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la 100 m. fluture
înotă tar ii noștri Inundași s-a* *u  

(prezentat foarte hine in concursul 
dcsif ășunat simbătă seara ita piscina 
de ta Filoreiascia. Ou această ocazie au 
fost realizate noi recorduri .republi
cane, unele <te mare valoare. Astfel, 
în cadrul probei 100 m. fluture se
niori, Alexantdnu Popescu (Cons

★
★ ★

Multe succese au dobindit mem
brii brigăzii f-a de tractoriști de la 
G.A.S. Negoieșli, raionul Oltenița,' 
in campania agricolă de toamnă, 
îndrumați de responsabilul brigă
zii, utemisiul Petre Grota, ei au 
reușit să are cu 50 la sută mai 
multe hectare decit erau progra
mate. Printre cei care au reușit 
rezultate bune se află și tractoris
tul Dumitru Tunase, fruntaș în în
trecerea socialistă, care este în a- 
celași timp și un bun ciclist.

In clișeul alăturat: responsabilul 
brigăzii inițiind un grup de tineri 
tractoriști in tainele motorului.

★ ★
*

introducerea lui Gîrieanu, care dă 
znai multă agresivitate în ofensivă. 
In min. 66, primind mingea de la 
e> aruncare de la tușă a lui Cor- 
buș, Gîrieanu trece de Stenman și 
centrează lung lui Bădeanțu, care 
era nemarcat. Acesta reia puternic 
cu capul pe lîngă portar, dar min
gea se lovește de K. E. Andersson 
și este apoi degajată de Larsson. 
O altă ocazie ratată! ’ Locomotiva 
are inițiativa și în minutele ur
mătoare, dar Djurgarden se apără 
ireproșabil. Suedezii trec foarte u- 
șor din atac în apărare, și invers. 
Covaci mai ratează in min. 75 o 
situație prielnică de a deschide sco
rul. Apoi suedezii revin în atac, 
dar apărarea timișorenilor (în spe-1 
cial Androvici și Curcan) intervină 
prompt.

Raport de coniare /—4 (5—3) în 
favoarea Locomotivei. Dintre jucă
tori s-au remarcat în mod deosebit: 
Curcan, nndrovici. Cojereanu, Pi
ter, Gîrieanu și Bădeanțu de la 
Locomotiva și Ols.,on, K. E. An
dersson, Stenman, rarling. Eklund 
și Sandoerg de la Djurgarden. In 
general, echipele au avut apărări 
foarte bune și atacuri ceva mai 
slabe. Arbitrul austriac Franz Gr ill 
a condus la fel de bine ca și în 
București. Credem însă că s-a lă
sat înșelat de fază și l-a sancțio
nat greșit pe Bădeanțu atunci cînd 
acesta a marcat.

DJURGARDEN: Arvidsson - Ols^ 
son. K. E. Andersson, Stenman - 
Larsson, Parting - H. Tvilinp, S. 
Tviling, Eriksson, Eklund, Sand
berg.

LOCOMOTIVA: Curcan - Cor- 
buș, Androvici, Rodeanu - Cofe
reau u, Riter - Lazăr (din min. 62 
Gîrieanu), A. Covaci. Cădariu (din 
min. 76 Nicolin), Dinulescu, Bă
deanțu.

PETRE GAȚU

*

ul bras seniori
tructanull), cu timpul de 1:03,6, a 
reușit să stabilească un nou record, 
(vechiul record: 1:08,9). La capătul 
probei 100 m. br.as, maestrul spor
tului Felix Hertz (C.C.A.) a cabo- 
rtt sub vechiul record cu 5 zecimi 
de secundă. (Noul record: 1:15,7).
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SĂ DEZVOLTĂM SPORTURILE NOASTRE NAȚIONALE
■2 •

f"'' U PESTE doi ani în urmă, o 
parte din locuitorii orașului 

Pitești au fost martorii unei origi
nale și interesante întreceri spor
tive. Pe un ring improvizat în sala 
teatrului din localitate, cei mai pu
ternici și mai vînjoși tineri din sa
tele regiunii Pitești și-au disputat 
întîietatea într-o pasionantă și 
spectaculoasă întrecere de trîntă. 
Era prima competiție sportivă de 
acest gen din țara noastră, începu
tul unei frumoase acțiuni.

In ultimii doi ani în domeniul ac
tivității acestui sport național s-au 

■ produs mari prefaceri, atît în ceea 
ce privește pregătirea tehnică și 
teoretică a luptătorilor, cît și în 
caracterul ei de masă. Cei peste 
20.060 de participant la întrecerile 
de trîntă din cadrul Spartachîadei 
satelor au demonstrat pe deplin 
aplicativitatea și caracterul de 
mase al sportului nostru național, 
trîntă, iar cîștigătorii acestei în
treceri au arătat o cunoaștere te
meinică a elementelor tehnice de 
bază. Astăzi, într-o serie de sate 
se desfășoară o fructuoasă activi
tate sportivă în domeniul trîntei. 
Mai în fiecare duminică la cămi
nele culturale, după un „alunei" 
sau o „bătută’1, au loc întreceri de 
trîntă care desemnează pe cei mai 
„tari" oameni din sat. In cadrul a- 
cestor întreceri, sute de tineri ță
rani muncitori, colectiviști sau 
tractoriști, își arată îndemînarea, 
forța și abilitatea, demonstrînd ce
lor de față frumusețea acestui sport 
utilitar. Și, deseori cei mai entu- i 
ziaști dintre spectatori, chiar și 
din cei mai în vîrstă, se urcă pe 
ringul întrecerilor pentru a și încer
ca și ei puterea.

Un teren propice a găsit sportul ' 
nostru național trîntă în satele re- 1 
giunilor Constanța și Galați. Ma- 

1 rea popularitate de care se bucură 
trîntă în aceste regiuni se explică 
prin faptul că sportul nostru națio
nal se înrudește foarte mult cu 
lupta tătărască la curea, kureșul.

Intre sporturile naționale, un loc 
de frunte ocupă și jocul cu mingea 
și bastonul — oină. Această ra
mură de sport este de zeci și zeci 
de ani unul din exercițiile • fizice 
preferate ale poporului. La început, 
oină se juca mai ales la sate de 
către copiii de școală, iar mai tîr- 
ziu a fost introdusă și la oraș de 
către fiii de țărani veniți la învă
țătură. In ultimul t’mp, o'na a fă
cut progrese foarte însemnate. In 
momentul de față jocul de oină este 
bine studiat, regulile de desfășu
rare sînt bine stabilite, iar meto
dica de instruire a sportivilor a 
fost de mult elaborată. Din an în 
an, numărul celor care au îmbră
țișat această ramură a sporturilor 

_

Vizita in Uniunea Sovietică
a unei delegații sportive din R. D Germană

noastre naționale este tot mai mare. 
Bunăoară, cu prilejul Spartachia- 
dei satelor, au fost prezente la 
startul întrecerilor peste 2000 de 
echipe. La Spartachiada sindicală 
numărul lor a fost mai mic, de
oarece în colectivele sportive sin
dicale jocul de oină a fost introdus 
de ctirînd. In ultimii ani, oină și-a 
căpătat locul ce i se cuvine în miș
carea noastră di cultură fizică și 
sport, organizîndu-se campionatul 
republican, în cadrul căruia se în
trec cele mai valoroase echipe din 
țară.

In comparație cu vechea situație, 
cînd jocurile noastre naționale, oină 
și trîntă, erau neglijate, avînd mai 
mult un caracter spontan, neorga
nizat, în momentul de față s-a fă
cut un pas însemnat înainte în a- 
cest domeniu. Totuși, nu se poate 
încă spune că sarcina de a face 
din aceste jocuri adevărate spor
turi de masă este pe deplin înfăp
tuită. Una din cauze este slaba 
preocupare a majorității colective
lor noastre sportive, care dovedesc 
o atitudine de neglijare a acestui 
domeniu de activitate sportivă. De
sigur, nu putem pretinde ca, în 
stadiul actual al mișcării noastre 
de cultură fizică și sport, să a- 
vem o activitate la oină sau trîntă 
la fel de fructuoasă ca la fotbal. 
Se pot totuși înființa secții pe ra
mură de sport care să populari
zeze pe scară cît mai largă acest 
joc național. De asemenea, pot fi 
organizate diferite întreceri ami
cale între echipele de oină sau lup
tătorii din două sate sau raioane 
apropiate. Aceste întîlniri nu nu
mai că aduc o înviorare în activi
tatea colectivelor sportive, dar și i 
contribuie la creșterea și pregătirea ' 
sportivilor, fiind un bun mijloc de 1 
verificare a stadiului la care au 
ajuns ramurile sportive respective.

Trîntă și oină sînt două sporturi 
naționale, utile și frumoase, care 
dezvoltă sportivilor calități deose
bite. La oină, sportivii trebuie să 
dea dovadă de abilitate, îndemî- 
nare și rezistență, iar dezvoltarea 
trîntei în rîndul muncitorilor de pe 
ogoare ne dă posibilitatea să re
crutăm elemente cu reale posibili
tăți pentru sportul luptelor.

In perioada care urmează, pro
pice de altfel unei mai bune orga
nizări a activității sporturilor na
ționale și în special celei de trîntă, 
colectivele sportive au datoria să 
treacă la o mai intensă muncă de 
popularizare și organizare a activi
tății sporturilor noastre naționale. 
Introducerea acestor discipline 
sportive în activitatea de zi cu zi 
a colectivelor sportive este o con
diție importantă pentru atingerea 
unui nou avînt al întregii noastre 
mișcări de cultură fizică și sport.

FRUNTAȘI IN MUNCILE AGRICOLE DE TOAMNĂ

Locomotiva Timișoara — Djurgarden 0-0
TIMIȘOARA, 14 (prin telefon de 

la trim sul nostru special). — Pre
zența în localitate a echipei suedeze 
Djurgarden a stîrnit un viu interes. 
Peste 15.000 de spectatori au um
plut. ipînă la refuz tribunele sta
dionului Locomotiva. Ei au asistat 
la un joc spectaculos, care a pre
zentat de multe ori caracterul unui 
meci de campionat, pasionant prin 
dîrzenie, luptă bărbătească dar co
rectă, rapiditate și faze de la o 
poartă la alta de un dinamism' 
deosebit. Rezultatul de egalitate 
(0—0) exprimă fidel valoarea dc 
pe teren dintre cele două echipe. 
Judecind însă duipă ocaziile avute, 
Locomotiva putea cîștiga cu 1—0,
2—0 și chiar 3—0. Feroviarii, al 
căror atac nu a fost în cea mai 
bună formă, au ratat patru ocazii 
clare de gol (față de numai tina a 
echipei suedeze), cu care își pu
teau asigura o victorie frumoasă. 
Și așa, însă, rezultatul Locomoti
vei constituie o bună performanță, 
deoarece fotbaliștii suedezi au lă
sat aceeași impresie excelentă ca 
și în jocul cu Flacăra, de la Bucu
rești.

Oaspeții au desfășurat un joc 
tehnic, elastic, deosebit de apreciat 
de spectatorii timișoreni. Suedezii 
au excelat prin tehnica individuală, 
construind acțiuni spectaculoase, 
bazate pe pase rapide și directe. 
Djurgarden a atacat în perma
nență cu șapte oameni și s-a apă
rat cu opt, nouă și chiar cu toată 
echipa, atunci cînd a fost nevoie. 
Asemenea situații au fost destul 
de multe, deoarece Locomotiva a 
atacat periculos, deși înaintarea sa 
n-a funcționat la valoarea normală.

Din primele minute de joc. echi
pele lasă să se întrevadă perspec
tiva unui joc viu disputat. Loco
motiva obține consecutiv trei cor- 

nere, rămase fără rezultat. Apoi 
jocul se mută la poarta Locomoti
vei. De altfel, caracteristic pentru 
acest meci este mutarea cu rapi
ditate a fazelor de la o poartă la 
alta. Apărările sînt chemate să 
lupte din răsputeri pentru a res
pinge atacurile insistente. Cei doi 
portari (mai ales Curcan) intervin 
des, cu curaj și succes. In mim. 15, 
Locomotiva ratează o primă mare 
ocazie de gol după o acțiune pe 
centru: Cojereanu deschide în a.- 
dîncime pe Covaci care scapă sin
gur spre poartă, dar trage a’ături. 
După cinci minute, stoperul K. E. 
Andersson scapă mingea, care a- 
junge tot la Covaci. Acesta fuge 
s'ngur spre poartă, dar ratează 
din nou, trăgînd de data aceasta 
deasupra. Jocul se menține spec
taculos. In min. 28 este rîndul e- 
chipei suedeze să rateze. La o în
vălmășeală provocată de acțiunea 
rapidă Ekhind-Sandberg. mingea 
aiunge ia H. Tviling, care trage 
puternic, dar Rodeanu salvează . în 
corner un gol ca și făcut.

In jocul de cîmp sînt mai buni 
suedezii, care controlează mai bine 
balonul și au mai multă precizie 
în pase. Ocazii de gol au însă tot 
feroviarii, care, de altfel, și mar
chează în min. 36: Riter schimbă 
cu Cojereanu, care-1 lansează în 
adîncime pe Bădeanțu; acesta trece 
de Olsson, fuge spre poartă șl în
scrie. Dar, arbitrul îl sancționează 
pentru hends, care, după părerea 
noastră, nu a fost. Restul minu
telor din prima repriză se scurg 
în condițiunile unui joc egal.

La reluare, jocul își pierde di
namismul din prima repriză, deși 
suedezii forțează jocul pentru a ob
ține victoria. Apărarea timișoreni
lor rezistă cu succes și atacul lor 
devine mai amenințător odată cu

LENINGRAD (Agerpres). — i 
TASS transmie:

De curînd, la Leningrad a sosit 
în vizită o delegație sportivă din
R. D. Germană. Oaspeții s-au in
teresat îndeaproape de activitatea 
Institutului de cultură fizică „Piott 
Leshaft“ și a Institutului de cerce
tări științifice în domeniul edu
cației fizice. De asemenea, dele
gația a vizitat o serie de insta
lații sportive și a asistat la între
cerile între sportivi din Leningrad, 
precum și la întîlnirile internațio
nale care s-au desfășurat la Le
ningrad.

Intr-o convorbire avută cu cores- . 
pondentul Agenției Tass, șeful de- - 
legației, Gunther Heine a declarat ’ 

următoarele: „La Leningrad noi 
am continuat să ne interesăm de 
activitatea științifică in domeniul 
sportului, pe care am tnceput-o 
la Moscova. Convorb:rile și întil- 
nirile ne-au dat posibilitatea de a 
acumula o experiență foarte pre
țioasă pentru organizarea activi
tății științifice in domeniul spor
tului în patria noastră. Tot ce am 
văzut ne va da posibilitatea să 
îmbunătățim această activitate. Do
resc să subliniez frumoasa primire 
făcută delegației noastre in orașul 
iui Len n".

De la Leningrad delegația ger
mană a plecat la Kiev pentru a 
v'zi’a bazele și școlile sportive 
ale acestui oraș.

Marele maestru D. Bronste:n (U.R.S.S.)
înv ngător în turneul internațional de șah de la Belgrad

BELGRAD (Agerpres). — TASS 
transmite: \

In cadrul turneului internațio
nal de șah de la Belgrad s-au 
disputat partidele din penultima 
rundă. Un joc excelent a demon
strat marele maestru maghiar 
Barcza care, avînd negrele, a reu
șit să-l învingă pe marele maestru 
argentinian Pilnik Șahistul ger
man Joppen a cedat la Matanovici 
si lanosevicl la Mitici. Partidele 
Petrosian — Trifunovici; Tvkov — 
Bronștein Pahar — Gligorici; 
W-a- — D'itrasevici; Nedelkovici 

P’‘“r ri Nievergelt — Porecca 
s-au terminat remiză. Partida Ka- 

raklajici — Czemiak s-a întrerupt 
cu avantaj de partea primului.

înaintea ultimei runde clasa
mentul era următorul: Bronștein 
(U.R.S.S.) 13 puncte; Matanovici 
(Iugoslavia) I2V2; Petrosian 
(U.R.S.S), Trifunovici (Iugosla

via) IIV2; Pilnik (Argentina), Iv- 
kov (Iugoslavia), Barcza (R. P. 
Ungară) IOV2; Gligorici (lugosla-' 
via) 10; Djurasevici (Iugoslavia) 
97»; Nedelkovici (Iugoslavia). Mi
tici (Iugoslavia) 9; Karak'ajici 
(Iugoslavia), Czerniak (Israel) 8 
(1): Pire (Iugoslavia) 8; Ianose- 
vici (Iugoslavia), Joppen (Germa
nia occidentală), Rabar (Iugosla

via) 77a; Parecca (Italia) 6; Wada 
(Anglia) 5; Nievergelt (Elveția) 4.

BELGRAD. — Aseară s-a dis
putat ultima rundă a turneului in
ternațional de șah de la Belgrad. 
In partida decisivă s-au întîlnît 
marele maestru sovietic Bronștein 
și maestrul iugoslav Matanovici. 
Partida s-a termmat remiză. Ast
fel. marele maestru Bronșite 
(U.R.S.S.) a terminat pe primi! 
loc în clasament, cu un total de 
1372 puncte. Pe locul doi s-a cla
sat Matanovici (Iugoslavia) tu 
13 puncte.
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PROGRESUL ORAȘUL STALIN — 

PROGRESUL CASA SC1NTEI1 
j BUC. 55—53 (22—33)

Gazdele au reușit o victorie pre
țioasa și neașteptată, datorită jo
cului de calitate prestat în repriza 
a doua, precum și unei condiții, fi
zice mai bune. Au înscris ; Cion
tea (7), L Niculescu (10), Scridon
(7) , A. Niculescu (1), Mîzgăreanu
(8) , Răducanu (22) pentru local
nici, Crstev (10), O. Ionescu (4), 
Victor (6). Crișan (17), Mihăilescu 
(6), Szabo (6). Masievici (4), 
pentru bucureșteni.
PROGRESUL Tff. MUREȘ — 

LOCOMOTIVA P.T.T. BUC.
|> 72—73 (32—35)

■ Ultimele trei minute de joc au 
fost decisive pentru obținerea vic
toriei. In acest interval de timp, 
jucătorii mureșeni au comis nume
roase greșeli personale" care au in
fluențat scorul final. Au marcat: 
Elek (18), Deak (5), Papp (13), 
Retegy (14), Koble (2), Ott (8), 
Bokor (12) pentru Progresul și Cos- 
tescu (4), Pruncu (10), Motaș (10), 
Canea (22), Niculescu (15), Ne- 
goescu (12) pentru Locomotiva.

FLAMURA ROȘIE CLUJ - 
DINAMO ORADEA 65-78 (25-35)

Dinamoviștii și-au asigurat victo
ria încă din prima repr ză. Punctele 
^au fost înscrise de: Constan- 

scu (24), Marinescu (3), Be- 
■eczky (8), Vanya (19), Bodo (20) 
« Glodeanu (4). Pentru clujeni au 
fcscris: Chioreanu (22), Till (14), 
Necin (8), Nicoară (7), I. Szabo 
[(7) „ Sebestven (4). Szilasi (3).

1 PROGRESUL FB. — ȘTIINȚA
l.CF.  68—61 (38—39)

' PROGRESUL F.B.: Radu Popovi- 
ei (18), Spiridon Gh. (16), Anghel 
Gh. (13), Cojocarii (21), Trandafir.

ȘTIINȚA I.C.F.: Nedef (21), Că
lugăream! (19), Sarosi (9), Borbe. 
Iv (3). Pîrvulescu (9), Lucaci.
DINAMO BUCUREȘTI - ȘTIINȚA 

.. TIMIȘOARA 85—73 (38—36) 
1 DINAMO: Constantinide (7), 
Dan Niculescu (15), Nagy (12),

Eclipele Capitalei au cîștigat 
„Cupa orașului București” la tir

1 E0 d? trăgători și trăgătoare, 
reprezentînd orașele Timișoara, 
Cluj, Petroșani, Tg. Mureș, Bucu
rești, Oraidaa și Orașul Stalin, s-au 
întrecut ieri pe poligonul Tunari, 
în cadrai tradiț:analului concurs de 
tir interorașe, organizat de comi
tetul C.F.S. orășenesc București și 
dotat cu „Cupa orașului București".

Atît ia băieți cit și la fete Cupa 
a revenit echipelor reprezentative 
de tir ale Capitalei.

La acest concurs s-au făcut cla
samente pe echipe și individual, la 
fiecare poziție de tragere și la Cele 
trei poziții cumulate.

j Rezultate , tehnice : armă sport 
cu înălțător 3x40 focuri poziția cul-

■ cat echipe feminine: 1. București 
I B842 p.; 2. Orașul Sfelfri 1737 p.;

3. Cluj 1339 p. Individual: 1. Vasi- 
tica N icni a (Buc.) 376 p.; 2. Geor- 
geta Tărărăscu (Buc.) 373 p.; 3.

; Jacqueline Zvoneski (Buc.) 373 p. 
Echipe masculine: 1. București

■ I860 p.; 2. Orașul Stalin 1858 p.; 
3. Cluj 1807. Individual: 1. C. An-

ș tomescu (Buc.) 390 p.; 2. L. Criis- 
tescu (Buc.) 386 p.; 3. M. Biro 
ȚOrașttl Stalin) 383 p. Poziția ge
nunchi echipe feminine: 1. București 
1701 p.; 2. Orașul S tail in 1605 p.; 
3. Cluj 1250. Individual: 1. Jacqu- 

etîne Zvoneski (Buc.) 378 p.; 2. Maria 
f iRwth (Orașul Sta* 1 * in) 359 p.; 3. Va- 
«Sica Nicuîlia (Buc.) 353 p. Echipe

nat pe Blank cu două meritate a- 
vertismente pentru box neregulat. 
Mitrache a fost bine condus din 
colț, folosind armele cele mai ni
merite împotriva unui adversar ru
tinat ca Albert Blank.

Dintre ceilalți boxeri care au e- 
voluat sîmbătă seara, s-au remar
cat : Titi Dumitrescu (cel mai teh
nic boxer al reuniunii), Iosif 
Schwartz (combativ și tehnic), 
Marin Cristea, Ștefan Duniitrache, 
Ludovic Ambruș, C. Mănescu.

Vorbind despre organizare, tre
buie să arătăm că megafonul a 
funcționat din nou defectuos, iaj 
prelata ringului, udă în colțurile 
boxerilor, a cauzat alunecarea u- 
nora dintre pugiliști. Aceste două 
lipsuri au știrbit din succesul or
ganizării care, în rest, a lost la 
înălțime.

Rezultatele tehnice: cat hîrtie: 
Ludovic Ambruș (C.C.A.) b. p. 
Constantin Mănescu (Progresul 
Combustibil); cat. muscă: Marin 
Cristea (Metalul Matyas Rakosi) 
b. p. Ștefan Dumitrache (Tinărul 
Dinamovist) ; cat. cocoș : Ion Borz 
(Metalul Electromagnetica) b. p. 
Grigore Vasile (Loc Gr. Roșie); 
cat. pană: Andrei Drăgan (Pro
gresul I.T.B.) b. p. Gh. Zamfirescu 
(Metalul 23 August) ; cat. semi- 
ușoară: C. Ocneanu (Flăcăia) b. 
p. Luca Romano (FI. roșie A. P.) ; 
cat. ușoară: Titi Dumitrescu (Ști
ința l.CF.) b. p. Eugen Scobiola 
(Știința); cat. semimijlocie: Iosif 
Schwartz (Constructorul) b. aband. 
rep. IV Toma Tudor (Metalul 23 
August); cat. mijlocie ușoară: Vir
gil Mitrache (C.C.A.) b. p. Albert 
Biank (Progresul Combustibil) ; 
cat. semigrea: Bătrînu Tănase 
(Metalul 23 August) b. p. Vladimir 
Izrael (Constructorul) ; Simion 
Gheorghe (Met. 23 August) a fost 
declarat învingător la cat. mijlocie, 
prin ncprezenlarea adversarului.

„Cupa Sfatului Populai" a re
venit ra cnului „I Mai", care a to
talizat 141 puncte, urmat de ra
ionul „I. V. Stalin" cu 68 puncte 
și de raionul „V. 1. Lenin" cu 47 
puncte.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a semnala atitud nea inadmi
sibilă a unor spectatori caie au
vociferat și huiduit la anunțarea 
indisponibilității lui Ghețu Velicu. 
Spectatorii conștienți au datoria să 
elimine din rîndurile lor asemenea 
elemente care provoacă scandal, 
umbrind, prin comportarea lor hu
liganică. buna desfășurare a ma
nifestațiilor. sportive.

MARIUS GODEANU
ION OCHSENFELD

neri 19 noiembrie orele 18,30 va 
avea loc o ședință în care se 
vor face importante comunicări.

r Iată 
Concursul 

k 1.
\ • 2.

3.
i 4.

5.
6.
7. 

ț 8.
9. Flamura roșie Arad —’ Metalul Hunedoara 

| 10- Locomotiva Tg. Mureș — Metalul O. Turzii
i A. Lille — Nice (camp. Franței)

B. Nancy — Bordeaux (camp. Franței)
r Meciul XI, Metalul A.M.E.F.A. — Știința Buc. (calif, 
ți meciul XII, Metalul 108 
fost scoase din concurs. V 
iar meciul XI se dispută azi după-amiază.

cum arată un buletin
nr. 32
R.P.U. — Austria (A) w __  ___ z
R.P-.U. —■ Austria (A) (pronostic la pauză) 
Locom. Tim. — Djurgarden (pronostic final) 
Loeom. Tim. —Djurgarden (pronostic pauză) 
R.P. Ungară — Austria (jun.).
Flacăra Ploești — Dinamo București 

Minerul Petroșani — 6.G.A.
Locomotiva București — Știința Cluj

(etapa din 14

' Biletele pentru meciul de fot- 
i i bal Dinamo — Djurgarden de

ț miercuri 17 no’embrie vor fi
■ puse în vînzare începînd de azi 
j' orele 12 la următoarele agenții: 

Raducanu (26), PetrO^ami (25).
ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Pușcașu 

(19), Mokoș (18), Rădulescu (18), 
Liță (6), Ducu Manole (5), Fe- 
kete (6), Palici (1).

Feminin
ȘTIINȚA IAȘI — ȘTIINȚA CLUJ 

27—64 (13—35)
Au înscris: Albu (13), Cristea 

’(10), Rădulescu (17), Șerban (2), 
Sebestyen (20) și Kiss (2) de la 
clujence, iar pentru Știința Iași Pa
nache (2), Cosug (8), Macarie (4), 
Stuparu (4), Kellerman (2), Ghi- 
rițoiu (2), Constantin (2) și Mi- 
halacbe (3).
ȘTIINȚA I.C.F. — PROGRESUL 

ARAD 113—26 (60—8)
ȘTIINȚA I.C.F.: Xenia Nistor 

(21), Ștefania Tomescu (16), Teo
dora Simionescu (24), Lavinia Va- 
siiliu (10), H. Weisenburger (19), 
L. Bulgărescu (8), E. Dragomirescu 
(4), Zoe Stan (2), Irina Baldog (5), 
Zamfiirița Belu (4).

PROGRESUL ARAD: Clara 
Szepesi (12), Ana Petrescu (3), 
Maria Angele (3), Maria Kocsik 
(1), Ileana Vesz (1), Bauer Maria 
(3), Florica Varodii (3),’ Olga Ko
val csik

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
PROGRESUL ORADEA 

62—60 (36—27)
LOCOMOTIVA: Niculescu (7), 

Aczel (12), Sădeanu (18), Corbea- 
nu (7), Sușelescu (12), Poena ru 
(3), Vasiilescu (3), Pirtea.

PROGRESUL: Bunescu (9), Ha- 
lasz (10), Maier (11), Darabas 
(26), Balogh (2), Ahdor (2).

tV
In sala de sport a Uznelor de 

tractoare din Orașul Stalin, a în
ceput duminică după amiază tur
neul final din cadrul campionatu
lui de calificare la baschet catego
ria A. Iată primele rezultate înre- 
g’strate: Metalul București — Di
namo Bacău 61—27 (30—13) ; Con
structorul Sibiu’— Știința Craiova 
66—53 (26-22).

masculine: 1. București 1769 p.; 2. 
Orașul Stalin 1719 p.; 3. Cluj 1702. 
Individual: 1. L. Cristescu (Buc.) 
374 p.; 2. G. Lakatos (Cluj) 360 
p.; 3. I. Constan tinescu (Buc.) 354 
p. Poziția picioare echipe feminine: 
1. București 1535 p.; 2. Orașul
Stalim 1362 p.; 3. Cluj 1087 p. In
dividual: 1. Maria Roth (Orașul 
Stalin) 334 p.; 2. Jacqueline Zvo
neski (Buc.) 325 p.; 3. Ileana Arany 
(Cluj) 325 p. Echipe masculine: 1. 
București 1680 p.; 2. C'uj 1573 p.; 
3. Orașul Stalim 1563. Individual: 
1. C. Antonescu (Buc.) 353 p.; 2. L. 
Cristescu (Buc.) 352 p.; 3. G.
Gheorghiu (Buc.) 336 p. — 3x40 
focuri echipe feminine: 1. București 
5078 p.; 2. Orașul Stalim 4714 p.; 
3. Cluj 3716 p. Individual: 1. Jac
queline Zvoneski (Buc.) 1076 p.; 2. 
Maria Roth (Orașul Stialin) 1055 p.; 
3. Vasilica Nicpia (Buc.) 1044 p. 
Echipe masculirte: 1. București 5309 
p.; 2. Orașul Stalin 5140 p.;
3. Cluj 5082 p. Individual: 1. L. 
Cristescu (Buc.) 1112 p.; 2. C. An
tonescu (Buc.) 1095 p.; 3. G. Laka
tos (Cluj) 1073 p. Echipa feminină 
a fost formată din: Jacqueline Zvo
neski, Vasilica Nicuta, Geargeta 
Tărărăscu, Margareta Lazariu și 
Florica Gogoroș, iar cea masculină 
din L. Cristescu, C. Antonescu, I. 
ConstantinescU’, G. Gheorghiu și D. 
Niculescu.

©-onosport
cu 12 pronosticuri exacte de 

noiembrie):
(pronostic final)

la

1 
X 
X
X

1
2 

X
1
1

X
2
X
cat. B.)

Flacăra Buc. (calif, cat. B.), au 
Meciul Xfl s-a disputat ieri dimineață,

Dinamo, C.C.A., la stadionul Re
publicii, la casa din bd. Băl- 
cescti, la agenția Pronosport str. 
Aristide Briand nr 9 și fa casa 
din bd. 6 Martie 17.

STHNTA CLUJ 259,5 — ȘTIINȚA
S.M.T.C.F. + VOINȚA 172,5 — 
CASA CENTRALA A ARMATEI 

— 5
CLUJ 14 (prin telefon de la sub- 

redacția noastră). — Meciul s-a 
desfășurat pe stadionul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pe un timp ploios. 
Timpul neprielnic a influențat în 
mod direct performanțele. Iată cele 
mai bune rezultate obținute : BĂR
BAȚI : 110 m. g.: Sorin Ion 
(C.C.A.) 15,8; 100 m.: I. Măgdaș 
(St.) 10,7; 400 m.: Tr. Sudrigeanu 
(St.) 50,1; ciocan: N. Rășcănescu 
(C.C.A.) 55,63; înălțime: I. Soter 
(C.C.A.) 1,90; prăjină: M. Dumi
trescu (C.C.A.) 3,80; 10,000 m.:
N. Bune a (C.C.A.) 32:42,0; greu
tate: G. Georgescu (Șt.) 14,94; 1500 
m: P. Popescu (C.C.A.) 4;0§,6; lun
gime: S. loan (C.C.A.) 6,94; 400 
m. g.: D. Făgădău (St.) 59,6; 800 
m.: P. Popescu (C.C.A.) 1:57,4, D. 
Tîlmaciu (C.C.A.) 1:57,5; A. Ureu 
(Șt.) 1:57,5; 200 m : I. Măgdaș (Șt.) 
22,4; suliță: P. Zîmbreșteanu 
(C.C.A.) 55,53; 3000 m. obst.: C. 
Aioanei (C.C.A.) 9:39,0; triplu salt: 
Tr. Chitul (St.) 13,96; disc: R. Co- 
veianu (C.C.A.) 44,72; 5 km. marș:
l. Păcuraru (St.) 24:26,8; 4x400 m.: 
Știința 3:42,4; FEMEI: 100 m.: A- 
lexandra Sicoe (St.) 12,5; disc: 
Aline Poena.ru (St.) 36,50; suliță: 
Ilona Miklos (St.) 37,89; 80 m.g.: 
Ana Șerban (Voința) 12,1; 400 m: 
Lorinczi (Voința) 62,1; înălțime: 
Iolanda Balaș (C.C.A.) 1,56; lun
gime: Ana Șerban 5,17; greutate: 
Erika Scherer (Voința) ■ 11,82; 200
m. : A. Sicoe 26,8; 3x800 m.: Ști
ința 7:26,4. De remarcat faptul că, 
deși a cîștigat în majoritatea pro
belor masculine, echipa C.C.A., ne- 
prezentînd o formație completă, nu

Campionatul categoriei A 
ia volei masculin

După o pauză de două săptă- 
mîni, au fost reluate întilntrile din 
cadrul campionatului republican 
de volei. Se remarcă, în special la 
cele două meciuri desfășurate în 
provincie, jocul de bună factură 
el echipelor gazdă, care au fost 
chiar la un pas de victorie în fața 
experimentatelor, formații bucti- 
reștene. Iată rezultatele înregis
trate :

ȘTIINȚA ARAD — C.C.A. 2—3 
(15—12. 4—15, 17-15, 6—15,

4—15)'

Voleibaliștii arădeni au dat do
vadă de o putere deosebită de 
luptă. în deosebi, în primul și 
al treilea set. Mai rutinată și mai 
bine pregătită, fizic, echipa C.C.A. 
a reușit, să cîștige în această di- 
fieilă partidă. S-au remarcat ; Ro
man. Tănăsescu, Wilwert (C.C.A.): 
și Gliergaru, Boldur, Huber (Ști
ința).

METALUL ORAȘUL STALIN - 
PROGRESUL BUCUREȘTI. 2—3 

(14—16, 15—13, 8—15, 15—6, 
14—16)

Voleibaliștii uzinelor de tractoa
re au jucat foarte bine și’ ar fi 
reușit să cîștige dacă dădeau do
vadă de mai mult calm în mo
mentele decisive. Progresul s-a 
prezentat destul de stab. . S-au re
marcat : Rusu, Dodu și Tănase de 
la Metalul si Medianu, Mușat. de 
la Progresul.

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA IAȘI 3-0 (la 5. 11. 1)

Partida a fost de slab nivel teh
nic, ambele echipe comițînd o se
rie de greșeli elementare, atît teh
nice, cit și tactice. Studenții ie
șeni au opus oarecare rezistență, 
doar în setul al doilea, în care de 
altfel au și pierdut, la 11. Ei nu 
au mai putut susține însă același 
ritm de joc și în ultimul set, c’nd 
atacul feroviar a fost mult mai 
decis. De la Loconiotlva au cores
puns Ponova și Plocon, iar de la 
oaspeji Gh. Balaș și Dembinski.

DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIIN
ȚA CLUJ 3—1 (15-9, 45—13, 

9—15, 15—12)

Studenții clujeni au condus în 
fiecare început de set, datorită u- 
nor atacuri viguroase. Cu trate a- 
cestea ei nn au putut cîștiga de- 
cît un set, deoarece jucătorii dina- 
rnoviști s-au apărat cu hotărîre. 
Științei Cluj i ar fi trebuit mai 
multă finalitate în acțiuni și indi
cații mai bune de pe margine 
pentru a obține un rezultat mai 
bun. S au evidențiat ; Mihăilescu 
si M. Cristea de la învingători și 
Biiz-a Agîrbiceanu și Săcean-u de 
ia clujeni. _ 

a puîut realiza nici măcar un sin
gur punct.

R. Fisch
DINAMO 278 — LOCOMOTIVA
217,5 - ȘT11NTA BUCUREȘTI 

159.5
Pe stadionul Republicii s-au des

fășurat celelalte două întîlniri din 
cadrul etapei a Vll-a a campiona
tului. Prima întîlnire dintre echipele 
de mai sus a fost dominată de at- 
leții dinamoviști. Iată rezultatele: 
BĂRBAȚI: 110 m.g.: Opriș (D), 
14,7; Saved (D) 15,6 (este prima 
cursă a lui pe această distanță); 
100 m.: Prisiceanu (D) 11,3; 400
m.: Stoenescu (D) 52,0; 1500 m.: 
Bîrdău (D) 3:58,8; ciocan: C.
Dumitru (L) 55,48; lungime: D. 
Petrescu (D) 6,74; greutate: M. 
Raica (D) 14,95; 10.000 m.: C. 
Grecescu (D) 31:05,0 (la 2 sec. de 
recordul tării); V. Pop. (D) 31:56,2; 
400 m.g.: SaLyom (D) *57,3;  200 m.: 
Savel (D) 22,8; disc: M. Raica (D) 
43,60; 3000 m. obst.: I. Bădici (D) 
9:32,4; D. Dragomir (L) 9:43,4; tri- 
plusalt: T. Ardeleanu (St.) 13,35; 
800 m.: Bîrdău (D) 1:56,1; St. Mi- 
haly (D) 1:56,3; înălțime: I. Knaller 
(L) 1,84; A. Merică (D) 1,81; 5 km. 
marș: I. Baboie (L) 22:27,0; prăjină: 
P. Ioan (St.) 3,70; 4x400 m.: Dinamo 
3:28,6; suliță: A. • Demeter (D) 
68,27; D. Zamfir (D) 66,25; FEMEI: 
100 m.: Ioana Luță (L) 12,7; înăl
țime: Paula Constantinescu (D)
I. 35; disc: Panaschiva Lucaci (St.) 
36,57; suliță: E’cna Baldijar (D) 
33,02; 80 m.g.: Sanda Grosu (D) 
12,6; Elena Streza (L) 12,7; 400 m.: 
Florica Dumitru (L) 61,6; 200 m.: 
Ioana Luță 25,9; Letiția Bardaș (L) 
26,5; greutate: Maria Viwtilă (St.)
II, 27; lungime: Sanda Grosu 5,23:

Surprize în fmaleh competiței de box 
„Clipa Sfatului Popular”

Tradiționala competiție de box 
„Cupa Sfarilui Popular", care an
grenează în toamna fiecărui an 
un mare număr de pugiliști din 
capitala țării noastre, s-a încheiat 
sîmbătă seara în Sala Sporturilor 
de la Floreasca. Reuniunea finală 
a opus boxerilor fruntași o serie 
de elemente tinere care s-au im
pus în mod deosebit în ultima 
vreme.

Nici ultima reuniune a competi
ției n-a fost lipsită de unele sur
prize. Astfel. în limitele categoriei 
pană, tinărul Andrei Drăgan a 
confirmat recenta victorie obținută 
în fața maestrului sportului Ilie 
Gheorghe, dispunînd de astă-dată de 
rutinatul Gheorghe Zamfirescu. An
drei Drăgan a dovedit multă pu
tere de luptă, combativitate, o bu
nă pregătire fizică și o remarca
bilă forță în lovituri. Din păcate, 
însă, Andrei Drăgan practică un 
box confuz, cu totul >uJimentar, 
vădind o preocupare aproape ex
clusivă pentru loviturile decisive. 
Cele două însemnate victorii reali
zate de Andrei Drăgan în dauna 
unora dintre cei mai buni boxeri 
ai categoriei nu trebuie să-l facă 
pe acest pugilist tînăr și cu certe 
calități să treacă cu vederea impor
tantele sale lipsuri tehnice. Antre
norul său. Ilie Ursu, are datoria 
să-l îndrumeze în mod just spre 
tns4ișirea unui stil corespunzătoar, 
în care calitățile tehnice să se îm
bine armonios cu calitățile fizice.

Un rezultat surprinzător a fost, 
desigur, cel din finala categoriei 
semiușo-ară. Luca Romano pornit 
ca „favorit" în fața lui Constan
tin Ocneanu, a boxat contractat și 
cu foarte mare încetineală în.miș
cări. In schimb. Constantin Oc
neanu a făcut una dintre -ele mai 
bune partide din cariera sa, domi- 
nîndu-și cu autoritate adversarul 
în ultimele reprize. Dîndu-și seama 
că Ocneanu e în avantaj, Luca 
Romano a făcut greșeala dc a a- 
taca nervos și dezordonat, angre- 
nîndu-se de cele mai multe ori în 
lupta de aproape, care-i convine 
lui Ocneanu. In felul acesta, Luca 
Romano a părăsit învins treptele 
ringului.

Intîlnirea dintre Albert Blank și 
Virgil Mitrache nu a corespuns 
așteptărilor. Dacă Mitrache s-a a- 
rătat în bună dispoziție și în real 
progres tehnic și tactic, Albert 
Blank a fost departe de preceden
tele sale meciuri. El a boxat fără 
vlagă, utilizînd de multe ori ține
rile, loviturile cu capul și alte ac
țiuni nepermise. De altlel, arbi
trul Puiu Dumitrescu l-a sancțio

De la Institutul de Cultură Fizică
Institutul de Cultură Fizică 

face cunoscut studenților din 
București (anij I. II. III) — 
Secția fără frecvență, că vi

Luiza Pascu (L) â. 14. 3x800: Lo
comotiva: 7:40,4
CONSTRUCTORUL 4- FLAMURA 
ROȘIE 237,5 — METALUL 231,5 

PROGRESUL 186
Intîlnirea a prilejuit o luptă 

strînsă între primele două echipe, 
care concurează pentru locul trei îr» 
clasamentul campionatului. Rezul
tate: BĂRBAȚI: 110 m. g.: Kocsis 
(P) 16,2; 100 m.: Neurohr (C) 11,3; 
400 m.: Olteanu (M) 52,3; 1500 m.: 
Moscovici (P) 4:05,4; ciocan: Gra-’ 
fenstein (Al) 47,48; lungime: Bar
ta (C) 6,37; greutate: Gurău (P)’ 
13,30; 10.000 m.: N. Georgescu (C)‘ 
32:48,6; 400 m.g.: G. Steria.de (C)' 
57,2; disc: N. Gurăji 40,07; 200 m.i 
Neurohr 23,6; 3.000 m. obst.: A. Pe
trescu (C) 9:35,6; triplu: Barta 
13.53; 800 m.: Moscovici 1:57,9; su
liță: Bocicai (M) 51,74; prăjină:
Cotor (M) 3,40; V. Petcu (C) 3,40; 
5 km. marș: D. Paraschivescu (C) 
23:11,6; înălțime: C. Dumitrescu 
(P) 1,81; 4x400; Constructorul
3:31,8; FEMEI: 100 m.: Paula 
Bucur (C) 13,4; disc: Melania Ve- 
licu (C) 35,05; înălțime: Maria 
Chirali (P) 1,40. suliță: Anelise 
Zîmbreșteanu (M) 39,28; 80 m.g.: 
Melania Davidovici (M) 12,5, Xe
nia Miiliutin (P) 12,5; 400 m.: E- 
dith Treybal (P) 61,8; 200 m.: Sil
via Băităgescu (M) 27,5; greutate: 
Ana Roth (M) 13,03; lungime: Iu- 
liana Marin (P) 5,01; 3x800: Pro
gresul 7:30,6.

- ------------
Comisia centrala de atletism a 

decis ca desfășurarea celor trei 
meciuri din ultima etapă a cam
pionatului republican de atle
tism pe echipe să se desfășoare 
în zilele de 20 și 21 noiembrie 
la Oradea.

Poena.ru
Steria.de


Luptă pasionantă in categoria A la fotbal
Etapa de ieri a campionatului categoriei A s-a disputat sub sem

nul intrecerii pasionante, atit pentru locul prim cit și pentru evitarea 
retrogradării.

Cu excepția victoriei clare pe care Dinamo București— in excep
țională revenire de formă — a repurtat-o asupra Flacărei Ploești, \ 
chiar pe terenul acesteia, jocurile d e ieri s-au terminat cu scoruri 
strlnse. Locomotiva București și Fia mura roșie Arad au întrecut pe 
Știința Cluj și, respectiv, Metalul Hunedoara cu 2—1, iar CC A și Me
talul Cimpia Turzii au obținut cite un prețios punct in deplasare. In 
urma acestor rezultate, Flamura roșie Arad se află pe primul loc in 
clasament, cu două puncte avans față de Dinamo București (cu care 
are același număr de jocuri) și față de CCA (care are insă un meci 
mai puțin jucat). Ultima etapă și restanțele de săptămina aceasta vor 
aduce clarificările așteptate. La periferia clasamentului, situația este 
încă neclară. Clasamentul se prezi ntă astfel:

1. Flamura roșie Arad 25—14— 5— 6—35:29-33
2. Dinamo București 25—11— 9- 5-58:36=31
3. 0.G.A. 24—12— 7— 5—32:23=31
4. Locom. Timișoara 24—10— 8— 6—38:18=28
5. Știința Timișoara 24— 5— 17— 2—34:24=27
6. Știința Cluj 25—10— 6- 9-30:32=26
7. Flacăra Ploești 24— 8— 8- 8-32:27=24
8. Locom. Tg. Mureș 25- 8— 7—10—30:36=23
9 Minerul Petroșani 25— 6— H_ 8-27:34=23

10. Locom. București 25— 9— 4—12—36:42=22
11. Metalul Hunedoara 25- 8- 5-12-32:50=21
12. Dinamo Orașul Stalin 23— 7— 5—11—24:27=19
13. Met. G. Turzii 24— 4— 11- 9-21:30 = 19
14. Progresul1 Oradea 24- 3- 9-12-17:38=15

MECIURILE
Miercuri 17

VIITOARE : 
noiembrie 

Orașul Stalin: Dinamo — Flacăra Ploești. 
Duminică 21 noiembrie 

București : C.C.A. — Metalul Cîmpia Turzii 
Oradea: Progresul — Locomotiva Timișoara. 
Timișoara: Știința — Dinamo Orașul Stalin 

Miercuri 24 noiembrie 
Minerul Petroșani — Dinamo Orașul Stalin. 
Metalul Cîmpia Turzii — Dinamo București 
Progresul Oradea — Locomotiva București. 
Locomotiva Timișoara — Flamura roșie 
Metalul Hunedoara — Flasăra 
Știința Cluj — Locomotiva Tg. 
C.C Ă. — Știința Timișoara.

Ploești. 
Mureș.

Arad.

i
I
I

Locomotiva București Știința Cluj 2-1 (2 1)
Pe stadionul Giulești, peste

.. 20.000 de spectatori au asistat 
« ■ ieri la ceea ce se cheamă, în ter

meni de cronică sportivă, „un 
meci fără istoric". Pentru că, cu 
excepția unor slabe acțiuni în pri
ma repriză, Știința Cluj s-a rezu
mat la un joc submediocru, lipsit 
de convingere, rară orizont, fiind 
— de la un capăt la altul — 
dominată autoritar de echipa Lo- 

; comotivei, învingătoare pînă Ia ur
mă cu 2-1. In aceste condiții, des
pre o valoare tetaiică a jocului 
nici nu se poate vorbi, decît în 
ceea ce-i privește pe feroviari. 
Aceștia au jucat bine o repriză, 
dar în cea de a doua au „intrat" 
și ei îs ritmul și nota valoric scă
zută a jocului echipei oaspe și, 
astfel, partida a încetat de a mal 
prezenta vreun interes. S-ar părea, 
după scor, că in repriza secundă 
meciul a tost echilibrat. In reali
tate, dominarea feroviarilor — ne
tă în prima parte a întrecerii —i 
a devenit și mai pronunțată după 
pauză și ei ar fi putut înscrie 
mult mai multe puncte dacă ata- 
canții n-ar fi ratat unele ocazii 
clare, în mod copilăresc. In repri-

- za a doua, Locomotiva a stăpînit 
terenul. Știința Cluj trecînd ra- 1 
reori (și atunci foarte timid) de 

«centrul terenului. Pentru a ilustra 
lipsa de hotărîre în acțiuni a ata- 

■cului clujean, este suficient să ară
tăm că în cele 45 de minute ale 

' reprizei secunde portarul bucureș- 
țean Dungu n-a avut de apărat 
pici o minge. In aceste condiții, 
.Știința Cluj nu putea cîștiga în 
ața Locomotivei, care — în gene

ral — a prestat un joc superior
• ultimelor ieșiri.

Jocul a început foarte animat 
ti primii care au o acțiune mai 

'*■  Jericuloasă sint oaspeții. In minu-

Flzcăra Ploești — Dinamo
i PLOEȘTI, 14 (prin telefon). 
' Meciul începe într-o ușoară notă 
e dominare a Flăcării, care nu 
bușește însă să înscrie nici un 
țunct, din catlza ineficacității li
rei de atac (în special a lui 

. tefănescu și Botcscu) care a ra- 
r jt ocazii foarte frumoase. Dina- 

io își revine încet, dar sigur, și 
line stăpînire pe joc, făcînd o 
devărată demonstrație de fotbal, 
i aceste condiții este înscris pri
mi punct al jocului : Nicușor 
age puternic la poartă, dar min
tă, în traiectoria ei, întîlnește 
ipul unui apărător ploeștean și 
f îndreaptă spre poartă; Roman o 

■' înde, o scapă, o prinde din nou, 
r cînd vrea să degajeze scapă 
n nou mingea aceasta ajunge la 
lujdea, care înscrie nestingherit in 
>arta goală: 1—0. Pînă la pauză, 
nbele echipe inițiază atacuri, în 
iecial Dinamo, dar scorul nu mai 
>ate f modificat. In renriza a II a, 

primul minut de joc, Drăgan

tul 6, Suciu trage prin surprin
dere, dar Dungu respinge în cor
ner. Bucureștenii domină și în 
minutul 10 obțin un corner, în ur
ma căruia Todor acordă din nou 
lovitură de colț. Filote execută 
impecabil, Todor și Călin sar la 
minge și feroviarul introduce ba
lonul în plasă : 1-0. După două mi
nute, Dobrescu trimite cu capul 
spre poartă, dar Dungu scoate 
în corner printr-un plonjon spec
taculos. Locomotiva domină conti
nuu și în min. 33 urcă scorul 
printr-un șut spectaculos, de la 
peste 20 metri, al lui Ferenczi. De- 
abia pusă la centru, mingea ajun
ge în careul bucureștenilor; un 
schimb Georgescu-Dragoman-Avram 
se termină cu un șut pe jos al a- 
cestuia din urmă și scorul devine 
2-1. Pînă la sfîrșitul reprizei mai 
este de semnalat un șut al lui Fi
lote, respins greu de Todor.

După pauză, meciul se desfășoa
ră în continua notă de dominare 
a Locomotivei, care joacă cu fun
dașii la liniă de centru. Ocaziile 
de gol la poarta lui Todor abun
dă, dar Olaru, Pakai, Călin, Fi
lote, ratează.

Arbitrului Francisc Mateescu, 
care a condus bine, i s-au aliniat 
următoarele formații:

LOCOMOTIVA : Dungu—Tudo- 
roiu, Cristescu, Macri-Busch, Fe
renczi—Călin, Marian, Olaru, Lun- 
gu (din min. 50, Pakai), Filote.

ȘTIINȚA : Todor—Szekeli, Luca, 
Nedelcu—Moldovan, Roman—Su
ciu, Georgescu, Dobrescu, Drago
man, Avram.

Din echipa bucureșteană s-au re
marcat Dungu (în repriza I) și 
Ferenczi. De la Știința am reți
nut numai comportarea lui Todor.

RADU URZICEANU

București 1—4 (0 — 1)
este accidentat, iar atacul plocște- 
nilor ia următoarea înfățișare: Ște- 
fănescu-, Capoianu, Dumitru Nicu- 
lae, Botescu, Motronea. Dar nici în 
această formulă atacul ploeștean 
nu dă satisfacție și toate acțiunile 
sale sînt oprite de apărarea dina- 
movistă, din care s-a detașat Bă- 
cuț II. Totuși, Dinamo este echiipa 
care atacă mai eficace și în min. 
56 înscrie cel de al doilea gol prin 
Barta, care, avînd mingea, l-a dri
blat pe Pereț și a tras de la 20 de 
metri; Roman a fost neatent și 
mingea a intrat în plasă. Dinamo- 
viștii atacă continuu, în special pe 
aripi, unde Blujdea și Barta sînt 
foarte activi. Astfel, în min. 68 
Barta trage foarte puternic o lovi
tură liberă de la 30 metri. Roman 
boxează mingea care ajunge la 
Ene și acesta înscrie imparabil cu 
capul: 3—0. Echipa ploeșteană își 
revine și are o perioadă de domi
nare, în care este înscris și singu
rul gol al gazdelor: Pereț execută

o lovitură Imerâ de ia 20 de me
tri, iar Garbeloti marchează: 3—1.

Spre sfîrșitul jocului, Dinamo are 
din nou inițiativa și înscrie astfel 
ultimul gol: Nicușor trimite mingea 
la Barta, care-1 driblează pe Topșa 
și trimite mai departe lui Ene, a- 
cesta lasă să treacă mingea pe 
lingă ei, păcălind în felul acesta 
întreaga apărare ploeșteană, care
1- a lăsat liber pe Blujdea și acesta 
înscrie imparabil: 4—1 (min. 78). 
Flacăra are din nou o perioadă de 
revenire, atacă, dar cu totul im
precis. astfel că scorul rămîne 
4—1. Raiport de cornere: 5—2 pen
tru Flacăra.

In fața a 11.000 de spectatori, 
arbitrul Tiberiu Asztaloș din Bucu-

Flamura Roșie Arad — Metalul
ARAD 14 (prin telefon de la tri

misul nostru). In fața a peste 8000 
de spectatori, s-a disputat în loca
litate meciul dintre Flamura roșie 
Arad și Metalul Hunedoara, termi
nat cu victoria meritată a gazdelor:
2— 1 (1—1). Ca aspect, jocul s-a 
desfășurat mai mult în nota de su
perioritate a localnicilor, care ar fi 
putut obține victoria la un scor și 
mai rid'icat. Apărarea echipei Me
talul a făcut însă un joc foarte 
bun. Meciul începe în nota de do
minare a Flamurii roșii și în min. 
5 Birău ratează, reluînd peste bară, 
de la numai cîțiva metri, o centrare 
a lui Vaczi. In minutul următor, 
centrul atacant arădean șutează în 
bară. După cinci minute, o combi
nație Popa—Don—Vaczi se termină 
cu un șut puternic al acestuia: Ni- 
culescu oprește balonul, iar Fl. Ma
rinescu degajează. In min. 14 Voi- 
nescu reia peste bară o centrare a 
lui Pîrvu. Echipa oaspete își revine 
și jocul se echilibrează. Primul gol 
este înscris în min. 19. Marin A- 
postol îi pasează lui Voincscu, oare 
trage la poartă^ mingea se lovește, 
de Manole, ricoșează la Meszaroș 
și acesta înscrie: 1—0. In min. ur
mător, Pîrvu execută peste bară o 
lovitură liberă de ta 18 mrtri. In

Minerul Petroșani

rești a condus loarte bine urmă
toarele formații:

FLACĂRA: Roman — Pahonțu, 
Neacșu, Topșa — Pereț, Garbeloti 
— Ștefănescu, Capoianu, Drăgan 
(din min. 46 D. Niculae), Botescu, 
D. Niculae (din min. 46 Motro
nea).

DINAMO: Birtașu — Băcuț l, 
Băcuț II. Szoke — Călinoiu, Ne
meș — Barta, Nicușor, Ene, Nea- 
gu, Blujdea.

S-au remarcat: Barta (cel mai 
bun de pe teren), Băcuț II, Bluj
dea, Pahonțu, Neacșu, Capoianu, 
Garbeloti.

C. SCARLATESCU 
A. ALEXANDREANU 

corespondenți

Hunedoara 2—1 (1—1) 
min. 32, după o combinație Don— 
Vaczi—Birău, ultimul înscrie de la 
11 metri: 1—1. După pauză, în 
min. 56, Costică Marinescu respin
ge greu cu capul un șut puternic 
al lui Vaczi. In min. 64, Birău șu
tează în bară. Superioritatea echi
pei locale este tot mai clară și în 
min. 65 Flamura roșie înscrie punc
tul victorios. Birău centrează, Don 
reia cu capul în bară, mingea ajun
ge la Jurcă și acesta introduce în 
plasă : 2—1. După 2 minute Vaczi 
trimite în bară, din lovitură liberă 
de la 17 m. In min. 82, un atac pe
riculos al oaspeților este respins de 
Capaș,

Arbitrul M. Segal a condus bixe 
următoarele formații:

FLAMURA ROȘIE: Kiss — Ca
paș, Dușan, F arma ti — Manole, 
Serfozo — Jurcă, Don, Vaczi, Po
pa, Birău.

METALUL : Niculescu — Mtilă- 
ieru, C. Marinescu, Fl. Marinescu— 
Darie, Marin Apostol — Plrvu, Za- 
pis, Meghie, Voinescu II, Meszaroș.

S-au remarcat: de la învingători 
Vaczi, Capaș, Farmati, Serfozo, 
Birău, ia.r de la învinși Niculescu, 
C. Marinescu, Darie, M. Apostol, 
Pîrvu

EF. IONESCU

— C.C.A. 0 — 0

La Ploești și Arad 
Turneul de calificare 
pentru categoria B 

a luat sfîrșit
SERIA 1-A

PLOEȘTI, 14 (prin telefon). —■■ 
Meciul dintre Flacăra MoineștI șl 
Avîntul Fălticeni a fost așteptat cu 
justificată nerăbdare de spectatorii 
ploeșteni, deoarece învingătoarea 
dintre aceste echipe urma să se ca
lifice ta categoria B. După un joc 
echilibrat, Avîntul Fălticeni a cîș- 
tigat cu 2—1 (0—0), prin punctele 
marcate de Stanciu și Alexan- 
drescu. Unicul gol al Flăcării a 
fost înscris de Popescu.

Dinamo Tecuci și Locomotiva 
Galați au terminat la egalitate: 
1—1 (1—0), după un joc viu dis
putat. Autorii golurilor stat Sălă- 
janu (Din.) și Duca (Loc.).

Flamura roșie lași și Flamura 
roșie Constanța au oferit un joc 
spectaculos, terminat cu o meritată 
victorie a ultimei echipe: 0—2 
(0—1). Au marcat: Boerică și 
Moise.

CLASAMENTUL

1. Avîntul Fălticeni
2. Locomotiva Galați
3. Flamura roșie C-ța
4. Flacăra MoineștI
5. Dinamo Tecuci
6. Flamura roșie Iași

5 4 0 1 11: 6 8
5320 8: 5 8
5 1 2 2 7: 7 4
5122 6: 7 4
5 1 2 2 8:11 4
5 1 0 4 6:10 2

SERIA A Il-a

PETROȘANI 14 (prin telefon de 
la subredacția noastră). —

Deși controlul mingii se făcea 
greu, totuși, încă din primele mi
nute, jocul este foarte rapid. Chiar 
în min. 2, la o acțiune a echipei 
bucureștene, Tătaru îl deschide 
frumos pe Petschovski, însă aces
ta, neatent, pierde ocazia. In con
tinuare, cîteva minute doar, ini
țiativa o au tot jucătorii de la 
C.C.A. și, în min. 9, Caricaș se 
află singur în fața porții, însă 
Crîsnic salvează în ultimă instan
ță. Gazdele echilibrează jocul și, 
pe rînd, Turcuș și Filimon trag 
puternic, însă Toma reține. In min. 
21, gazdele ratează o mare oca
zie de a deschide scorul : l'urcuș 
pasează lui Gabor, care după o 
cursă scurtă, trage prin surprin
dere din apropierea porții. Toma 
scapă mingea, însă Dodeanu, a- 
tent, salvează.

Cea de a doua parte a jocului 
este tot atit de disputată și chiar 
în min. 46, la o centrare a lui 
Chircoșa, Paraschiva ratează din 
apropiere Cîteva minute mai tîr-

ziu, în fața porții minerilor se 
produce o fază palpitantă cînd, la 
o centrare surprinzătoare a lui 
Tătaru, întreaga apărare este sur
prinsă pe picior greșit și mingea 
trece prin fața porții fără să in
tervină cineva. In min. 70 este 
rîndul gazdelor de a rata o mare 
ocazie: Dodeanu comite un hends 
la marginea careului de 16 metri 
și Paraschiva execută ’ovilura în 
zid. Tot el este acela cate reia, 
Toma boxează, iar Gabor, singur 
la 2 metri, se împiedică și cade 
pe minge.

Arbitrul Constantin Mitran 
(București), a condus corect și 
autoritar următoarele formații :

MINERUL ; Crîsnic—Romoșan, 
Vasiu, Panait—Deleanu, Coidum 

— Chircoșa (din min. 50 Szoke), 
Filimon, Paraschiva, Gabor, Tur
cuș.

C.C.A.: Toma—lvănescu, Dodea
nu, Dumitrescu—Balint, Onisie— 
P. Moldoveanu, Tătaru, Alexan- 
drescu, (din min. 38 Mezarosz), 
Petschovski, Caricaș I.

AL. NEGUȚ

(1-D

ARAD, 14 (prin telefon). — Fla
mura roșie R. Vîlcca a obținut o 
victorie la limită. învlngînd Me
talul 113 cu scorul de 3—2 (1—2). 
Golurile au fost marcate în ordine 
de: Bucă (Fl. r), Ionescu (Met), 
Iordan (Met.), Gibea (Fl. r.), A- 
nescu II (FI. r.)

Fiacăra București a obtinut pri
ma victorie de-a lungul turneuliif, 
întrecînd Metalul 108 cu scorul de 
2—0 (1—0) Golurile au fost mar
cate de Moisescu în min. 10 din- 
tr-o lovitură liberă și Stăncan (mi
nutul 89). Ultimul joc s-a d sputat 
între Știința Craiova și Metalul 
Oțelul Roșu. Victoria i-a revenit 
primei echipe cu scorul de 2—0 
(1 —O’). Pădureanu (Știijița) a des
chis scorul în min. 25 și apoi ta 
min. 84 Schier a marcat în proprie 
poartă.

CLASAMENTUL

1. Știința Craiova
2. Metalul 108
3. Flacăra București
4. Metalul Oțelul Roșu
5. Metalul 113
6- Flamura roșie R. Vîlcea

5 3 1 1 7: 3 7
5 3 1 1 9: 6 7
5 1 4 0 7: 5 6
5 1 2 2 7: 9 4
5 0 3 2 6: 8 3
5113 8:13 3

SERIA A III-a

Locomotiva Tg. Mureș —Metalul Cimpia Turzii 1 — 1
TG. MUREȘ 14 (prin telefon de 

la subredacția noastră). — Peste 
5000 de spectatori au asistat la ta- 
tîlnirea dintre Locomotiva Tg. Mu
reș și Metalul Cîmpia Turzii, care 
s-a desfășurat pe un timp friguros 
și pe un teren desfundat. Totuși, 
jocuil a fost viu disputat, bogat în 
faze dinamice. Apărările celor două 
echipe au luptat cu îndîrjire în fața 
înaintărilor, care au creat acțiuni 
periculoase. Mureșenii au jucat cu 
Vakarcs II retras, bazîndu-și jocul 
înaintării pe acțiunile extremelor, 
în timp ce metalurgiștii au acționat 
în atac cu Takacs aflat tot timpul 
în zona de apărare a Locomotivei, 
creînd numeroase „găuri" prin care 
au pătruns deseori Cacoveanu și 
Corneanu.

Chiar în primul minut oaspeții au 
ocazia de a înscrie prin Burian, 
care a luftait însă de la 2 metri 
la o pasă pe care o primise ide la 
Takacs. In min. 14, Vakarcs II 
trage puternic de la 16 metri, iar 
Carapeț boxează mingea de pe li
nia porții. Două minute mai tîrziu 
Barta centrează, Carapeț iese din 
poartă și Vakarcs II trimite cu capul 
peste poarta goală. In mim. 17, Ta
kacs îi pasează lui Copil II, care 
reia puternic pe lîngă poartă. Apoi, 
în mim. 20, în urma unei combinații 
Jozsi — Barta — Constantin, uilti- 
muil trage afară de la 8 metri. Su
rul este deschis în min. 24 de Bu
rlan care, interceptînd res
pinsă d4 Lucacî, în urma unul șut

al lui Cacoveanu, înscrie de la cîțiva 
metri. In min. 43, Jozsi, îl driblează 
pe Mari și îi pasează lui Katona, 
care marchează cu capul, aducînd 
egalarea. In min. 46 Burian scapă 
pe extremă, Lucacî părăsește poar
ta, dar Burian șutează în el. In 
min. 56 Jozsi trage prin surprin
dere de la 20 metri, dar Carapeț 
reține balonul. Apoi, î.n min. 73 
Corneanu ratează de la 10 metri. 
După 3 minute, Crișan execută 
bine o lovitura liberă de la 25 me
tri, dar Szazs și Katona întîrzie și 
mingea iese în aut. Mureșenii au 
în min. 79 o bună ocazie de a în
scrie, dar Carapeț plonjează la pi
cioarele lui Jozsi. In mim. 82, la 
o pasă a lui Safar, Corneanu pier
de de la cîțiva metri o bună ocazie 
de a înscrie. Arbitrul D. Schulder 
(București) a condus următoarele 
formații:

LOCOMOTIVA: Lucacî — Cri
șan, Vakarcs L, Ghierling — Fu- 
lop, Kajlik — Constantin (din min. 
66 Szasz), Barta, Vakarcs II, Jozsi, 
Katona.

METALUL : Carapeț — Mureșan, 
Mari, Feleean — Ban, Rujici — 
Cacoveanu (din min. 80 Safar), Co
pil II, Takacs, Corneanu, Burian.

S-au remarcat: Ghierling, Kajlik, 
Jozsi și Katona de la Locomotiva 
și Carapeț, Mari, Copil II și Ta
kacs de la MetruM.

J NERVA POPA și
• VIRGIL FODOR

SIBIU, 14 (prin telefon). — Jo
cul dintre Metalul 131 și Progresul 
Bistrița s-a terminat cu victoria 
primilor, cu scorul de 1—0 (1—0), 
prin golul marcat de Jecu în mi
nutul 9.

Flamura roșie Salonta a între
cut Metalul Satu Mare cu 2—1 
(0—0), după un joc echilibrat, însă 
de o factură tehnică mediocră. Au 
marcat: Csacsa (min. 57, 71) pen
tru FI. roșie și Boloni (min. 49) 
pentru învinși.

Jocul dintre Metalul A.M.E.F.A. 
Arad și Știința București a fost 
amînat, urmînd să se dispute as
tăzi după-amiază.

CLASAMENTUL

1. Metalul A.M.E.F.A.
Arad

2. Progresul Bistrița
3. Dinamo Tg Mureș
4. Metalul 131
5. Știința București
6. Flamura roșie Salonta
7. Metalul Satu Mare

4 2 2 0 6:1 0
5 2 2 1 3:2 6
4 1 2 1 3:4 4
4 2 0 2 9:5 4
3111 2:2 3
4 1 1 2 5:6 3
4 1 0 3 4:6 2

Ultimul joc de categoria B
PROGRESUL SIBIU — VOINȚA 

BUCUREȘTI 1-2 (1-1) '

SIBIU 14 (prin telefon de la trk 
misuil nostru).

In ciuda terenului desfundat, jo
cul a fost viu, localnicii ctomtaînd 
mai mult, fără însă -a putea concre
tiza situațiile favorabile la poartă.

Punctele au fost înscrise de Copil 
(min. 27 și 66) și Toma ta min. 43; 
Către sfîrșitul partidei s-au produs 
o serie de durități, din caire cauză 
au fost eliminați jucătorii Bratu și 
Ghibea.

S-au remarcat V.aida, Bodo, Co- 
joca.ru și Copil (Voința) și Gher
man, Orban, Belașcu și 'Chiță (Pro
gresul).

T1BERIU STAMA
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Scrimerii romîni învingători la Sofia Campionatul republican de lupte pe echipe
SOFIA 14 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). — între
cerile din cadrul întîlnirii interna
ționale de scrimă dintre reprezen
tativele R. P. Bulgaria și R. P. 
Romine au continuat în cursul zi
lei de sîmbătă, cînd s-a desfășurat 
turneul individual feminin la flo
retă și întîlnirea pe echipe la sabie.

La turneul individual feminin, 
la floretă au participat' cite 4 
trăgătoare. R.P.R.: Kesthely, Teleg- 
dy, Taitiș și Turtureanu. R.P.B.: 
Dorceva, Gheorghieva, Denceva și 
Vasileva. Trebuie să remarc faptul 
că trăgătoarele bulgare s-au pre
zentat mai bine decît în prima zi, 
ceea ce denotă că și-au însușit 
elemente noi văzute la trăgătoarele 
lotului R.P.R. Trăgătoarele lotului 
R.P.R. s-au prezentat foarte bine, 
evidențiindu-se în special Turturea
nu, Telegdy și Kesthely, care au 
suferit înfrîngeri doar de la coechi
pierele lor.

După 7 asalturi susținute de fie
care concurentă, clasamentul final 
a fost următorul:

1. Turtureanu 6 v.; 2. Telegdy 5 
V.; 3. Kesthely 4 v.; 4. Taitiș 4 v.; 5. 
Dorceva 3 v.; 6. Gheorghieva 2 v.; 
7. Vasileva 2 v.; 8. Denceva 2 v.

In continuare s-a desfășurat în
tîlnirea de sabie dintre echipele 
R.P.B. și R.P.R. Au fost aliniate 
următoarele formații: R.P.R.: Bar- 
toș. Mustață, Szantay, Vîlcea. 
R.P.B.: Saev, Diakovski, Stavrev, 
Atanasov. Rezultatele tehnice : Bar- 
toș—Diakovski 2-5 ; Mustață—

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE HANDBAL
Masculin

DINAMO BUCUREȘTI — 
METALUL REȘIȚA 8—8 (4—4)

Un joc foarte echilibrat, în care di- 
namoviștii bucureșteni au luptat cu 
mult elan pentru victorie, condu- 
cînd în t'mpul partidei cu 7—4 și 
8—6. Metalurgiștii din Reșița au 
găsit însă mereu resurse și, prin- 
tr-un joc organizat, au egalat. 
Punctele au fost înscrise de Marcu 
(3), Slănescu (2), Lupescu, Tisch- 
ler, Wolff pentru Dinamo și Wese- 
lak (4), Ferenschutz (3) și Topff- 
ner pentru Metalul.

FLACĂRA PLOESTI — ȘTIINTA 
TIMIȘOARA 5—6 (2-3)

Studenții timișoreni au jucat foar
te bine, depășindu-și adversarii în 
toate compartimentele. Echipa gazdă 
nu a mai făcut jocul ei obișnuit. 
Au marcat: Stavarache (2), Bă- 
deanu, Șelaru și Velicu pentru 
Flacăra Ploești, iar pentru Știința 
Timișoara Lache (3), Zavadschi (2) 
și Vlad.

FLAMURA ROȘIE CISNADIE 
C.C.A. 3-7 (2-2)

Meciul s-a disputat la Sibiu, pe 
un teren desfundat. Jocul a fost 
viu disputat, în special îri repr. I, 
cînd textiliștii au condus la un 
moment dat cu 2—0. In repriza a 
TI-a, C.C.A. șî-a impus superiori
tatea și a cîștigat pe merit. Punc
tele au fost marcate de: Lîngner1 
(3), Meitert (2), Sauer și Wagner 
pentru bucureșteni și Kapp (3) 
pentru Flamura roșie.

C.C.A. — campioană republicană 
de rugbi categoria A

C.C.A. — Locomotiva
Ieri a luat sfârșit campionatul 

republican de rugbi — categoria 
A. Echipa Casei Centrate a Are 
matei, campioană pe anul 1953, a 
reușit șl în acest an să-și adjude
ce titlul. In ultimul meci al cam
pionatului, echipa militarilor a în- 
tîlnit echipa Locomotivei Grivița 
Roșie. Deși jocul a fost în majori
tate static, cu multe grămezi și 
scoateri de baloane în tușe, totuși 
a plăcut, datorită unor faze spec
taculoase, (din păcate puține) ini
țiate de jucătorii ambelor echipe, 
și în special de jucătorii feroviari

Un aspect negativ al întîlnirii 
l-a constituit faptul că unii jucă
tori — excesiv de nervoși — s-au 
lov<< reciproc, fapt care le-a atras 
eliminarea de pe teren. (N. Pope
scu, Chiriac, Cbsmănescu tC.C.A.) 

Saev 5-1; Szantay—Stavrev 5-2; 
Vîlcea—Atanasov 5-2 ; Bartoș— 
Saev 5-2 ; Mustață—Stavrev 5-4 ; 
Szantay—Atanasov 5-0 ; Vîlcea— 
Diakovski 2-5; Bartoș—Stavrev
5-3  ; Mustață—Atanasov 5-4 ; Szan
tay—Diakovski 3-5 ; Vîlcea—Saev 
5-0; Bartoș—Atanasov 5-1; Mus
tață—Diakovski 5-1 ; Szantay— 
Saev 4-5 ; Vîlcea—Stavrev 5-2. 
Rezultatul final este de 12-4 pen
tru echipa R. P. Romine. Echipa 
R.P.B. s-a prezentat cu un lot bine 
pus la punct, evidențiindu-se în 
special trăgătorul Diakovski, care 
a fost învins doar de Mustață. Ar
bitrajele excelente au contribuit la 
asigurarea unei atmosfere de ade
vărată prietenie.

Astăzi, duminică, s-a desfășurat 
turneul individual la floretă bă
ieți și turneul individual la sabie. 
La turneul individual floretă bă
ieți au . participat cite patru tră
gătorii și anume: Uray, Tăpălioa- 
gă, Z.iilahy, Tudor R.R.P.; Saw, 
Vasilev, Diakovski. Mincev R.P.B.

Trăgătorii romîni s-au prezentat 
foarte bine clasîndu-se pe primele 
locuri, cu excepția lui Zilahy. Din
tre trăgătorii bulgari cel mai bine 
s-a clasat trăgătorul Diakovski. 
Iată clasamentul: 1. Tudor 6 v.;
2. U-nay 5 v.; 3. Tăpăloagă 5 v.;
4. Diakovski 4 v.; 5. Saev 4 v.; 
6 Zflahy 2 v.; 7. Vasilev 2 v.; 8. 
Mincev 0 v.

In continuare s-a desfășurat tur
neul individual la sabie. Au par

METALUL TIMIȘOARA — 
ȘTIINȚA I.C.F. 6—6 (3—3)

Jocul a fost foarte dinamic și spec
taculos. Localnicii au ratat nume
roase ocazii. Studenții bucureșteni 
au avut o apărare foarte bună. 
Punctele localnicilor au fost înscri
se de Guneș (3), Ehrenreich, Bon- 
fert și Baciu, iar pentru Știința au 
marcat: Cernat (2), Bara, Gher- 
bănescu, Almășan și Zultner.

FLAMURA ROSIE JIMBOLIA — 
RECOLTA VARIAS 10-8 (5—4)

Jocul a fost de o factură tehnică 
slabă. Flamura roșie a fost mai 
hotărîtă în atac. Au marcat pentru 
învingători: Vraniar (3), Gaiser 
(2), Coln'c (2), Simon, Schutz și 
Valeri. Pentru Recolta, au marcat: 
Jung (3), Engelman (3), Keresteș 
(2).

DINAMO ORAȘUL STALIN — 
VOINȚA SIBIU 7—6 (4—3)

Jocul a fost de bună calitate. 
Dinamo a meritat victoria. Au 
marcat: Istrate (2), Schmitz I (3), 
Donca și Schmitz II pentru învin
gători și Geier, Lani .Veidenfelder, 
Kremer, Roth (2) pentru înv'nși.

♦ Echipa Știința Cluj nu s-a 
prezentat la Iași pentru meciul pe 
care trebuia să-t susțină cu Știința 
Iași.

Feminin
AVTNTUL CODLEA — ȘTIINȚA 

INVAȚĂMINT BUCUREȘTI 
2-3 (1-3)

Un joc foarte disputat în care 
bucureștencele au meritat victoria. 
Punctele au fost înscrise de: Erna

Grivița Roșie ; 0—0
și Tănăsescu, Cocor (Locomotiva). 
Acest lucru nu le face cinste nici 
lor, nici colectivului pentru care 
luptă.

După o luptă dîrză, în care am
bele formații au luptat din răspu
teri pentru un rezultat favorabil 
lor, întîlnirea s-a terminat la ega
litate : 0-0.

La sfîrșitul întîlnirii, rugbiștii 
de la Casa Centrală a Armatei 
au primit recompensa eforturilor 
depuse în campionatul din anul 
aceasta, de a termina pe primul loc, 
și anume, Cupa, tricourile și tit
lurile de campioni ai R. P. Romî
ne pe anul 1954.

Iată și cîteva rezultate din cam
pionatul republican — categoria 
B Flacăra Ploești — Șfrnja lași
3-12,  Știința Timișoara — Flamura 
roșie Orașul Stai n 5-3 (5-0). 

ticipat de asemenea cîte 4 trăgători 
și anume: Szabo, Bartoș, Palmuș, 
Mustață R.P.R.; Șivarov, Saev, Diia- 
kovski, Atanasov R.P.B. Primul loc 
în turneu a revenit trăgătorului 
romîn Mustață după un baraj cu 
trăgătorul bulgar Atanasov deoa
rece la sfîrșitul turneului aveau 

același număr de victorii. Barajul 
a fost cîștigat de Mustață cu 5—4. 
Iată clasamentul; I. Mustață 6 
v.; 2. Atanasov 6 V.; 3. Bartoș 5 
v.. 4. Șivarov 3 v; 5. Saev 3 v.;
6. Pelmuș 2 v.; 7. Diakovski 2 v.; 
8. Szabo 1 v.

După terminarea întâlnirilor, E. 
Meșter, conducătorul lotaluî ro

mân .a declarat următoairetle: „F- 
chipele romîne au învins datorită 
tehnicii și dlrzeniei cu care au 
luptat. Trăgătoarele șl trăgătorii 
bulgari au elemente de viitor care 
trebuie să-și ridice nivelul tehnic 
și să susțină cit mai multe tntll- 
niri internaționale".

Antrenoarea lotului bulgar, ma- 
estra spartului Violeta Katerinska, 
a făcut următoarea declarație: 
„Lotul R. P. Romîne dispune de 
elemente talentate, cu o tehnică a- 
vansată, cu lovituri precise șl o 
apărare activă. Datorită acestor 
calități sportivii romîni au cucerit 
o victorie meritată. Trăgătorii și 
trăgătoarele noastre au avut multe 
de învățat din această înttlnire ca
re constituie un prețios ajutor pen
tru sportivii noștri".

ANTON LEBANOV

I Kraus și Frieda Kummer pentru
■ Avîntul Codlea și de Ileana Co- 

Iesnicov (2) și Aurica Niculescu 
pentru Știința Invățămînt Bucu
rești.

STI1NTA I.C.F. — FLAMURA 
ROȘIE BUHUȘI 14—0 (6—0)

Practicînd un joc excepțional, e- 
chipa studentelor bucureștene a ob
ținut o victorie categorică, expri
mată clar de scor. Punctele au 
fost înscrise de: litania Jiiamu (4), 
Marina Rădulescu (3), Elena Ște- 
fănescu (2), Cecilia Popescu (2), 
Aurora Bran (2) și Elena Simio- 
nescu.

P. IMBRESCU 
corespondent

PROGRE-UL TG. MURES —
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 1—1 ‘(1—1)

Acesta a fost cel mai important 
joc al etapei, decisiv pentru de
semnarea locului prim al serici. 
Jocul a fost foarte viu d sputat și 
s-a terminat cu un just rezultat de 
egalitate. Golul echipei oaspe a 
fost marcat de Lucia Dobre, iar 
pentru gazde a marcat Mariana 
Oprea.

PROGRESUL ORAȘUL STALIN — 
METALUL REȘIȚA 6—1 (3—1)

Echipa locală a dominat tot 
timpul și a cîștigat meritat. Au mar
cat pentru înv ngătoare ; Winilt (2), 
Balint (2), Schob și Stark (din 13 
metri). Pentru învinse a marcat 
UI vig.

Ir
In urma acestor rezultate, echi

pele Progresul Orașul Stalin și 
Progresul Tg. Mureș au terminat 
pe primele locuri ale seriilor res
pective și se vor întîlni în f nală.

Campionatul Franței la fotbal
Etapa de ieri a campionatului 

de fotbal al Franței a furnizat o 
singură surpriză. Jucînd acasă, 
fost campioană Lille a fost învin
să de Nice cu 3-1. La pauză oa- 
speții conduceau cu 2-0, prin punc
tele marcate de Ujlaki. Cinci mi
nute după reluare, Fontaine urcă 
scorul și în restul jocului jucătorii 
de la Lille continuă să domine 
steri! și neorganizat, matcînd un 
singur punct prin Vincent (minu
tul 68).

La Nancy, s-a înregistrat smgu- 
rul rezultat de egalitate al etapei, 
gazdele împărțind punctele cu 
Bordeaux: 1-1.

Toulouse a rămas în fruntea cla
samentului, printr-o victorie grea 
în fața lui Ol. Atarseille, realizată 
în urma unui penalti, în min 
15: 1-0

Celelalte rezultate: Reims — 
Lyon 3-1, Strasbourg — Racing 

I 3-1, Troyes — Lens 2-1; Nimes — 
I Metz 2-0 St. Etienne — Sochaux 

3-1. Monaco — Roubaix 1-0.
In clasament conduce Toulouse 

cu 20 puncte, urmat de Reims 
19, Marseille 17, Strasbourg 16. 
Bordeaux 15 etc.

C.C.A. — PROGRESUL LUGOJ
6-«2

Militarii au obți.iut o victorie 
clară și fără emoții, consolidîndu-și 
locul în clasament. De remarcat 
sînt două fapte: că lugojenii au 
utilizat o formație alcătuită mai a- 
les din tineri și că echipa C.C.A. 
duce lipsă de oameni în categoriile 
mari de greutate. Un meci foarte 
strîns att furnizat I. Hanțu (Progr.) 
și I. Gaspar (C.C.A.), primul reu
șind o meritată victorie la puncte. 
Cea de a doua victor e a oaspe
ților a fost obținută de Fr. Drago- 
mir, care n-a avut adversar. Pentru 
C.C.A. au obținut victorii : A. Ruzsi 
(cat. 52 kgr.), D. Pîrvulescu (cat. 
57 kgr.), V. Sincular (cat. 62 kgr.), 
V. Popovici (cat. 79 kgr.), I. Cor- 
neanu (cat. grea) toți prin tuș și 
A. Ciosa (cat. 73 kgr.) la puncte.

CONSTRUCTORUL BUC. — 
PROGRESUL ORADEA 4—4

Bucu. roș tonii au prezentat din 
nou formația incompletă, fiind, de 
altfel, pe punctai de a pierde 
prin reprezentare. De fapt, din. 
cale apt meciuri, trei nu s-au 
desfășurat d’n cauza absenței unora 
dintre luptători. Cele patru victorii 
ale bucureștenilor au fost realizate 
die: Gheorghe Mfrcea (cat. 62 
kgr.) fără adversar, Gheorghe Du
mitru (cat. 67 kgr.) Ia puncte. St. 
Simionescu (cat. 79 kgr.) la punc
te și R. Făgărășanu țeat. grea), 
prin tuș. Dintre orădeni au în
vins V. Toth (cat. 52 kgr.) fără 
adversar, T. Pașca (cat. 57 kgr.) 
la puncte, Gh. Șuteu (cat. 73 kgr.) 
la puncte și I. Hociotă (cat. 87 
kgr.) fără adversar.

FLAMURA ROȘIE ARAD - 
DINAMO BUCUREȘTI 1—7

Campionii au cîștigat ușor, cu 
excepția meciului din cadrul ca
tegoriei 62 kgr.: aci, maestrul spor
tului și campion al R.P.R., Fr Hor
vath, a fost întrecut la puncte de 
către M. Șandor. Victoria de la 
Arad „rotunjește" simțitor punct- 
averajul campionilor. Cele șapte vic
torii ale dinamoviștilor au fost ob
ținute de: P. Vatrici (cat. 52 kgr.) 
la puncte, T. Blidaru (cat. 57 kgr.) 
prin tuș, V Popescu (cat. 67 kgr) 
Ia nuncte, D. Cuc (cat. 73 kgr.) 
prin tuș, M. Belușica (cat. 79 i

Echipele reprezentative de fotbal ale R. P. Ungare 
învingătoare in meciurile cu reprezentativele Ansr i i
— R. P. Ungară A — Austria A 4 —1(1 — 1) —
Budapesta 14 (prin telefon). — 

Cea de a 98-a înttlnire internațio
nală dintre reprezentativele R. P. 
Ungare și Austriei a stîrnit un 
interes deosebit în capitala R. P. 
Ungare. 93.000 de spectatori au 
urmărit acest meci de înaltă va
loare tehnică. După o repriză ega
lă (1 — 1) în partea a doua a jocu
lui, fotbaliștii maghiari au arătat 
o înaltă măiestrie, tefminînd vic
torioși cu 4—1.

Din echipa maghiară au lipsit doi 
din cei mai valoroși jucători, Pus- 
kaș și Bozsik (care au fost acci
dentați în ultimele jocuri), dar ei 
au fost înlocui ți în mod strălucit 
de Kotâsz și Czibor. Acesta din 
urmă a fost și el accidentat în 
cursul jocului și înlocuit de Pa- 
lotas, care a jucat excelent. In 
mod deosebit, pentru jocul exce
lent ne care l-au prestat, s-au re
marcat Kocsis, Sandor. Hidegkuti, 
Lantos și Grosits.

Echipa Austriei a jucat de la 
egal I» egal în prima repriză. Sto
perul Kollman a dirijat toată apă
rarea, iar, la înaintare, Riegler și 
Hanappi, bine serviți de mijloca
șul Ocwirk, în revenire de formă, 
au periclitat de multe ori poarta 
lui Grosits. In partea a doua a 
jocului, apărarea austriacă s-a pră
bușit însă complet în fața impe
tuosului atac maghiar în care au 
strălucit Kocsis și Sandor.

La fluierul arbitrului Orlandini 
(Italia) s-au aliniat următoarele 
formații:

R. P. UNGARA : Grosits — Bu- 
zanszkl, Lorant, Lantos — Szojka, 
Kotâsz — Sandor, Kocsis, Hideg
kuti. Czibor, Fenyvessl.

AUSTRIA: Schmiedt — Kozlicek, 
Kotlmann, Barschandt — Ocwirk, 
Koller — Horak. Korner II, Wag
ner. Hanappi, Gollnhuber.

Primul punct aste înscris de 
Czibor, diipă o combinație cu San
dor (min. 9). Austriecii egalează 
apoi în min. 23, printr-un șut ex
trem de puternic, tras de Hanappi. 
Jocul este deosebit de spectaculos 
și fazele se succed de la o poartă 
la alta. Portarul austriac se re
marcă în repetate r’nduri. reținând 

kgr.) la puncte, C. Pdpescu (cat. 
87 kgr.) fără adversar și A. Șuti 
(cat. grea) prin tuș.

ST. WEINBERGER 
corespondent

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA — 
CONSTRUCTORUL PL. 4-4

500 spectatori au asistat, în sala 
clubului C.F.R., la o întrecere echi
librată, după care echipele și-an 
împărțit punctele. Pentru gazde 
reușit victorii, următorii: A. Sehus-' 
ter (cat. 57 kgr.) prin tuș, I. 
Petrov (cat. 67 kgr.) prin tuș 
Madli (cat. 79 kgr.) la puncte șl 
O. Forai (cat. grea) prin tuș. 
Ploeștenii au realizat victoriile da
torită următorilor : N. Preșa (cat. 
52 kgr.) la puncte, D. Pană (cat. 
62 kgr.), V. Rularea (cat. 73 kgr.) 
prin tuș și Gh. Nicolae (cat. 87 
kgr.) prin tuș.

L. MAKAI 
corespondent

DINAMO ORAȘUL STALIN — 
FLAMURA ROȘIE CLUJ 6—2
Dinamoviștii au obținut o victo

rie normală, menținîndu-se astfel 
aproape de C.C.A., cu care este 
la egalitate dte puncte. In afara 
meciurilor din cadrul categoriilor 
de 73 kgr. și grea, cîștigate de 
clujeni pr n I. Binder (la tus) și Gh. 
Marton (fără adversar), victoria în 
restul întâlnirilor le-a revenit — în or
dinea categoriilor — următorilor lup
tători dinamotiști: Z. Ferenczi (pr'n 
tuș). V. Iovtiță (la puncte), I. Zen- 
tai (prin- tuș), Fr. Harri (prin 
tuș), I. Mureșan (prin tuș), V. O- 
noiu (prin tus).

CUR. PORUMBQIU 
corespondent

METALUL RESfTA — 
METALUL BAIA MĂRE 5—3
Reșițenii s-au comportat bine, în-1 

treeîndu-i pe merit pe băimăreni. 
Cele cinci victorii ale lor au fost 
obținute de; P. Popescu (cat 52 
kgr.) la puncte, Gh. Vincze (cat. 
57 kgr.) prin tuș, N. Popescu (cat. 
62 kgr.) prin tuș, V. Cenda (cat. 
73 kgr.) prin tuș, G. Palișka (cat. 
87 kgr.) la puncte. Pentru Metalul 
Baia Mare au învins: L. Lapsan- 
schi (cat. 67 kgr.) la puncte, G. 
Toros (cat. 79 kgr.) la puncte și
T. Vigh (cat. grea) la puncte.

I. PLAVIȚU 
corespondent

mingi puternice trase de Kocsis și 
Palotas. La rindul său, Grosits se 
evidențiază și el, salvînd de pe 
linia porții șuturile iul Wagner 
și Hanappi.

După pauză. în min, 54, Palo
tas înscrie al doilea punct pentru 
echipa R.P.U., printr-un șut ful
gerător. 12 minute mai tîrzlu, la 
un corner executat de Sandbr, 
Kocsis reia imparabil cu capul în 
plasă. Ultimul punct al învingă
torilor este înscris în min. 79 de 
Sandor, care pecetluiește scorul de
4—1 pentru echipa maghiară.

Cu patru minute înainte de sfîr
șitul jocului în locul lui Grosits 
intră portarul de rezervă Olah. 
In echipa Austriei, în partea a 
doua a jocului, în locul lui Horak 
a jucat Riegler.

In deshidere 1a acest Joc, s-a 
desfășurat întîlnirea dintre repre
zentativele de juniori ale celor 
două țări Victoria l-a revenit e- 
ch'jpei maghiare cu scorul de 4—2 
(3-0).

4r
Sîmbătă, la Viena, echipa B a 

R. P. Ungare a repurtat o fru
moasă victorie, învitigînid echiipa 
B a Austriei cu 3—1 (I— 0), prin 
punctele înscrise de Csordas (min. 
39), Szusza (min. 77) și Csordas 
din 11 m. Pentru gazde a înscris 
Pichler în min. 79.

Au jucat formațiile; R P. Unga
ră : Geller — Kovacs II. Borzsei. 
Dataoki — Kovacs I, Dekaml — 
Toth II, Csordas, Virag, Szuzsa, 
Toth Mihaly. Austria: Pelikan — 
Umgeher, Rockl, Wickerl — Sabet- 
zer, Svoboda — Halla, Kominek, 
Pichler, Blusek, Flaumer.

★
In afară de aceste întâlniri, s-au 

mai desfășurat alte trei meciuri 
întte reprezentativele austriace și 
maghiare. La Debrețin : selecțio
nata diviziei B a R P.U. — Aus
tria de Nord 4—0 (2—0). I a Ba
den : selecționata tineretului din 
R.P.U. — Austria de Svd 6—2 
(3—2). La Eisenstadt ■ R. P. Un
gară C — Selection "ta Bregen- 
land 4—1 (2—0).
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