Costea Tăniase (min. 36) 
pentru Constructorul și Antonescu 
(min. 89) pentru Locomotiva.

C. MOȚOC, corespondent

FLACARA PITEȘTI — LOCOMO
TIVA T. SEVERIN 1—1 (0—1)

Au înscris: Bioian (min. 5)
pentru Locomotiva și Burcă (min. 
54) pentru Flacăra.

Clasamentul
Progresul F.B . (1) 21 14 5 2 44:14 33
Metalul Steagul roșu
Orașul Stalin (2) 20 10 7 3 42:26 27
Progresul Sibiu (3) 20 10 6 4 27:17 26
FI. roșie Sf. Gh. (4) 22 10 5 7 28:22 25
Flacăra Moreni (5) 21 6 r 5 27:22 23
Voința Buc. i(6) 17 7 8 2 24:17 22
Metalul Uz. Tract.
Orașul Stalin (8) 21 8 4 9 26:29 20
Metalul Buc. m 22 7 5 10 35:34 19
Loc. Craiova (3) 22 7 4 11 28:33 18
Met. Cîmpina (10) 21 6 5 10 28:37 17
Flacăra Pitești (11) 20 5 5 10 16:25 15
Locom. T. Sev. (12) 21 3 R 10 24:38 14
Constr.' Craiova (13) 20 2 5 13 14:49 9

Clasamentul

Etapa viitoare
Sibiu : Progresul — Flacăra Pi

tești. Moreni: Flacăra — Locomo
tiva Craiova, T. Severin: Locomo
tiva — Metalul București, Orașul 
Stalin: Metalul Steagul roșu — 
Progresul F. B . Craiova : Construc
torul — Metalul C.împ na. București: 
Voința — Metalul uzinele tractoare 
Orașul Stalin.

SERIA Il-a
DINAMO 6 — METALUL BAIA

MARE 2—2 (1—2)

Cei peste 50.000 de spectatori care 
au urmâr't întîlnirea din deschide
rea cuplajului de pe stadionul „23 
August" au rămas mulțumiți de fac
tura jocului Dinamo 6—Metalul Baia 
Mare. Intr-adevăr, acest joc a co- 

. respuns așteptărilor, iar rezultatul 
| final de 2—2 exprimă în mod just 
I raportul de forțe al celor două ech’- 

pe. Bă'mărenii au jucat foarte bine 
în prima repriză, au tras la poartă 
precis, iar în cîmp au desfășurat un 
joc tehnic, cu pase precise, creînd 
faze spectaculoase. De altfel, pentru 
jocul lor din prima repriză, oaspeții 
au fost aplaudați în repetate rinduri 
de spectatori. In repriza a doua, 
Dinamo 6 a avut iirțiat'va și a ata
cat puternic. Metalul, lipsită de pre
gătire fizică, nu a mai desfășuraj. jo
cul din prima repriză și astfel, d-na- 
movi’știi au dominat uneori cu auto
ritate, dar înaintașii au ratat două 
ocazii (B’lujdea și Iosef’de). Golu
rile au fost înscrise de Iosefide 
(min. 2), Grăban (min. 5), Horja 
(min. 16) și Georgescu (mm. 65).

Arbitrul C. Mtran a condus bine 
următoarele formații:

DINAMO 6: Varga — Bobelnicu, 
Pinoșan, landa — Vasile, lonescu — 
losejide, Radu, Firică, Balogh 
(Georgescu), Blujdea.

METALUL BAIA MARE: Morar 
— Kovacs, Nohel, Barbu — Schle
singer, Grăban — Kalmar, Szigeii, 
Csoke, Horja, Takacs (Oiței).

S-au remarcat Bobeln:cu, Pino- 
șan, Iosefide, Szigeti, Grăban, No
hel, Barbu și Schlesinger (in prima, 
repriză).

I. O.

METALUL REȘIȚA — CONS
TRUCTORUL ARAD 2—1 (1-1)

. REȘIȚA. — După un joc de fac
tură slabă, v'ctoria a revenit gaz
delor. Au marcat Urcan ,și Iovan 
(în uM'muil minut) și — respectiv 

■— Mateon pentru arădani.

ST. PLAVIȚU 
corespondent

FLAMURA ROȘIE CLUJ — LO
COMOTIVA ORADEA 3—1 (1-0)

CLUJ. — Clujenii au meritat vic
toria. Au marcat, în ordine, KaMo 
(m'n. 28), Lucaci (min. 73 pentru 

orădeni), Nagy (min. 76) și Mun- 
teanu (min. 80) dintr-o poziț;e vi
zibilă de ofsaid,. A arbitrat slab, 
Si mi on Popa (Meidi:aș).

S-au remarcat Gorgan și Szasz 
de la gaizde, Iakob și Biju de la o- 
răden.î.

R. FISCH

AVINTUL REGHIN — LOCO
MOTIVA CLUJ 2-1 (1-1)
REGHIN. — După un joc echili

brat, victoria a revenit gazdelor. 
Au înscris, în ordine Dobaț, (Loc.), 
Tomiță și B alint I (Avîntul).

BORKA DEZIDERIU-coresp.

METALUL ORADEA — MINE
RUL LUPEN1 1-1 (0—0)

ORADEA. ■— In prima repriză, 
jocul a fost echilibrat, în schimb în 
partea doua a meciuiiui, Metalul a 
dominat cu autoritate. Au înscris 
Hulea (Met.) și Filimon (Min.).

LOCOMOTIVA ARAD - PRO
GRESUL SATU MARE 1—0

(1-0)
ARAD. — Victoria a revenit pe 

merit gazdelor. Scorul la limită cu
care a luat sfîrșit partida se dato- 
rește apărării foarte bune a sătmă
renilor. Singurul gol a fost înscris 
de Stan (min. 38).

Metalul Baia Mare 21 12 4 5 35:24 28
Avîntul Reghin 21 10 7 4 29:19 27
Flacăra Mediaș 21 10 6 5 27:16 26
Metalul Reșița 21 10 3 8 25:19 23
FI. roșie Cluj 21 8 6 7 30:24 22
Locomotiva Cluj 21 9 4 8 31:25 22
Minerul Lupeni 21 7 8 6 29:26 22
Dinamo 6 22 8 5 9 27:33 21
Locomotiva Arad 22 8 5 9 19:27 21
Constructorul Arad 21 6 5 10 23:25 17
Metalul Oradea 21 5 7 9 10:22 17
Progresul S. M. 21 5 6 10 18:27 16
Locomot. Oradea 22 6 2 14 19:35 14

Locom. 
Dinamo 
Locomoti 
FI. Roșie

Constanța 22 14 6
4
5
8

2 46:19 34
4 42:20 30.
5 41:19 27!
4 28:18 26

Bacău
va Iași

Bacău

21 13
21 11
21 9

FI. roșie Buhuși 21 10 5 6 31:25 25
Metalul Ploești 21 10 1 10 26:28 21
Dinamo Bîrlad 21 5 9 7 30:31 19
FI. roșie Burdujeni 21 6 7 8 24:34 19
Știința Iași 21 4 U0 7 23:28 18
Dinamo Galați 21 6 5 10 18:34 17
Progresul Focșani 21 4 7 10 19:32 15
Locomot. Pașcani 22 4 5 13 24:46 13
Metalul Brăila 22 3 6 13 24:42 12

Etapa viitoare
Metalul Baia Mare — Flamura 

roșie Cluj; Metalul Oradea — Avîn
tul Reghin; Locomotiva Arad — Lo
comotiva Oradea; Progresul Satu 
Mare — Constructorul Arad; Flacă
ra Mediaș — Metalul Reșița; Loco
motiva Cluj — Minerul Lupe ni.

SERIA IlI-a
LOCOMOTIVA CONSTANTA 

DINAMO BACAU 4-0 (2—0)

CONSTANȚA 17. (Prin telefon ds 
la trimisul nostru). —

începutul primei reprize se'carac- 
terizează prinifr-o ușoară dominare
a oaspeților. Din minutul 30, gaz-* 
dele pun st Spin i re pe joc și inițiază 
o serie de atacuri periculoase. In 
minutul 41, Cojocaru înscrie primul 
punct, iar peste 4 minute Ispas în
scrie cu capul (peste portarul dt- 
namovist ieșit greșit din poartă) 
mărind scorul la 2—0.

In repriza a doua, dinamoviștii au 
o ușoară dominare, dtupă care gaz-* 
dele își revin și încheagă atacuri 
energice. Sever, înscrie cel de al
tre'lea punct în minutul 62, ca nu
mai după 4 minute, în urma unei
combinații spectaculoase între Ispas, 
Cojocaru și Cristof, ultimul să sta-* 
bilească scorul final de 4—0.

A arbitrat corect și autoritar M.
Segal (București).

T. STAMA

LOCOMOTIVA PAȘCANI — DI
NAMO GALAȚI 5—0 (4—0)

După o serie de înfrîngeri, Loco-' 
motiva Pașcani a reușit o prețioasă 
victorie în fața echipei D’inamo Ga
lați. Succesul feroviarilor se dato-’ 
rește, în mare parte eficacității liniei 
de atac, care, încă din prima pairte 
a jocului, a reușit să-și creeze un 
mare avantaj, pe care oaspeții, cu 
toate eforturile depuse nu au putut 
să-l reducă. Au înscris Amdreeș 
(min. 3), Atanasiu (min. 7), Rizea 
(mih. 18), Atanasiu (min. 35) și 
Rizea (min. 47).

FLAMURA ROSIE BACAU 
ȘTIINȚA IAȘI 0—0

Flamura roșie Bacău și Știința 
Iași și-au împărțit cele două puncte, 
datorită faptului că ambele apărări 
au jucat bine, lămurind cu succes 
situațiile dificile.

PROGRESUL FOCSANI — ME
TALUL PLOEȘTI 2—1 (0—0)

In formă bună, Progresul Focșani ■’ 
a obținut o meritată victorie. Deși 
condusă prin punctul marcat de 
Ch'riilă (Metalul) în min. 47, gaz
dele pornesc la atac cu energie și >■ 
reușesc să egaleze după 7 minute 
prin Paraschiv. In, minutul 87, arbi
trul acordă o lovitură de 11 m. in 
favoarea gazdelor pe care Frizescu 
o execută corect, stabilind scorul fi
nal aii partidei.

FLAMURA ROSIE BUHUȘI — 
METALUL BRAILA 3-1 (0-0)

După o repriză în care ambele e- 
chipe au jucat confuz, gazdele au o 
puternică revenire și reușesc, in*' 
minutul 51, să deschidă scorul print. 
Diaconescu. După acest gol, jocul se 
echilibrează. Gazdele înscriu din 
nou în minutul 57, prin Cireș, ca. 

numai după 3 minute oaspeții să 
reducă din handicap prin Vasilache. 
Cu 3 minute înainte de sfîrșitul jo
cului, Biltz pecetluiește victoria e- 
chiipei sale cu scorul de 3—1.

LOCOMOTIVA IASI — DINAMO 
BIRLAD 1—0 (0—0)

Gazdele au obținut o v'etorie la 
■limită în urma unui joc de o slabă 
factură tehnică. Unicul gol al parti
dei a fost marcat die Ghiță în mi- 
nutul 65.

Clasamentul

Etapa viitoare
Ști'nța Iași — Locomotiva Paș

cani; Dinamo Bacău — Locomotiva 
Iași; Flamura roșie Burduieni — 
Dinamo Bînlad: Metalul Brăila — 
Flamura roșie Bacău: Metalul Plo
ești — Flamura roș’e Buhuși; Dina
mo Galați — Progresul Focșani.



Campionatul categoriei A la fotbal
Diramo Orașul Stalin — Metalul Cimpia Turzii 2-0 (1-0)Clasamentul

1. Flamura roșie Arad 19 12 4 3 28:15 282. C.C.A. 19 10 -6 3 29:17 26
3. Dinamo București 19 8 8 3 44:28 244. Locomotiva Timișoara 19 7 7 5 32:16 21
5. Știința Cluj 19 8 5 6 22:24 216. Flacăra Ploești 19 7 6 6 27:18 20
7. Știința Timișoara 19 3 14 2 23:19 208. Minerul Petroșani 19 6 7 6 20:21 19
9. Locomotiva Grivița Roșie 19 7 3 9 29:35 1710. Dinamo Orașul Stalin 19 6 4 9 20:21 16

11. Locomotiva Tg. Mureș 19 6 4 9 21:31 1612. Metalul C. Turzii 19 4 7 8 15:22 15
13. Progresul Oradea 19 2 8 9 14:30 12
14. Metalul Hunedoara 19 3 5 11 19:46 11

Etapa viitoare (duminică 24 octombrie)
BUCUREȘTI : Dinamo — Știința Timișoara
BUCUREȘTI : Locomotiva Grivița Roșie — Flacăra Ploesti 

TIMIȘOARA: Locomotiva — C.C.A.
PETROȘANI: Minerul — Metalul Hunedoara
CLUJ : Știința — Flamura roșie UTA
CIMPIA TURZII: Metalul — Progresul Oradea
TG. MUREȘ : Locomotiva — Dinamo Orașul Stalin

C. C. A. — Dinamo București 2-2 (2-1)

niată, în primul rînd, dirzenia 
dorința de care au dat dovadă 
cătorii ambelor echipe, care 
luptat pînă la epuizare pentru 
rezultat bun. Faptul acesta iese 
atit mai mult în evidență cu

Peste 60.000 de spectatori au 
venit la stadionul „23 August*' 
pentru a urmări tradiționala intîl- 
nire dintre echipele fruntașe C.C.A. 
și Dinamo București. Meciul nu s-a 
dezmințit nici de data aceasta, 
chiar dacă el nu s-a ridicat la ni
velul jocurilor cu care ne obișnui
seră aceste două formații. La sfîr- 
șitul celor 90 de minute de între
cere, C.C.A. și Dinamo și-au îm
părțit punctele, terminînd la un 
scor egal — 2 2 — o partidă în 
care evoluția scorului a contribuit 
la menținerea unei atmosfere spe
cifice de campionat.

Ca aspect pozitiv trebuie subli-
’ -• J - 'și

ju- 
au 
un 
cu 
c't 

ambele echipe au avut situații deo
sebit de critice în timpul jocului: 
dinamoviștii au fost conduși cu 2-0, 
după o perioadă în care avuseseră 
net inițiativa și totuși nu au cedat, 
continuînd să atace cu eforturi spo
rite.

Echipa C.C.A., deși rămasă în 10 
oameni— prin accidentarea lui Ivă- 
nescu — (min. 51, după ce făcuse 
o înlocuire la rănirea lui P. Mol- 
doveanu), a luptat, de asemenea, 
cu multă însuflețire reușind să 
mențină, totuși, echilibrul luptei.

Păcat însă că în lupta sportivă 
pentru victorie s-au înregistrat și 
atitudini care nu fac cinste unui 
sportiv fruntaș (faulturi grosolane, 
ieșiri nesportive, etc.) de care s-au 
făcut vinovați, în special Ivănescu, 
Szoko, Zavoda II, Petschowski (a- 
ceștia doi din urmă pentru îmbrîn- 
cirea 
Aceste 
mare 
acestei 
tr-un ritm rar întiinit la echipele

adversarului, 
atitudini 
măsură, 

lupte,

după fază), 
au umbrit, în 
spectaculozitatea 
desfășurată în-

noastre. Fotbaliștii noștri nu tre
buie să uite că o victorie este cu 
atît mai prețioasă cu cît este obți
nută în condițiuni de perfectă spor
tivitate. Și aceasta, cu atit mai 
mult pentru jucătorii fruntași care 
compun loturile reprezentative. Ce 
exemple pot lua tinerii jucători de 
la ei, cînd acești jucători fruntași 
se dedau la acte cu totul străine 
de ținuta și atitudinea pe care tre
buie să o aibă pe teren.

Și în aceste două echipe fruntașe 
BÎnt destui componenți ai loturilor 
reprezentative. Asupra acestei pro
bleme, atit colectivele respective 
cît și jucătorii vor trebui să reflec
teze foarte serios, luîndu-se măsu
rile cuvenite pentru a se curma din 
rădăcină aceste greșeli grave, care 
nu pot contribui la progresul fot- 
balnb’i din tara noastră.

iMomctiva Timișoara — Locomotiva Tg. Mureș 3-0 (1-0)
TIMIȘOARA 17 (pr:n telefon de 

la subredac(ia noastră). In primele 
15 secunde, Iosif Covaci, după ce 
primește o minge de la Andreescu, 
trimite printre Vakarcs I și Crișan 
tai Adalbert Covaci, care, de la 7 
metri, înscrie. In min. 9, Iosif Co
vaci are o mare ocazie dar Lucaci 
apără în ultimul moment. In min. 
16, Locomotiva Tg. Mureș își re
vine și domină 10 minute. In acest 
timp, Barta (min. 18) și Constan
tin Mihai (min. 25) trag fulgeră
tor însă de puțin peste bară. In 
min. 44, Andreeescu, pus în pozi
ție favorabilă, trage puternic la 
poartă, de la 7 metri, însă Lucaci 
salvează în ultimă instanță. Repri
za a Il-a este mult ma’ disputată 
și gazdele domină. In min. 47. Io
sif Covaci trece de Vakarcs I și

Ca aspect general, partida s-a 
caracterizat printr-o dominare a 
echipei Dinamo, punctată cu con
traatacuri foarte periculoase aîe 
militarilor. De altfel, echipa C C.A. 
a marcat primele două goluri ale 
partidei din asemenea acțiuni, foar
te bine concepute și executate, care 
au surprins descoperită apărarea 
dinamovistă. Golurile au fost opera 
lui Alexandrescu, care a urmărit 
cu promptitudinea unui adevărat 
centru înaintaș mingea reventă 
din bară (min. 11) și aceea res
pinsă de Birtașu (min. 20) și le a 
introdus în poartă, la 2-0 pentru 
C.C.A., Dinamo a continuat să a- 
tace în același tempo cu are în
cepuse jocul, dar apărarea C.C.A., 
dublată mereu de interi, nu s-a 
lăsat depășită deloc. Dinamo a 
reușit, totuși, să reducă handicapul 
la 2-1, dar dintr-o lovitură de la 
11 m., acordată în urma unui hends 
comis de Caricas (min. 42). Pe- 
naltiul tras de Ozon in bară, a fost 
reluat în plasă de Ene: 2-1.

După pauză, Dinamo continuă să 
atace, mai ales că C.C.A. joacă în 
10 oameni. Pe de o parte însă, 
decizia în intervenții a apărători
lor de la C.C.A., în care excelează 
Toma, iar pe de altă parte medul 
foarte inteligent și periculos în 
care C.C.A. știe să atace în 3—4 
oameni, fac ca rezultatul să stea 
mereu în cumpănă. Dinamo reușește 
totuși, să egaleze in min. 73, cînd 
Szoko reia în gol o centrare a lui 
Barta: 2-2. Față de condițiunile 
Tn care a jucat echipa C.C.A. și 
fată de modul defectuos în care a 
acționat atacul dinamovist în lun
gile perioade .de dominare, se poa
te afirma că rezultatul este just.

Szoko, Toma, Băcuț II, Barta 
(repriza doua) au fost cei mai buni 
dintre dinamoviști, în timp ce de 
la C.C.A. au ieșit în evidență Toma
— care a avut intervenții salutare
— Alexandrescu, Zavoda II, V. Du
mitrescu.

Arbitrul D. Schulder a dovedit, 
la numai trei zile după o compor
tare slabă, că știe să conducă o 
partidă grea, cum a fost cea de 
ieri. I s au aliniat următoarele for
mații :

DINAMO: Birtașu (din min. 27, 
Constantinescu) — Bacul I, Băcuț 
II, Szoko — Călinoiu, Toma, Barta, 
Nicușor (din min. 60, Fodor), Ene, 
Ozon, Neagu.

C.C.A.: Toma — Zavoda 11, A- 
polzan, V. Dumitrescu — Onisie, 
Ivănescu — P. Moldoveana (Ca
ricas din min. 40), Balint, Alexan
drescu, Petschowski, Tătaru.

A. I DANCU 
EFTIMIE IONESCU

pasează lui Ferenczi care înscrie 
plasat. In min. 76, Ritter lansează 
pe Covaci Adalbert, care șuteazâ 
de la 30 metri și face inutilă in
tervenția lui Lucaci. S-au remar
cat de la timișoreni Androvici, An
dreescu și Iosif Covaci. De la oas
peți: Crișan, Bartha și Szasz. Ar
bitrul Adalbert Varga a condus co
rect următoarele echipe:

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA: 
Franciscovici - Corbuș, Androvici, 
Rodeanu,—Gali, Nicolin,—Ad. Co
vaci, Andreescu, Iosif Covaci, Rd- 
ter, Ferenczi.

LOCOMOTIVA TG. MUREȘ: 
Lucaci-Crișan, Vakarcs, I, Gier- 
ling-Bartha, Kailik-Constantin Mi
hai, loszi, Vakarcs 11, Katona, 
Szasz.

PETRU ARCAN

ORAȘUL STALIN, 17 (prin te
lefon de la trimisul nostru).

In minutul 12, Radulescu pri
mește o centrare de la Ml-hai și 
trimite ușor în colțul sting pe Rit- 
gă portar, care era prost plasat. 
Incepind din minutul 44, metalul 
gișfti joacă în 10 oameni, deoarece 
portarul Mîndruț a fost eliminat 
de pe teren pentru insulte aduse 
arbTrului. In locul său a intrat Ban.

In repriza a Il-a, în echipa Me
talului survine o schimbare. Safar 
este înlocuit de Niculescu. In mi
nutul 82, Hidișan scapă singur pe 
centru și, deși faultat de Felecan,

Progresul Oradea — Știinta
ORADEA, 17 (prin telefon de la 

corespondentul nostru).
După felul în care s-a compor

tat Știința merita sâ cîștige, pen
tru că a dominat mai mult. In ul
tima parte a jocului însă, gazdele 
au avut o puternică revenire. In 
această ultimă parte a jocului, Pro
gresul a atacat puternic, dar 
Curcan, comportîndu-se excepțio
nal, a oprit cele mai multe din 
mingile care i s-au tras.

A Boloni (Orașul Stalin), a con
dus următoarele formații :

PROGRESUL : lank — Tiriac, 
Pop, Vărzan — Știrbei, Cuc — 
Sulyok, Bodo, Gujă Tănase, Vlad, 
Demien (Nertea din min. 21).

ȘTIINȚA: Curcan — Sbîrcea, 
Brinzei, Retezau — Cojereanu, 
Marcu — Ciurugă (Lazăr din min. 
75), Davidescu, Ciosescu, Cădariu, 
Dinulescu.

Chiar în minutul 5, la un atac 
al Științei, Dinulescu trage prin

Minerul Petroșani —
PETROȘANI (prin telefon de la 

subredacfia noastră). Meciul Mi
nerul Petroșani-Flacăra Ploești a 
fost de un slab nivel tehnic și 
lipsit de spcctaculoz.tate. Rezul
tatul de 0—0 oglindește, în bună 
măsură, jocul -ipsît de eficacitate 
al înaintărilor, care nu s-au orien
tat bine și nu au insstot asupra 
acțiunilor în adîncime.

Formații : MINERUL PETROȘANI: 
CrîsncRonroșan. Vasiu, Coidum-

Flamura roșie U.T.A- — Locomotiva Grivița Roșie 4-1 (1-1)
ARAD 17 (prin telefon dela tri

misul nostru).
Jocul a început în nota de do

minare a echipe: bucureștene și, 
pe rînd, Olaru (min. 1 și min 6), 
Csegezi și Călin (min. 7 și 8) 
ratează ocazii bune de a deschide 
scorul. In min. 16, Birău și cu 
Vaczi fac un schimb de pase 
rapid, primul trage și Manole, 
venit din urmă, reia în plasă. 
Aspectul jocului se schimbă, echi
pa arădană fiind aceea care do
mină acum cu insistență.

Cu toate acestea, în plnă domi
nare a Flamurii roșii, în min. 24, 
la ui contraatac, apărarea ară
dană ezită și Olaru, de la 18 
tn„ egalează. Pînă la sfîrșîtul re
prizei textiliștii sînt cei care do 
mină, însă intervențiile Iui Dungu

Flamura roșie pune, încetul cu în
cetul, stăpînire pe joc și domină 
din nou cu Insistență. Tînărul 
stoper al echipei bucureștene —

fac ca scorul să nu poată fi mo-
dificat.

După pauză, tot Locomotiva este
aceea care are InRiativa, însă

Metalul Hunedoara — Știința Cluj 1-1 (0-1)
HUNEDOARA 17 (prin telefon).
Peste 6.000 de spectatori au asis

tat la un meci viu disputat, în 
care gazdele ar fi meritat victoria, 
dac# ar fi avut mai multă precizie 
în șuturi. Astîel, în minutul 5 
Pîrvu centrează și Voinescu reia 
cu capul peste bară. 3 minute mai 
tîrziu, dintr-o centrare a lui Avram, 
Dragoman reia d'n voie și trimite 
mingea în plasă. In min. 14, Zapis 
pasează lui Meghie, care se bîlbîie 
în fața porții și Todor culege ba
lonul. După 10 minute, «Dragoman 
pătrunde în careu, dar trage peste 
poartă Cîteva minute mai tîrziu, 
Zapis trece de Szekeli și trage 
puternic în bara, de unde mingea 
iese afară. In ultimul minut al re
prizei, Pîrvu • execută o lovitură 
de coiț. dar Lnca scoate mingea 
de pe linia porții.

Și în repriza a douia gazdele 
ratează o scrie de ocazii, din cauza 
lipsei de precizie în șuturile pe 
poartă. Astfel, Voinescu șutează 
puternic. Todor respinge și mingea 
revine la Voinescu care trim te pes
te poartă. In min. 59, Voinescu șu
tează din nou la poartă, Todor res

Lazar, Mari, 
la Metalul.

reușește să ajungă balonul și să 
înscrie din apropiere.

Arbitrului Șt. Tasula (Buc.), 
care a condus autoritar, i s-au 
aliniat următoarele formații:

DINAMO: Munteanu — Fruth, 
Filip, Ciohoată — Cicerone, Flo- 
rescu — Radulescu, Hidișan, Scor- 
fan, A. Teodorescu, Mihai.

METALUL: Mindruț — Lazăr, 
Mari, Felccan — Ban, Ruzici — 
Cacoveanu, Copil 11, Palți, Safar 
(Niculescu), Burlan.

S-au remarcat: Fruth, Filip, Ci
cerone și Mihai de la Dinamo și 

Copil II și Ban de 
ION ȘEINESCU

Timișoara 1-1 (0-1)
surprindere de la 5 metri, și în
scrie primul gol al partidei. Pînă 
spre sfârșitul reprizei, Știința do
mină, joacă rapid și combină fru
mos cu pase precise. In schimb, 
Progresul joacă confuz și desfă
șoară atacuri sporadice, fn ultimele 
minute ale acestei reprize, gazdele 
au ocazia de a egala, dar Sulyok, 
după o cursă frumoasă, trage da 
puțin afară. In același minut (44), 
Ciosescu îl imită.

In repriza a doua, Știința începe 
la fel, dominind, dar din minutul 
55 încetinește ritmul de joc, per- 
mjțînd Progresului să preia iniția
tiva. Egalarea se produce in mi
nutul 73, cînd Sulyok trage de la 
mică distanță, șutul său surprin- 
zîndu-1 pe Curcan în afara porții.

S-au remarcat: Curcan (cel mai 
bun de pe teren), Brinzei, Davi
descu și Ciosescu de la Știința, 
Cuc, Sulyok și Vlad de la Progre
sul. GH DUMITRESCU

Flacăra Ploești 0-9
Panait. Deleanu-Chircoșa (din mi
nutul 10 Pa na schi va)Sima, Farkaș 
I, Gabor, Turcuș.

FLACĂRA PLOEȘTI : Roman 
(din minutul 70 Maroși)-Pahonțu, 
Petrescu, Topșa-Neacșu, Pereț-Ște- 
fănescu, Avasilichioaie, Dumitru Ni- 
culae, Botescu. Motronca.

S-au evidențiat Panait, Coidum, 
Romoșan. Paraschiva. Avasilichioa- 
ie, Pereț.

A. STANICI

Alexandru Rădalescu — nu poate 
face față jocului bun ai înaintării 
textiliștilor șil în min 55, la un 
corner bine executat de Birău, 
Rădulescu lovește defectuos mingea 
cu capul și Dumitrescu înscr e din 
apropiere. In min. 63 același Du
mitrescu centrează, Dungu nu 
poate reține balonul și Macri. în- 
cercînd să degajeze. înscrie în pro
pria poartă. Pe teren este acum 
o singură echipă : Flamura roșie. 
In min. 68, la o degajare defec
tuoasă a lui Rădulescu, Vaczi reia 
imparabil în plasă, stabilind scorul 
final.

Au jucat formațiile : FLAMURA 
ROȘIE U.T.A. -.Fuleiter-Lupeș, Du- 
șan, F armați-Kapaș. Mercea-Birău, 
Don, Vaczi (din min. 74 Manole), 
Manole (din mn. 74 Popa), Dumi
trescu.

LOCOMOTIVA GRIVIȚA ROȘIE : 
Dungu-Lungu, Alexandru Rădulescu, 
MacriFerenczi, Bociardi — Călin, 
Marian, Olaru, Csegezi, Filote.

A arbitrat, cu unele scăpări, Gh. 
D mulescu (Buci.

RENATO ILIESCU

pinge balonul la Popescu, care rea 
puternic în picioarele lui Luca, aflat 
pe linia porții. In min. 62, Zapis 
centrează și Meghie reia peste 
poartă. In sfîrșit, în minutul 70, 
gazdele reușesc să egaleze prin Titi 
Popescu, care a primit mingea de 
la Zapis.

In ultimele 20 de minute asis
tăm la un joc viu, în care gaz
dele domină categoric.

Arbitrul Tiberiu Astalos (Bucu
rești) a condus următoarele for
mații.

METALUL : Niculescu-Mălăeru, C. 
Marinescu, Fl. Marinescu-Mihuf (M. 
Apostol), Darie, M. Apostol (Zapis), 
Pîrvu, Zapis (Titi Popescu), Voi
nescu, Meghie.

ȘTIINȚA: Todor, Szekeli, Luca, 
Roman, lsac, Dotrescu, Avram, 
Lutz, Moldovan (Nedelcu din min. 
66): Georgescu, Dragoman.

S-au remarcat : C. Marinescu, 
Zapis, Popescu și Voinescu de la 
Metalul, iar de la Știința : Luca, 
Dragoman, Dobrescu și Avram.

O. RAȚ1U și G CIORANU 
corespondenți

Campionatul rp^M^'Ț 
de juniori la lotus!

Timișoara: Locomot va Metalul 
Cîmpia Turzii 2—0 (1—0).

Au marcat: Daraban și Kreis.
Craiova: Constructorul-Metalul

Oradea 2—1 (1—0),
Au marcat: Marin și Panait peni-’ 

tru Constructorul și Lovaș pentru 
oaspUțl,

Bacău; Dinamo-Flaeăra Ploești
6—2 (3—0).

București; Progresul F.B.-Loco
motiva Grivița Roșie 3—0 (0—0).

In urma acestor rezultate, Pro- 
greșul F.B. și Metalul Cimpia Tur-> 
zii s-au calificat pentru finală care 
se va disputa duminică la Bucuj 
rești.

Campionatul republican de lupte
DINAMO BUCUREȘH-UON- 

STRUCTORUL BUCUREȘTI 7—1

Deși a învins categoric cu 7— 
echipa Dinamo a irebuit să ta 
întrebuințeze, deoarece Constructor 
rul a aliniat o formație tînără care 
a luptat aproape de la egal la eJ 
gal cu. rutinații luptători dinamo 
viști. Astfel se explică surprinză
toarea victorie in cadrul catego
riei 67 kgr. a Iui Gh. Dumitru 
(Construe.), care a învins la punc- 
te pe luptătorul dinamovist Victor 
Popescu, campion R.P.R. Iată cele
lalte rezultate înregistrate: categ. 
52 kgr. Petrică Paul (Dinamo) 
cîștigă prin neprezentarea advers 
sarului; categ. 57 kgr.: T. Blidarii 
(Dinamo) bate prin tuș în min. 10 
pe M. Dima (Constr.), categ. 62 
kgr. Francisc Horvath (Dinamo) 
învinge la puncte pe Gh. Mircea 
(Constr.); categ. 73 kgr. Dumitru 
Cuc (Dinamo) învinge prin tuș 
în min. 10 pe Grigore Grăjdan 
(Constr.); categ. 79 kgr. Nicolăe 
Popovici (Dinamo) bate prin tuș 
în min. 11 pe Simionescu (Con
str.); categ. 87 kgr. .Marin Beltrși- 
ca (Dinamo) cîștigă prin nepre
zentarea adversarului; categ. grea 
Șuii (Dinamo) învinge Ia ipuncte 
p.e Făgărășanu (Constr).

DINAMO ORAȘUL STALIN- 
METALUL REȘIȚA 5—3

Iată rezultatele înregistrate; 
categ. 52 kgr. Petre Popescu (Me
talul) învinge la puncte pe D. Fe
renczi (Dinamo); categ. 57 kgr. 
L. Ferdinand (Dinamo) bate prin 
tuș in min. 9 pe Popescu (Meta
lul); categ .62: I. Zentaî (Dinamo) 
învinge la puncte pe V. Micuia 
(Metalul); categ. 67: H-ari Fran
cisc (Dinamo) bate la puncte pe 
D. Grozavu (Meta'.ul); categ. 73 
kgr. V. Centa (Metalul) bate la 
puncte pe I. Bătrîn (Dinamo); 
ca-teg. 79: I. Mureșan Dinamo) ine' 
vinge prin tuș în min- 1 pe I. Io-; 
nescu (Metalul); categ. 87 kgr.: 
V. Onoiu (Dinamo) bate prin tuș 
în min. 1 pe P. Mucsin (Metalul); 
categ. grea C. Oseu (Metalul) cîș
tigă prin neprezentarea adversaru
lui.

Iată acum celelalte rezultate în
registrate în cadrul etapei de d'»» 
minică :

Constructorul Ploești - C.C.A. 
1-7;

Locomotiva Timișoara-Flamura 
roșie U.T.A. Arad 6—2;

Flamura roșie Cluj-Progresul LiU 
goj 5—3;

Metalul Baia Mare-Progresul O- 
radea 8—0.

Campionatul republican de polo
Jocurile de polo din cadrul cam

pionatului republican, disputate Ia 
bazinul acoperit de la Florcasca^ 
s-au terminat cu următoarele re-» 
zultate:

C.C.A.-DINAMO TG. MUREȘ 
6—0 (1—0).

Militarii și-au depășit tot tim-s 
pul adversarul, care a făcut mal 
mult joc de apărare. Au marcat: 
Nagy (3), Iosim (2) și Hospodar-

DINAMO TG MUREȘ-ȘTIINȚA 
CLUJ 5—1 (3—0)

Studenții au jucat neașteptat de 
slab. Au marcat: Csordas (3), Mla- 
din și Rujinski pentru învingă-» 
tori și Doleanu (4 metri) pentru 
învinși.

DINAMO TG. MUREȘ-PRO* 
GREȘUL CLUJ 5—0 (4—0). _

Net superiori în prima repriza, 
dinamoviștii n-au mai insistat în 
continuare. Au marcat: Csordas 
(,") (Lorincz și Rujinski.

C.C.'A.-TINARUL DINAMOVIST: 
10—3 (6—2).

Militarii au dominat tot timpulț 
Au marcat: Novac (3), Nagy (3)i 
Hospodar (2), Iosim și Patriciii dg 
la C.C.A. și Bordi (2) și Zahan 
pentru Tlnărul dinamovist.
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Ieri au luat sfirșit întrecerile din cadrul campionatelor 
individuale de atletism ale R. P. R.

taptatul mascir'in de
ȘTuNjA TIMISOARA-FtAMURA 

ROȘIE CLUJ 54—50 ( 29—29)

(Urmare din pag. l-a)
Iată acum, desfășurare probelor 

de sîmbătă si duminică:
3.000 m. OBSTACOLE.

Rezultate: 1. Gr. Cojocaru (Știința) 
9:07,4; 2. T. Scelbinski (Metalul)
9:08,4; 3. N. Bunea (CCA) 9:23,4; 
4. I. Bădici (Dinamo) 9:26,2; 5.
V. Firea (Dinamo) 9:39,8; 6. I. Pri- 
coo (Progresul) 9:40.0.

PRĂJINA Confirmînd forma 
bună în care se află, maestrul 
sportului Mircea Dumitrescu a re
ușit sîmbătă să îmbrace pentru 
prima oară tricoul de campion al 
tării. Rezultate: 1. M. Dumitrescu 
(CCA) 4,00 m.; 2. Zeno Dragomir 
(Știința) 3,90; 3. P. loan 
3.80; 4. Z Szabo (CCA)

■ C. Adler (Știința) 3,70; 6. 
dafilov (Dinamo) 3,50; 7. 
(Metalul) 3,50.

GREUTATE BĂRBAȚI, 
a obținut o performanță la 
ultimelor sale rezultate, 
Georgescu a terminat 
cîștigînd pentru a doua oară con
secutiv titlul de campion. Folosind 
un stil nou. A. Raica a obținut un 
rezultat promițător. Iată clasamen
tul: 1. G. Georgescu (Știința) 15,29 
in.; 2. A Raica (CCA) 15,03; 3. M. 
Raica (Dinamo) 14,66; 4. C. Crețu 
(Știința) 13,92; 5. N. Ivanov (Mi
nerul) 1384; 6. I. Moldoveanu
(Loc.) 12.18,

TRIPLU SALT. Recordmanul ’ 
tării, Virgil Zăvădescu a reușit 
sîmbătă să devină, pentru prima 
oară, și campion național. Rezul
tatul său este destul de bun, dacă 
ținem seama că el nu a concurat 
într-o condiție perfectă din punct 
de
1.
2.
C.
4.

(Știința)
3,80; 5. 

M. Tran- 
C. Cotor

Deși nu 
valoarea 

Gabriel 
învingător,

vedere al sănătății. Rezultate: 
V. Zăvădescu (CCA) 14,78 m.; 
C. Poenaru (Recolta) 13.78; 3. 
Bartha (Flamura roșie) 13,78; 
I. Chiricuță (Știința)

M. Stein (Dinamo) 13,33, 
hăescu (Știința) 13,27.

DISC FEMEI. 
Iată clasamentul: 
(Știința) 44,00 m.:
1. ucaci (Știința) 38,38; 
Pascu (Loc i 32,94; 
(Voința) 32,54.

ÎNĂLȚIME BĂRBAȚI, 
tate: 1. I Soter (CCA)
2. A. Merică (Dinamo) 1,91; 3. I 
Knaler (Loc.) 1,88; 4—7. A. Vasi
lescu (Progresul), X. Boboc (Me
talul), C. Ionescu (Știința), D. 
Oprea (Metalul), toți 1,75.

4+3+2+100 m. FEMEI. O cursă , 
foarte frumoasă, în care echipa 
Locomotivei a condus chiar de la 
primul schimb și la capătul căreia 
a înregistrat un nou record al
P P.R. Rezultate: 1. Locomotiva
(Florica Dumitru, Ioana Luță, Le- 
tiția Bardaș, Elena Streza) 2:19,4-

13,68; 5.
6. I. Mi-

Manoliu1. Lia
2. Paraschiva

3. Luiza
P. Gali4.

Rezul-
1.94 m.;

D.

C. Dinmitrescu

pas. 1-a)

3ii cîștigat
(Continuare din

voit să aștepte mașina-atelier. „Bă-
trînul" G. Șandru caută să se dis
tanțeze și el, dar fără succes Se 
pedalează cu aproape 38 la oră. 
Totuși, plutonul pare că se rezervă 
pentru urcușul Timișului. Ion Va- 
sde și L. Dominic vor și ei să se 
despartă de pluton dar primesc o 
replică imediată, astfel că sînt si
liți să rămînă. Primii trec prin Pre
deal Sima și Liritis. Ei nu vor fi prinși 
decît după o goană 
vale, prin Bușteni.
pulul, plutonul se 
șirîndu-se într-un
150 m. Prin Sinaia, plutonul trece 
ca o furtună, remareîndu-se Molnar 
oare e mereu pe primul plan. Foarte 
atent și grijuliu pentru soarta „tri
coului galben", C. Dum.trescu, ve
ghează cu atenție, mereu în frunte, 
răspunzînd la toate atacurile care 
îl pot periclita situația de fruntaș 
al clasamentului. Sebe, Moiceanu 
și Istrate îl ajută mereu, neîngă- 
dtdnd dinamoviștilor să producă 
..spărturi" în pluton. La Gura Be
lief, Liritis schimbă roata, Militaru 
sparge, iar peste cîțiva kilometri 
N. Maxim oprește și el ca să înlo
cuiască roata. Abia a reparat și. 
gonind năvalnic, tocmai cînd să 
prindă iarăși plutonul Maxim se 
răstoarnă lîngă Cîmpina. După 
punctul de alimentare. Rosenberg 
sparge. II va aștepta pe Maxim și 
va relua cursa împreună cu acesta. 
Cu 15 km. înainte de intrarea în 
PIoești. plutonul slăbește alura.

înverșunată la 
La Poiana Ța- 
destramă, în- 

lanț de peste

Redacpa Admini>lia|ia, București.

record al R..P.R, 2. Știința (Cuțui, 
Sicoe, Moțiu, Haiduc) 2:20.4; 3
Flamura roșie 2:26,3; 4. Metalul
2:27,8; 5. Progresul 2:29,3.

4 + 3 + 2+100 m. BĂRBAȚI. Fără 
îndoială, cea mai interesantă probă 
a zilei, care a ținut încordată aten
ția spectatorilor 
schimb. Lupta 
Știința și Dinamo a fost deosebit 
de pasionantă. Pînă la urmă, a în
vins Știința iar Dinamo a fost 
descalificată pentru o iregularitate 
în timpul unui schimb. Rezultate: 
1. Știința (Sudrigean, 
Măgdaș, Pop) 1:55.8 nou 
al R.P.R.; 2. *

pînă la ultimul 
dintre echipele

Boitoș, 
record 

Locomotiva 2:02,5; 
3. Recolta 2:03,3; 4. Metalul 2:04,9; 
5. Constructorul 2:05.4.

80 m. GARDURI.
Rezultate: 1. Lia Jung (Știin

ța) 12,1 sec.; 2 Maria Domo- 
coș (Flamura roșie) 12,1; 3. Mela
nia Davidovici (Metalul) 12,4; 4. 
Xenia Miliutin (Progresul) 12,4; 5. 
Elena Streza (Loc.) 12,5; 6 ~ 
Stroe (Știința) 12.8.

110 m. GARDURI. Dacă 
vința învingătorului nimeni 
punea nici o problemă, în 
întrebările erau puse numai în pri
vința rezultatulyi pe care avea 
să-l obțină Opriș. El a alergat 14,8 
sec. în serii dar în finală a obținut 
14,9. Rezultate: 1 I. Opriș (Dina
mo) 14,9 sec.; 2. I. Witman (Ști
ința) 15.6; 3. I. Steriade (Recolta) 
16,2: 4. C. Gagiu (Știința) 16,2; 5. 
A. Tudose (Dinamo) 16.3; 6. Gh. 
Simionescu (Metalul) 16,8.

LUNGIME FEMEI. Sanda Grosu, 
favorita probei, a reușit să-și păs
treze și în acest an titlul de cam
pioană, cucerit de ea pentru prima 
oară, anul trecut. Remarcabile sînt 
rezultatele Luizei Pascu și Angelei 
Pietraru. Iată clasamentul: 1. 
Sanda Grosu (Dinamo) 5 34 m.; 2. 
Luiza Pascu (Loc.) 5,06; 3. Angela 
Pietraru (Metalul) 5,00: 4. Iuta
Hafer (Știința) 4.99; 5. Doina Vin- 
țan (Flamura roșie) 4,78; 6. Mi
oara Moraru (Flamura roșie) 4,72.

CIOCAN. Dumitru Constantin a 
cîștigat duminică pentru a șaptea 
oară consecutiv titlul de campion. 
Excelente au fost comportările ti
nerilor Grafenstein și Iacoveanu, 
care s-au clasat pe locurile urmă
toare. Rezultate: 1. C. Dumitru 
(Loc.) 55,02 m.; 2. D. Grafenstein 
(Metalul) 53,27; ‘ ’
(Loc.) 52.80; 4. C. Spiridon (Fla
căra) 52,53; 5. N. Rășcănescu
(CCA) 52,28; 6. V. Albit (Știința) 
50,61.

10.000 m. După ce a condus ma
jor tatea cursei, Dinu Cristea a tre
buit să se recunoască învins în fața 
lui Constantin Grecescu. care l-a 
întrecut, cu 3 ture înainte de sfîr
șit. Rezultate: 1. C. Grecescu (Di-

Oprina

în pri- 
nu-și 

schimb

3. V. Iacoveanu

parcă la o plăcută

iar
na

da 
Bă-

Acum asistăm 
plimbare în aer liber. Concurențiî 
par mulțumiți de locurile ocupate, 
astfel că nu se mai încearcă nici 
o acțiune serioasă. Nici pe străzile 
Ploeștiului nu se produce nimic nou 
în pluton. Aci trec prim i Sebe, 
I. Teodorescu și C. Șandru, 
Dobrescu e nevoit să repare 
trapa.

Pe ultimii 50 km., , nimic nou 
semnalat. De la aeroportul
nea sa, încep „tatonările", iar Marin 
Niculescu atacînd decis și la timp, 
trece pentru a doua oară primul 
linia de sosire în acest circuit. De 
data aceasta, în București. El a 
înregistrat timpul de 4:30,25 (cu bo- 
nif oație) fiind urmat de N. Vasilescu 
(4:30,40) C. Istrate. G. 
C. Dumitrescu, Șt. Ștefu, 
C. Șandru, etc.

Clasamentul 
are următorul 
tin Dumitrescu
2) Șt. Ștefu
3) C. Istrate
4) Marin Niculescu (Flamura roșie), 
48:53,02. 5 G. Moiceanu (Progresul). 
48:59.55 6) P. Nuță (Dinamo). 7) 
C. Șandru (Flamura roșie), 8) Er. 
Norhadian (C.C.A.). 9) V. Milea 
(Recolta). 10) Șt. Sebe (Progresul).

Pe echipe, competiția a fost cîști- 
gată de Progresul 
(141:46.20), 
(142:04,01) 
(143:15,11). 
revenit lui 
greșul).

Moiceanu,
P. Nuță,

individual
Constan-

general
aspect: 1)
(Progresul) 48:46,20. 
(Dinamo), 48:49,32.

(Progresul) 48:51,22.

urmată 
Și

Cupa 
Gabriel

G.

2. C. Dinu (Meta-
___ „. I. Puică (Constr.)

52.35,5, 4. N. Nicolae (Metalul)
33:09,8; 5. N. Georgescu (Constr.)

namo) 31:29,6; 
Iul) 31:41,8; 3. 
32:39,6; <. N
33:13,6; 6. R. Ioniță& (Loc.) 34:02.2.

1.500 m. Cursa a avut o desfășu
rare asemănătoare celei de la 5.000 
m. Victor Pop a luat conducerea la 
ultimul tur, dar a fost întrecut pe 
ultima sută de metri de Moscovici, 
care a cîștigat astfel al do'lea titlu 
de campion- din .acest an. Rezultate:
1. F. Moscovici (Progresul) 3:59.6;
2. V. Pop. (Dinamo) 4:01,2; 3. D. 
B-îndău (Dinamo) 4:02,4; 4. D. Tîl- 
maern (C.C.A.) 4:02,8; 5. P. Popes
cu (C.C.A.) 4:04,0; 6. A. Petrescu 
(Constr.) 4:09,4.

GREUTATE FEMEI: Numai 3 
centimetri ’-au -lipsit Anei Roth ca 
să-și egaleze propriul record d-e se
nioare. Ea a avut o comportare din
tre cele mai ■ bune, cucerind astfel 
pentru prima oară ti-tluil de campioa
nă. Rezultate: 1. Ana Roth (Meta
lul) 13,07; 2. M. Vel’cu (Flamura 
roșie) 12,54; 3. Valeria Guzgan
(Loc.) 11,24; 4. Alexanndra Tănase 
(Progresul) 11,10; 5. Maria Vintilă 
(Știința) 11.00; 6. Maria Mureșain, 
(Metalul) 10,80.

4x400 m.r Ca și anul trecut, a- 
ceastă probă ,a fost l-a fel de intere
santă și palpitantă. Prezen-tînd o 
echipă omogeni, Știința a obținut o 
meritată vi-ctorie. Rezultate: 1. Știin
ța (Ursii, Grobei, Boitoș, Sitdri-geam.) 
3:20,0; 2. Dinamo (Solyom, Mihali, 
Stoenescu, Savel) 3:20,4; 3. Locomo
tiva 3:29,2; 4. Metalul 3:30,6; 5. 
Constructorul 3:40.6.

3 x 800 m. FEMEI: Echiipa Științei 
a cîștigat comod întrecerea. Rezul- 

.,We- 1. Știința (Mar'a Miclea, Nina 
Pașcjuc, Maf’Tis Cuțui) 7:16,8; 2. 
Locomotiva 7:55,6; 3. Metalul 8:03,8.

ÎNĂLȚIME FEMEI: Sărând 1,60 
m„ Iolanda Balaș a realizat cea 
mai bună performanță obținută vreo
dată în cadrul camp'onatelor repu
blicane. Rezultate: 1. Iolanda Balaș 
(C.C.A.) 1,60 m.; 2. Eva May^r
(Flamura roșie) 1,51; 3. Maria Ki- 
rail> (Progresul) 1,44; 4. Claudia
Tepilovan (Știința) 1,40.

50 km. MARȘ: Ult'ima probă a 
camp'onatelor a prilejuit o luptă 
dtrză de-a lungul întregului traseu 
între Baboie și Paraschivescu, prin
cipalii candidați la titlul de campion. 
Mărșăluind însă într-un ritm prea 
ridicat, e! au fost întrecuți pe ultima 
parte a cursei de maestrul sportului 
Ion Barbu, care a făcut o cursă deo
sebit de bună. Rezultate: 1. fon Bar
bu (Flamura roșie) 4 h 34:56,8; 2. 
I. Baboie (Loc.) 4 h 36:32,8; 3. D. 
Paraschivescu (Flamura roșie) 4 h 
40:21,4; 4. Edgar Pin-ke (Progresul)
4 h 52:26,8; 5. D. Ch’ose (Loc.) 5 h 
13:26,2; 6. I. Dobrescu (Dinamo)
5 h 13:57,6.

ROMEO VILARA

Un meci foarte disputat. Victo
ria a revenit echipei studenților 
timișorenii, care a fost superioară 
în lupta sub panou. Au marcat: 
V. Pușcașu 11, Liță 5, Rădulescu 
15, Mokoș 10, LSrincz 11, Fekete 
2, pentru învingători și Stirbu 4, 
Szabo 5, Nicoară 2, Till 13, N’- 
țiu 4, Chioreanu 18, Szebestiey 
4, pentru învinși.
DINAMO ORADEA-LOCOMOTI- 

VA P.T.T. 57—62 (28—32)

Orădenii au făcut o partidă foar
te bună, reușind să conducă pînă 
în minutul 34. De aci însă, jocul 
mai calm al echipei Locomotiva 
P.T.T. aduce egala-rea scorului și 
apoi victoria bucureștenilor. Au 
înscris: Costescu 10, Canea 13, C. 
Niculescu 14, Negoescu 21, Motaș 
4, pentru Locomotiva P.T.T. și 
Constantinescu 12, Vania 16, Luțac
4, Bodo 11, Beretzki 9, Marinescu
5, pentru Dinamo Oradea.
PROGRESUL ORAȘUL STALIN- 
PROGRESUL TG. MUREȘ 63—53 

(35—26)
Tînăra echipă din Orașul Stalin 

a realizat o frumoasă victorie în 
fața unui valoros adversar. Punc
tele au fost însorise de Răducanu 
29, Mîzgăreanu 9, Călin 8, Scribom
6, Papuc 5, Bota 2, L. Niculescu 
2, A. Niculescu 2, pentru învingă
tori și Elek 17, Kary 12, Rettegi 
9, Bokor 6, Papp 6, Koble 3, pen
tru învinși.

baschet la categoria A
DINAMO BUCURtiȘTI-PROGRE-. 
SUL F.B. BUCUREȘTI 73—63 

(32—30)
Dînamoviștii au cîștigat mai greu 

decît arată scorul și asta pentru 
că au făcut un joc slab în prima 
repriză, l Spre sfîrșit, cînd situația 
se agravase pentru ea, Dinamo a 
acționat calm și decis și ș(-a asi
gurat un avantaj suficient. Au 
marcat: Const-antini-de (9), Giur- 
culescu (4), Răducanu (18), Dan 
Niculescu (7), Petroșaniu (16), S. 
Stroe (2), L. Na-gy (17) pentru 
Dinamo și Gh. Spiridon (14), M. 
Spiridon (18), ~
Ortinschi (7), 
pentru Progresul F.B. Au 
cat la Progresul Ma-ntca 
Trandafir. .

it. Popovici (9),
Gh. Anghel (15) 

' mai ju- 
și M.

73—69C.C.A.-ȘTHNTA I.C.F.
(32—32)

Joc așteptat cu nerăbdare, dar 
care n-a oferit decît în mică mă
sură ceea ce se spera de la el. 
Victoria echipei C.C.A. este pe de
plin meritată, fiindcă în perioada 
decisivă — sfîrșitul ta imului doi 
— a atacat sigur și eficace. Știin
ța I.C.F. a ținut foarte bine pasul 
cea mai mare parte din meci, dar 
în perioada despre care am vorbit 
mai sus s-a lăsat depășită de ac
țiunile ofensive ale echipei C.C.A. 
O remarcă specială pentru jocul 
bun al lui Borbely, Eordogh și 
Testiban. Au marcat: Folbert (14), 
Fodor (8), Eordogh (25), Stama- 
tescu (9), Em. Niculescu (3), Bu- 
rada (4), Testiban (10) pentru 
C.C.A. și Călugăreaniu (14), Nedef 
(14), Borliely (29), Sarosi (7), 
Radar (1), Zoizon (4) pentru 
Știința I.C.F. Au mai jucat Di- 
nescu, Bărbutescu (Știința I.C.F.) 
și Stoicescu (C.C.A.).

Fotbalul! peste botare
FRANȚA-GERMANIA OCCI

DENTALA 3—1 (2—0)

Sîmbătă s-a desfășurat la Ha- 
novra (Germania Occidentală) me
ciul internațional de fotbal dintre 
reprezentativele Franței și Germa
niei Occidentale. Echipa Germa
niei, campioana mondială, care a 
fost recent învinsă la Bruxelles de 
echipa Belgiei, a suferit — de data 
aceasta pe teren propriu — o nouă 
și categorică înfrîngere în fața e- 
chipei Franței.

Echipa Franței 
ne și după ce a 
cîștigat cu 3—1.
a jucat slab, atît în atac cît și în 
apărare, avînd o revenire abia la 
sfîrșitul partidei, cînd a înscris go
lul de onoare.

Scorul este deschis în minutul 
32 de Foix, iar peste două minute 
extrema stingă Vincents înscrie al 
doilea punct pentru echipa Fran
ței. După pauză, echipa oaspe a- 
tacă deslănțuit 
tea punct,, prin 
scorul de 3—0, 
ței era sigură, 
vut o 
punct 
a fost

a jucat foarte bi- 
condus cu 3—0, a 
Echipa Germaniei

Gasa Scînte i 
de Dinamo 

Flamura roșie 
cățărătorilor a 
Moiceanu (Pro-

MIHALACHE

onosporf
INFORMAȚII

Iată cum arată un buletin al 
concursului Pronosport nr. 28 (e- 
tapa din 17 octombrie), cu toate 
rezultatele exacte :

I C.C.A.—Dinamo București X
II Minerul Petroșani — Flacăra 

PIoești X
III Metalul Hunedoara — Știința 

Cluj X
IV Progresul Oradea — Știința 

Timișoara X
V FI. roșie Arad — Locomotiva 

București 1
VI Dinamo Orașul Stalin — Me

talul Cîmpia Turzii 1
VII Locomotiva Timișoara—Lo

comotiva Tg. Mureș 1
VIII Locomotiva Constanța — 

Dinamo Bacău 1
IX Avîntul Reghin — Locomotiva 

Cluj 1 *
XI Flacăra Pitești — Locomotiva 

Tr. Severin X
XII FI. roșie 

Iași X
A. Locomotiva 

mo Galați 1.
Intrucît partida Progresul Bucu

rești — Voința București s-a des
fășurat duminică dimineață, ea nu 
intră în calculul rezultatelor Pro
nosport.

Bacău — Știința

Pașcanii — Dina-

și înscrie al trei- 
Foix (min. 55). La 
cînd victoria Fran- 
echipa gazdă a a- 
revenire. Singurul

In 
R- P.

oarecare
al reprezentativei germane 
înscris de Stiirmer (min. 74).

★
campionatul 
Ungare, în

de fotbal al 
cadrul etapei

LONDRA (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 15 octombrie, echipa atleților 
sovietici, care se găsește în prezen* 
în Anglia, a făcut o vizită la con
siliul , comitatului Londra. Preșe
dintele consiliului, Victor Mishcon, 
a salutat cu căldură pe oaspeții 
sovietici în numele membrilor con
siliului comitatului Londra și al lo
cuitorilor capitalei engleze. El . a 
spus că locuitorii Londrei și ai în
tregii Anglii au urmărit cu mare 
interes evoluția atleților sovietici 
pe stadionul White City. Mishcon 
i-a felicitat pe atleții sovietici în 
numele său și al locuitorilor Lon
drei pentru victoria obținută cu 
prilejul întîlnirii dintre echipele 
orașelor Londra și Moscova.

Cuvtatul de răspuns a fost ros
tit de conducătorul delegației spor
tive sovietice, Pușnov. El a mul
țumit pentru primirea prietenească 
făcută sportivilor sovietici și și-a 
exprimat încrederea că vizita spor

»U. Con-I Miile Nr 17 telefon S W ■> 5 3(1.17 Nr 1-9-52 S I AS 345? —52 Intr Poligrafică
lele *e iao ia oficiile poștale pun tac lorii poștali și diiuzorii voluntari din întreprinderi.

desfășurate duminică au fost înre
gistrate următoarele rezultate: De
rogi Banyasz-Honved Budapesta 
2—1 (1—0); Voros Lobogo-Vasas 
Budapesta 5—0 (3—0) ; Kinizsi- 
Szegedi Hâlădas 3—2 (0—2);
Dozsa-Csepeli Vasas 4—2 (2—2); 
Stalin Vasmu-Vasas Izzo 3—0 
(1—0); Gyori Vasas-Salgotarjani 
Banyâsz 2—0 (1—0; Diosgyori
Vasas-Szombatheli Lokomotiv 3—0 
(1-0).

★
La 28 octombrie va avea loc la 

Copenhaga o ședință a comitetului 
executiv al F.I.F.A. Cu acest pri
lej s« va discuta formula or
ganizării unui campionat european 
de fotbal. Federația daneză a pro
pus organizarea campionatului eu
ropean, cu începere din primăvara 
anului viitor. In propunere se spe
cifică organizarea a 4 grupe: An
glia (insulă), țările scandinave, 
Europa Occidentală, și Europa 
centrală și răsăriteană. Cîștigăto- 
rii acestor serii ar urma să se în- 
tîlnească într-un turneu final, sis
tem campionat.

★
Echipa de fotbal a Argentinei va 

susține în acest an următoarele 
meciuri în Europa: cu Portugalia, 
Italia, Elveția și Germania Occi
dentală.

tivi-lor sovietici în Ar.giia va servi 
întăririi prieteniei și cunoașterii re
ciproce între popoarele Uniunii So
vietice și ale Marii Britanii. Cu 
prilejul vizitei atleților sovietici la 
londra, Pușnov a iniminat preșe
dintelui consiliului comitatului Lon
dra un fa raion sportiv.

★
Atletul englez Chris Chataway, 

care a stabilit un nou record mon
dial în proba de 5000 rn. plai, a 
acordat, în cadrul programului de 
televiziune al postului de radio 
Londra, calificative înalte măies
triei sportivilor sovietici, care au 
obținut rezultate excelente în ca
drul intîlnirir internaționale de atle
tism dintre echipele orașelor Lon
dra și Moscova.

„Sportivii sovietici — a decla
rat Chataway — s-au comporta-* 
strălucit și în prezent ne întrec cu 
mult. Este necesar ca în cursul a- 
n-ilor următori să remediem situa
ția creată“.

Nr. 2 str. Brezoianu Nr. 23—25 Abonamefi-


