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Fiecare sportiv un schior ȘTIRI DIN TARĂ

C1ND mantia de zăpadă acoperă 
dealuri și cîmpii, iar vîntul rece 
și termometrele vestesc și ele so

sirea iernii, o animație deosebită 
domnește in parcurile și în îm
prejurimile Moscovei. Vin aici mii 
și mii de oameni pentru a petrece 
plăcut orele de odihnă, fie alime- 
cînd pe oglinda de gheață, fie por
nind -în iureș pe pîrtii de zăpadă, 
în întreceri de schi. Printre cei 
care străbat întinsurile de nea 
pot fi întîlniți, nu rareori, sportivi 
de frunte, pe care spectatorii i-au 
admirat in întreceri care nu au 
nici un fel de afinități cu sportu
rile de iarnă. Canotorii de pildă, ju
cătorii de tenis, scrimerii, atleții, 
baschetbaliștii sau voleibaliștii a- 
preciază mult schiul, consacrîn- 
du-i în cursul iernii numeroase 
ore din timpul lor liber. Astfel, 
echipajul de canotaj de 8 + 1 al 
asociației Aripile Sovietelor, care a 
ciștigat locul I la celebra regată 
de la Henley și a cucerit titlul de 
campion al Europei, este alcătuit 
din sportivi care cunosc bine „tai
nele" schiului. Schiul este prieten 
bun al atieților Mihail Krivonosov, 
Vladimir Kuț, Galina Zibina și 
atiția alții care, practicînd acest 
sport complimentar, își mențin per
manent pregătirea fizică dar, tot
odată, se recreează în mod activ 
după un bogat sezon de activitate 
competițională.

Pentru sportivii care sînt spe
cializați în discipline de vară prac
ticarea schiului nu este contrain
dicată- ci dimpotrivă recomandată. 
Mai mult chiai, este o datorie 
pentru fiecare sportiv să cunoască
sistemele de alunecare pe schi, în I 
așa fel incit să se poată avînta 
chiar și pe o pantă mai abruptă, j 
pe o pîrtie mai dificilă.

Practicat în aer liber, în atmos- , 
fera ozonificată a munților, într-o 
veritabilă baie de raze ultraviolete 
(atunci cînd sportivul pornește de 
cu dimineață la drum) schiul re
prezintă un mijloc important de ț 
întărire a sănătății, de oțelire a 1 
trupului. Mișcările și respirația rit
mică pe care le necesită acest 
sport contribuie la mărirea capaci
tății pulmonare.

Schiul este necesar mai cu sea
mă acelora care, prin specificul 
sportului practicat, supun Ia mai 
mic efort segmentul inferior al 
corpului (canotaj, tenis de masă, 
tenis, scrimă, etc). In afară de 
plimbări pe schi, acești sportivi 
pot efectua și probe alpine, cobo- 
rire, slalom, etc.

De o bună reputație, ca sport 
complimentar, se bucură schiul și 
printre atleți. Campioana și record
mana noastră în cursa de 800 m, 
inaestra sportului Edith Treibal 
este cunoscută și ca o schioară

fruntașă. Din acest exemplu se 
poate vedea cît de favorabilă este 
practicarea schiului chiar și pentru 
atleții de performanță. Săritorii 
și sprinterii se vor abține de la 
probele alpine, insistînd mai mult 
asupra crosurilor și plimbărilor 
pe schi. Aceasta pentru a nu-și pe
riclita gleznele, supuse și așa 
unui efort serios în probele lor de 
specialitate.

Insușindu-și alunecare i pe schi
uri, sportivii au prilejul să-și pe
treacă într-un mod plăcut orele 
lor de odihnă din cursul iernii. 
Studiul mersului pe schi va începe 
firește cu ''elementele cele mai sim- 

I ple. Ele pot fi însușite în -cîteva 
1 lecții, de preferință colective. De 

asemenea este bine ca plimbările și 
crosurile pe schi să fie făcute în 
colectiv, în pădure, în împrejurimile 

j orașului. La început se vor alege 
trasee mai simple, urmînd ca ul
terior, să se pornească pe altele 
mai dificile, in raport cu nivelul de 
pregătire a sportivilor. Elementele 
mai complicate ale schiului pot fi 
însușite la munte în numeroasele 
tabere care iau ființă în fiecare 

’ an și în care activează instructori 
și antrenori pricepuți.

Pentru sportivii care au avut q 
activitate competițională intensă 

j in cursul verii, realizarea odihnei 
și relaxării nervoase este absolut, 
necesară. Practicarea schiului con-' 
tribuie la obținerea acestei relaxări 
a sistemului nervos central. In pe
rioada de odihnă sportivii vor e- 

I fectua numai plimbări pe schi, ne- 
recomandîndu-se organizarea de
concursuri (chiar și cu titlu de
distracție), deoarece competiția 
crează o stare de concentrare ner
voasă, indiferent de caracterul ei.

Experiența sportului sovietic ne 
furnizează nenumărate date pri
vitoare la utilitatea practicării 
schiului. Este o datorie a sportivi
lor noștri să nu neglijeze acest 
mijloc important de oțelire, de 
îmbunătățire a pregătirii fizice în 
timpul lunilor de iarnă. S-a văzut 
că sportivii care nu-și întrerup ac
tivitatea atunci cînd din punct de 
vedere calendaristic sezonul disci
plinei lor de specialitate a luat 
sfîrșit, obțin în anul următor per
formanțe și rezultate tehnice su
perioare, intră repede în cea mai 
bună formă, sînt feriți de fluctu
ații. Printre sporturile complimen
tare schiul ocupă un loc de frun
te. II recomandă ca atare comple
xul de mișcări care pune în acti
vitate întregul sistem muscular al 

. corpului, influența binefăcătoare a- 
! suora organelor interne și efectul 
i odihnitor ce l are asupra sistemului 

nervos central decorul pitore’c în 
■ care se desfășoară. Lozinca „Fieca-, 
I re sportiv un schior" trebuie să fie 
I transpusă în fante prin străduința 

tuturor sportivilor noștri.
o- - - - -

pentru categoria A 
rugbi

cuioase. In acest fel, nota dte spec
taculozitate a acestei întâlniri a fost 
aproape în întregime ratată. Sin
gurele faze interesante și totodată 
eficace, au fost cele cîteva acțiuni 
personale ale centrului Iliescu (Me
talul București) și ale fundaș ulm 
Petre Gheorghe (Constructorul 
Orașul Stalin).

Rezultatul acestei întîlniri a fost
3-3  (0-3). Scorul a fost deschis în 
prima repriză printr-o încercare 
reușită de Andruță (Constructorul 
Orașul Stalin) tar egalarea a sur
venit în repriza a doua printr-o lo
vitură de pedeapsă reușită de Toma 
Moldoveana.

In descinderea acestei întîlniri a 
avut loc un meci între juniorii Lo
comotivei P.T.T. și Progresul F.B. 
Ultimii au învins cu scorul de 3-0.

Turneul de calificare
Ia

Ieri dimineață s-a desfășurat pe
stadionul Locomotiva P.T.T. primul 
meci din cadrul barajului care ur
mează să desemneze a 10-a echi
pă ce va act’va în cadrul campio
natului re.publ’can — categorta A 
— în anul 1955, dintre Metalul 
București (a doua clasată în cam
pionatul categoriei B, seria I1-) și 
Constructorul Orașul Stalin (cla
sată pe locul 8 în campionatul ca
tegorii A). Deși întâlnirea a fost 
dirz disputată, ambele echipe au 
practicat un joc confuz de o slabă 
factură tehnică și tactică. Urmă
rind rezultatul, atît Metalul Bucu
rești cit și Constructorul Orașul 
Stalin, s-au mulțum’t să presteze 
un joc închis — pe înaintare — 
deși cele cîteva -acțiuni ale liniilor 
de tre’ sferturi au fost foarte peri-

• La mărgineai orașului Brăila 
se construiește un hipodrom. In mo
mentul de față a fost terminată 
pista de alergări, lungă de 1200 m„ 
a fost reparat și văruit gardul de 
piatră, iar vechea clădire a grajdu
rilor a fost renovată, amenajîndu-se 
opt boxe individuale. fV. Stoiu co
respondent).

• Sportivii din colectivul Metalul 
Călan muncesc plini de însuflețire 
pentru a pune în funcție o nouă ba
ză sportivă. In prezent au loc ul
timele lucrări la popicăria cu două 
piste. Se muncește cu mult elan la 
amenajarea patinoarului colectivu
lui. (F. Krolacsek, corespondent).

• Colectivul sportiv Locomotiva 
din Craiova a organizat concursuri 
populare de triatlon, pentru trece
rea normelor G.M.A. La depoul de

C. C. A. și Progresul Tg. Mureș,
campioane de handbal ale R. P. R. pe anul 1954
Ieri au luat sfîrșit cele două 

mari competiții interne pe anul 
1954 ale handbalului nostru: 
campionatul republican mascu
lin și campionatul republican 

! ' feminin. Cele două echipe cam- 
! 1 pioane ale țării pe anul 1954 

sînt Casa Centrală a Armatei, ; 
la băieți și Progresul Tg. Mu
reș la fete.

PROGRESUL TG. MUREȘ — 
PROGRESUL ORAȘUL STALIN 

3-2 (14); 2-2)

Finala campionatului republi
can, întîlnirea dintre Progresul 
Tg. Mureș și Progresul Orașul 

| Stalin a constituit unul dintre cele 
mai frumoase mec'uri de handbal 
feminin ale anului. Ambele forma
ții au luptat cu multă dîrzenie 
pentru victorie și au prestat, tot
odată, în ciuda terenului nefavo
rabil. un ioc dinamic și spectacu- 
Iqs. Victoria a revenit pe merit 
eclrpei din Tg. Mureș, dar numai 
după o luptă epuizantă, prelun
gită cu încă două reprize a cîte 
10 minute, deoarece după limita 
normală de timp scorul era egal.

Progresul Tg. Mureș a atacat 
puternic încă din primele minute. 
De altfel, mureșencele au| dominat 
mai mult în prima parte a întîl- 
niirii și au terminat, la pauză, în 
avantaj cu un gol (marcat de So
fia Bajna). In această repriză, 
Progresul Orașul Stalin a ratat 
două aruncări de ta 13 m. După 
patrzl, focul este mai echilibrat. 
Progresul Orașul Stalin egalează 
prin Ană Balint, dar mureșencele 
iau din nou conducerea prin Ileana 
Naghi (din 13 m.) Echipa din 
Orașul Stalin domină, Maria 
Scheib înscrie, și meciul se ter
mină cu 2-2. Conform regulamen
tului se dispută prelungiri și, după 
o serie de acțiuni alternative, Ma
ria Popa înscrie golul care aduce 
victoria echipei din Tg. Mureș, cu 
3-2 (1-0, 2-2).

In mod special s-au remarcat 
Aurelia Sălăgeanu și Elisabeta 
Istvan de la învingătoare.

Arbitrul Ioana Dumitru a con
dus formațiile:

PROGRESUL TG. MUREȘ: 
Irina Naghi, Maria Dorstal, Elisa

locomotive, peste 60 de tineri și 
vîrstnici au trecut aceste probe. 
S-au evidențiat utemiștii H. Teodo- 
rescu, mecanic, Aurel Sterfe, lăcătuș 
și Axente Suteu, sudor. U. Teodo- 
rescu a realizat la suta de metri 
timpul de 12,6 iar Suteu a aruncat 
grenada 59 m. (C. Mofoc, corespon
dent).

• Colectivul sportiv Constructorul 
Tg. Mureș a organiza* o seric de 
concursuri sportive la fotbal, ciclism 
și șah. Acest colectiv duce o rod
nică activitate pe linie G.M.A., de
pășind angajamentele luate. In ve
derea sezonului sportiv de iarnă, 
întregul material a fost reparat sau 
reînoit. Din resurse locale au fost 
confecționate legături speciale pen
tru schiuri de fond. (I. Păuș, co
respondent).

beta Istvan, Eva Solimosi, Aurelia 
Sălăgeanu, Iulia Neamiu, Maria 
Popa, Clotilda Conf, Sofia Bajna, 
Maria Oprea, Ileana Naghi.

PROGR. ORAȘUL STALIN: 
Ana Stark, Inge Klutsch, Iu- 
liana Teutsch, Hilde Theiss, Ane- 
liese Elsen, Ana Baci, Maria 
''eh?ib, Anemarie Bosch, Mora 
Windt, luliana Vasile (Anehse 
Roth). Ana Balint.
• Pentru locurile 3-4 s-au întâl

nit Știința Timișoara și Știința
I.C.F.  București. Studentele timi
șorene au ciștigat cu 2-1 (1-0).
Au marcat: Lucia Dobre și M. Tu- 
fan, respectiv Ilona Jianu.
• lată rezultatele meciurilor din 

ultima etapă a campionatului mas- 
eitlin:

RECOLTA VARIAS — DINAMO
ORAȘUL STALJNf 4-10 (3-6)

Au marcat: Schmidt O. (3), Pa- 
han (3), Balaș (2), Schmidt H. 
și Donca pentru Dinamo Orașul 
Stalin și Wolltman și Jung pen
tru Recolta.

ȘTIINȚA CLUJ — FLAMURA 
ROSIE JIMBOLIA 0-11 (0-7)

Au înscris: Kaiser (4), Vrantar 
(4) și Wegeman (3).

C.C.A. — METALUL TIMIȘOARA
4-3  (2-1)

Jocul a fost foarte viu disputat 
și nu a lipsit mult ca C.C.A. să 
sufere prima sa înfrângere. Timi
șorenii an condus spre sfîrșitul 
jocului cu 3-2. Superioritatea în 
pregătirea fizică a echipei tmeu- 
reștene și-a spus însă cuvîntul. 

" Au marcat: Sauer (2), Meitert

1. C.C.A.
2. Dinamo Orașul Stalin
3. Flamura roșie Jimbolia
4. Voința Sibiu
5. Metalul Timișoara
6. Metalul Reșița
7. Știința Timișoara
8. Dinamo București
9. Flacăra Ploești

10. Știința Iași
11. Știința I.C.F.
12. Flamura roșie Cisnădie
13. Recolta Varias
14. Știința Cluj

• La Orăștie, sportivii așteaptă' 
cu nerăbdare începerea sezonului' 
sportiv de iarnă. La școala mcri:e 
agricolă a fost amenajată o s-ală 
de gimnastică, în care se va juca 
volei. De asemenea, vor fi instalate 
panouri pentru baschet. Peste puțin 
timp va fi gata și sala pentru con
cursurile de șah și tenis de masă. 
Un alt colectiv siportiv care se pre
gătește cu sîrgutoță, este cel de la 
școala profesională chimică. Tinerii 
au reparat toate schiurile existente 
în magazie. (G. Balogh, coresp)-

• In raionul Făgăraș, angaja
mentele pe linie G.M.A. au fost în
deplinite și depășite. In cadrul a- 
cestei munci s-au evidențiat co
lectivul Recolta Cerhaia (instructor 
Adalbert Mikloș), colectivul spor
tiv al școlii medii (instructor (V- 
S‘ca). (C. Fronde, corespondent).. t 

și Wagner din 13 m. pentru* 
C.C.A., respectiv Walzer. Pușcaș 
și Ortinau pentru Metalul Timi
șoara.

Foarte slab arbitrajul lui Cîrli- 
geanu. Printre numeroasele sale 
greșeli, semnalăm acordarea com
plet nejustificată a loviturii de la 
13 m. din care a înscris Wagner- 

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — FLA
MURA ROȘIE CISNĂDIE 

8-4 (5-2)

Au marcat: Zavadski (4), Juda. 
(2), Vlad și Mărgineanu pentru 
Știința și Kapp (2), Marcu șt 
Mantsch pentru Flamura Roșie. 

METALUL REȘIȚA - ȘTIINȚAL 
IAȘI 5-3 (2-2)

VOINȚA SIBIU — ȘTIINȚA
I. C. F. 4-2 (2-1)

Meciul s-a disputat pe un teren-, 
desfundat și pe un timp friguros^. 
Cei peste 1000 de spectatori aut 
putut asista la un joc dus într-unr. 
ritm viu de ambele echipe, nevoiter 
din cauza terenului noroios să în
lăture aproape cu totul driblingu-i 
rile și să încerce mai des poarta- 
Pentru Voința au înscris Otto (2)„ 
Heikel și Wagner, iar pentru Ști
ința I.C.F.: Schuster și Almăjart 

DINAMO BUCUREȘTI — FLA* ~
CARA PLOEȘTI 2-5 (2-4)' ,

Au marcat: Schwab și Tischletr 
I pentru Dinamo și Stavarache, 
Vulescu, Tischler II, Cîmpeanu și 
Stoenescu pentru Flacăra Ploești.
• Clasamentul final «1 campio

natului republican masculin defe 
handbal este următorul:

26 25 1 0 284:125 51
26 20 1 5 260:154 41
26 18 1 7 228:153 37
26 13 3 10 195:167 29
26 12 4 10 200:186 28
26 12 3 11 221:203 27
26 12 0 14 186:189 24
26 9 6 11 182:186 24
26 12 0 14 161:177 24
26 11 1 14 178:211 23
26 11 1 14 167:202 23
26 8 4 14 173:198 20
26 3 2 21 148:238 8
26 2 1 23 97:288 5



Campionatul republican de lupte pe echipe
DINAMO BUCUREȘTI — LOCO

MOTIVA TIMIȘOARA 8 — fi

Nu i-a fost prea dificil echipei 
campioane să obțină victoria W 
dauna feroviarilor timișoreni. Sco
rul de 8—0 în favoarea echipei 
Dinamo reflectă neta sa superi
oritate. Elementele prezentate de 
timișoreni, sînt însă foarte tinere 
și cu perspective. Victoriile dinamo- 
Viștilor att fost obținute — în or
dinea categoriilor — de: P. Va- 
trici (la puncte), T. Blidaru (la 
puncte), Fr. Horvath (prin tuș în 
Hlin. 8), V. Popescu (la puncte), 
D. Cuc (prin tuș în min. 6), N. 
Po-ovici (prin tuș în min. 6). M. 
Pelușica (prin tuș în min. 3) și
A. Șuii (prin neprezentarea ad- 
Versarului)

PROGRESUL ORADEA — C.C.A. 
0—8

Oaspeții au obținut o victorie ca
tegorică, datorită pregătirii tehnice 
și fizice superioare. Cinci dintre 
întîlniri s-au terminat prin victorii 
la tuș, iar restul de 3 la puncte. 
(Spectatorii au admirat îndeosebi 
meciurile dintre I. Gaspar — G. 
iSuteu și D. Pîrvulescu — T. Pa- 
jega. Deși a fost învins prin tuș, 
tânărul T. Pa jeg a a avut o com
portare excelentă în fața rutinatului 
luptător de la C.G.Â., maestrul 
Aportului D. Pîrvulescu. Iată re
zultatele tehnice: categ. 52 kgr. 
Al. Ruzsi (G.G.A.) cîștigă prin tuș 
întîlnirea cu Gorbe (Progr.), categ. 
57 kgr. D. Pîrvulescu (C.G.A.) în- 
jvinge prin tuș pe T. Pajega (Pro
gresul), categj 62 kgr. V. Sinculșr 
!(C.C.A.) învinge prin tuș pe Fr. 
Ramocsany (Progr.) categ. 67 kgr.
3. Gaspar (C.G.A.) cîștigă la punc
te în fața lui Gh. Suteu (Progr), 
'categ. 73 kgr. I. Ciosa (CCA) cîș
tigă la puncte în fața lui Fr. To- 
itlor (Progr). categ. 79 kgr. V. 
Pop (C.G.A.) cîștigă la puncte în 
fața lui L. Gyenge (Progr.), categ. 
87 kgr*. V. Popovici (QC.A.) cîști
gă prin tuș întîlnirea cu St Nagy 
f(Progr.), categ. grea I. Corneanu 
ȚG.G.A.) cîștigă prin tuș în fața lui 
Șt. Blaga (Progr.).

j FLAMURA ROSIE CLUJ — 
:iCONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
j- 4—4

Așa cum era de așteptat, cele 
3ouă echipe și-ait împărțit în modi 
egal victoriile. Rezultatele tehnice: 
categ. 52 kgr. Roșu (FI. r.) cîștigă

Echipa Casei Centrale a Armatei a cîșVgat 
campionatul republican de haltere 
Ion Birătr (Metalul) și Gh. Ienciu 

au obținut 4 noi recorduri ale țării
Sîmbătă și dumtaică în sala Di

namo s-au întrecut cele mai bune 
echipe de haltere .ale asociațiilor 
sportive pentru Vilul de campioană 
reipuiblicană pe anul în curs.

Așa cum era și de așteptat, titlul 
He campioană a revenii echipei Ca
sei Centrale a Armatei, care s- a do
vedit, și ta acest an, cea ma; ibună, 
cea mai omogenă. C.C.A. a reali
zat 2130 kg., performanță care re
prezintă iun nou reco rd al țări’ 
j(v. r. C.C.A. 2090 kg. — 1953). 
Camiponenții Casei Centrale a Ar
matei au obținut rezultate bune. 
®ată rezultatele obținute în ordi
nea categoriilor: Vasile Becteraș' 
245 kg.; Ștefan G. Ștefan 242,5 kg.; 
Tiberiu Roman 285 kg.; Atilla Va- 
sarhely 310 kg.; Ilie Dancea 332,5 
kg.; Eremia Delcă 337,5 și Silviu 
Cazan 377,5 kg. Cea mai frumoa
să comportare din echipa camp'oa- 
n:i a avut-o Tiberiu Roman care a 
obținut cu acest prilej un prom'ță- 
tor record personal.

Pe locul al doilea s-a clasat e- 
chipa Dinamo. Față de anul trecut, 
dinaimoviștii s-au comportat cu 
mult mai btae. O serie die elemen
te tinere eta Ion Segal, Anatol Nes- 
'terov, Liviu Hnidei și chiar Gh. 
Piticaru au obținut rezultate supe
rioare față de competițiile prece
dente. Așa se expFcă, de altfel, to
talul de 2035 kg. obținut de dina- 
movigt', care le-ia adus locul al 
doilea. Dinamoviștii au obținut ur
mătoarele rezultate: Al. Cosma 
230 kg.; Mănăilescu 257,5 kg.; Gh. 
Rurcărea 280 kg.; I. Segal 310 kg.; 
54. Nestorov 320 kg.; L. Hnidei 305 
'kg. și Gh. Piticaru 332,5 kg.

Flamura roșie a obținut locul al 
treilea. Făiră îndoială că faiptul a- 
cesta constituie un frumos succes. 
El este rodul unei munci neobosite 
desfășurată de antrenorul Ilie Ien
ciu și al străduinței tuturor concu- 
renților în frunte cu Gh. Ienciu și
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prin neprezentarea adversarului, 
categ. 57 kgr. Timar (Constr.) 
cîștigă la puncte în fața lui Fer
dinand (Fl.r.), categ. 62 kgr. D. 
Mircea (Constr.) cîștigă la puncte 
în fața lui Ghinder (Fl.r.) categ. 
67 kgr. Gh. Dumitru (Constr.) cî
știgă prin neprezentarea adversa
rului, categ. 73 kgr. A. Binder 
(Fl.r.) cîștigă la puncte în fața lui 
Grăjdan (Constr.), categ. 79 kgr. 
St. Gali (Fl.r.) învinge prin tuș 
pe N. Elefterie (Constr.). categ. 87 
«gr. Manolache (Constr.) cîștigă 
prin tuș în fața lui Ciucan (FI. r.), 
categ. grea Gh. Marton (Fl.r.)' cîș
tigă la puncte în fața lui Făgără- 
șanu (Constr.)

METALUL BAIA MARE — 
FLAMURA ROȘIE ARAD 6-2

BAIA MARE, 21. (prin telefon 
de la subredacția noastră). — În
trecerile s-au ridicat la un nivel 
tehnic mulțumitor. Victoria gazde
lor este pe deplin meritată. Rezul
tatele ar mai fi suferit unele mo
dificări, dacă arbitrul I. Pantici 
(Oradea) ar fi arbitrat corect. El 
a fost însă neatent și a dat de
cizii în compensație. Victoriile gaz
delor au fost obținute prin E. Kon- 
rai (categ. 57 kg.), L. I.apșanski 
(categ. 67 kgr.), Gh. Toros (categ. 
79 kgr.) la puncte și Tamba prin 
tuș. La categ. 87 kg. și grea, V. 
Ujlaky și T. Vigh au cîștigat prin 
■neprezentarea adversarilor.

CONSTRUCTORUL PLOESTI — 
DINAMO ORAȘUL STALIN 4—4

Prin victoria lui D. Pană asupra 
lui I. Zentai la categ. 62 kg. și 
prin neprezentarea adversarului la 
categ. grea, localnicii au obținut 
un rezultat de egalitate în fața 
echipei dinamoviste. Iată rezultate
le tehnice: categ 52 kgr. N. Preda 
(Constr.) cîștigă la puncte în fața 
lui L. Ferenczi, categ. 57 kgr. L. 
Ferdinand (Dinamo) cîștigă la 
puncte în fața lui V. Gaal, categ. 
62 kgr. D. Pană (Constr.) cîștigă 
la puncte întîlnirea cu I. Zentai, 
categ. 67 kgr. Fr. Hari (Dinamo) 
cîștigă la puncte în fața lui V. 
Perju, categ. 73 kgr, V. Bularcă 
(Constr.) cîștigă prin tuș întîlni
rea cu T. Oană, categ. 79 kgr. I. 
Mureșan (Dinamo) bate prin tuș 
pe V. Negrea, categ. 87 kgr. V. O- 
noiu (Dinamo) cîștigă prin tuș în 
fața lui N. Gheorghe, categ. grea 
Sigmund (Constr.) cîștigă fără ad
versar.

Iosif Curelea. Concurenții de la 
Flamura roșie au realizat 1935 kg. 
(Gh. Berteanu 225 kg.; Ion Nistor 
242,5 kg.; Gh. Ienciu 297,5 kg.; Ilie 
Ienciu 332,5; Iosif Curelea 285; 
Mihai Gusbeth 280; C. Soiirovici 
272,5).

Pe locul IV s-a clasat echipa 
Progresul cu un total de 1895 kg. 
In formă ibună s-au arătat Gossler 
(245 kg.); Anghel Lucan (307,5 
kg); Al. Engelmayer (282,5 kg.) 
și Gh. Apostol care, deși insuFcient 
antrenat, a obținut 272,5 kg.,

Pe locul următor s-a clasat e- 
ch.'pa Știința cu un total de 1825 
kg. Dintre concurenții acestei e- 
chiipe remarcăm performanțele ob
ținute de C. Bucur 327,5 kg. și N. 
Băltăceanu 307,5 kg. Fără îndo’ială 
că Știtoța putea obține și locul al 
III-lea dacă Gh. Tescu nu ar fi 
ratat de trei ori la proba aruncat.

Pe locul VI s-a clasat ttoăra e- 
chlpă a asociației Locomotiva. Ea 
a totalizat 1595 kg.

Nu putem încheia fără să .arătăm 
că locul următor a fost ocupat de 
Metalul oare a aliniat o „echipă" 
formată din... doi aamen:. Vinova
tă este asociația Metalul pentru că 
nu s-a preocupat die alcătuirea e- 
chipei, dovedind un total dta'iste- 
res față de finala camptonatulul 
republican.

★
In cadrul acestor campionate o 

comportare excelentă a avut Ion 
Birău (Metalul). Participtod în ca
drul categoriei cea mai ușoară, B'- 
rău a realizat 3 valoroase recor
duri republicane: 82,5 kg. la „îm
pins", 87,5 kg. la „smuls" șl 275 
kg. la totalul celor trei probe.

La categoria ușoară, Gh. Ienciu 
(FI. roșie) a realizat un- nou record 
republican la totalul celor trei pro
be : 297,5 kg.

■fr
Organizarea a avut unele lip

suri. Barele ,au fost de proastă ca
litate și numărul lor a fost insuf:- 
cient.

L OG H SENT EL D

Campionatul masculin 
l de volei categoria A

DINAMO BUCUREȘTI—ȘTIINȚA 
IAȘI 3-1 (11-15; 15-13; 15-7; 15-6) 

Studenții au jucat cu multă în
suflețire pînă la sfârșitul setului 
doi, când au comdlus cu 10-3 și 13-7. 
De aci însă, pe de o parte reorga
nizarea jocului echipei Dtoamo și 
pe de alta descurajarea ieșenilor, 
au dus la pierderea- setului și de 
aci a meciului.

ȘTIINȚA CLUJ—C.C.A. 0-3 
(H, 10, 11)

Militarii au dovedit o mai bună 
pregătire tehnică, tactică și, în 
special, fizică. Studenții clujeni 
s-au comportat sub așteptări. S-au 
evidențiat Roman, Sușelescu, W;l- 
wert de la C.C.A. și Cherebețiu și 
Corbeanu de la clujeni.
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — LOCO

MOTIVA BUCUREȘTI 0-3
(10. 7, 5)

Bucureștenii au obținut o clară 
și meritată victorie, depășindu-și 
net adversar’i.
METALUL PLOEȘTI—PROGRE
SUL BUCUREȘTI 0-3 (14, 5, 8)

Primul set a fost deosebit de in
teresant, deoarece ploeștenii s-au 
ridicat la valoarea adversarilor. In 
celelalte seturi ibucureșten’i au fost 
categoric superiori.—o—

. Di; pute dârze in primele
I ciclocrosuri de toamnă

Tinărial colectiv sportiv Con
structorul M.A.S. a organizat ieri, 
în conidițiiumi optime, primate între
cerii de cidlocros de toamnă. Astfel, 
traseul a fost marcat cu amănun
țime, numeroși arbitri de parcurs 
au indicat drumul ta diferite puncte 
dificile, și au fost decernate nu
meroase premii.

Toate lalergăirile, dlîrz disputate, 
au arătat buna pregătire a cicliști
lor. O coruportare frumoasă a avut
B. Rosenberg, care l-a depășit ca
tegoric pe Moratu, un specialist al 
ciclocrosufui. De asemenea s-am' 
evidențiat tinerii Gr. Roșea și N. 
Stoiu (categoria semicuirse) și St. 
Constantinescu, St. Vîju și D. Țane, 
de la categ. biciclete de oraș.

Rezultatele tehnice. CURSE : 1.
B. Rosenberg (Constructorul!) 49 
min. 35 sec.; 2. I. Morairu (Pro
gresul) 56:55; 3. V. Mi'litaru (Me
talul) 51:35; 4. L. Dominic (Con
structors'); 5. C. Marinescu (Con
structorul) .

SEMICURSE : 1. Gr. Roșea (FI. 
roșie); 2. N. Stoiu (FI. roșie); 3. 
I. Simion (Loc. Gr. Roșie); 4. N. 
Nedelcu (Pez. Muncă: 5. E. Un- 
gureanu (Loc. Gr. Roșie).

Biciclete de oraș : 1. Șt. Constan- 
tinescu (Știința); 2. Șt. Vîju (Rez. 
Muncă); 3. D. Țane (Rez. Muncă);
4. N. Barou (Rez. Muncă); 5. I. 
Otopeanu (Șc. sportivă elevi). Pe 
ech-ipe victoria a revenit asocia
ției Constructorul, urmată de Me
talul si Minerul.

D. TANASESCU 
corespondent

Maeștrii sportului Ștefan Petrescu și Iudith Moscu 
(Metalul) au ciștigat „Cvpa de iarnă” la tir

Timp de trei zile poiigonul Tu
nari din Capitală a găzduit între
cerile de tir din cadrul „Cupei de 
iannă", organizată de Comitetul 
pentru cultură fizică și sport oră
șenesc București.

In ciuda timpiului nefavorabil, re
zultatele Obținute de trăgătorii și 
trăgătoarele noastre au fost bune.

„Cupa de iarnă" la băieți a fost 
cîștigata de maestrul sportutoi Ște
fan Petrescu (Metalul), care ta 
proba de pistol viteză (60 focuri) 
a realizat 60/580 puncte, perfor
manță egală cu recordul olimpic 
al probei.

La fete „Cupa de iarnă" a 'reve
nit maestrei sportului Iuidith Moscu 
(Metalul), în urma rezultatului ob
ținut la proba de armă literă po
ziția culcat, 395 puncte.

Un rezultat foarte bun a mai ob
ținut și Ana Mânu (Flamura 
roșie), care a ocupat Jocurile tatii 
la armă liberă poziția genunchi cu 
380 puncte, la poziția picioare cu 
364 puncte precum și la cele trei 
poziții de tragere cu 1138 puncte. 
Pentru Ana Mânu, aceste rezultate 
constituie recorduri personale.

Cele mai valoroase performanțe 
din acest concurs au fost obținute 
de primii patru clasați ta proba de 
pistol viteză (60 focuri). Lupta a 
fost foarte 6trimsă între primii 
patru clasați, fiind o diferență de 
numai un punct între locul unu și 
dos și de asemenea o diferență de

Dinamo București a cîștigat Campionatul republican 
de atletism pe echipe

Oradea 21 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Ultima etapă a campionatului 
republican de atletism pe echipe 
a reunit la startul întrecerilor de 
la Oradea pe cei mai Luni a bieți 
ai țării. Toate cele 9 ireprezenta- 
tive au aliniat în această ultimă 
etapă formațiile complete. Aceasta 
a făcut ca nivelul întrecerilor să 
crească simțitor. Din păcate, vre
mea cu totul nefavorabilă (ta aju
nul primei zile de concurs a nins, 
iar în cele două zile de întreceri 
a fost foarte frig) a împiedicat ob
ținerea celor maj bune rezultate. 
Cu toate acestea au fost obținute 
o serie de noi recorduri.

Astfel, ttaăira atletă Ioana Luță 
din echipa asociației Locomotiva 
a reușit cu 12,4 sec. pe 100 m. nu 
numai un valoros record personal 
ci și un nou record de junioare 
al țării. De remarcat că în. această 
cursă a recordului Ioana Luță a 
întrecut o parte din cele mai bune 
sprintere ale țării.

Rezultate bune au reușit și a- 
runcătorii de suliță Andrei Deme
ter, Iuliu Iordan, Paul Demeter 
Aneliese Ztmbreșteanu. Dintre 
aceștia, Iuliu Iordan, tot de la Lo
comotiva, a realizat cu 61,15 m. 
un nou record de juniori al țării.

Spectatorii orădeni au putut ur
mări întreceri viu disputate la ma
joritatea probelor. După termina
rea întrecerilor, tov. Ion lonescu, 
secretarul comisiei centrale de atle
tism, a înmînat echipei Dinamo 
„Cupa challenge” care revine cîș- 
tigătoarei campionatului de atle
tism pe echipe al R.P.R. pe anul 
1954. Iată acum rezultatele celor 
trei meciuri:

C.C.A.  210,5 — ȘTÎ3NȚA BU- 
Cy^S-ȘTU 208 — METALUL 

ORAȘUL STAL'N 205,5

110 m. g.: Ion Sorin (C.C.A.) 
15,8; disc fete: Paraschiva Lucaci 
36,32 (Știința); greutate băieți:
A. Raica (C.C.A.) 14,33; lungime 
băieți: Ion Sorin 6,91; greutate 
fete: A. Roth (Metalul) 12,37; su- 

I liță fete; A. Zîmbreșteamu 41,02; 
ciocan: D. Rășcănescu (C.C.A.) 
53,41; 80 m. g.: Melania Davido- 
vici (Met.) 12,6; disc băieți: R. 
Coveianu (C.C.A.) 43,47; I. Știrbu 
(Șt. Buc.) 41,20; triplu salt: V.

1. Dinamo București 16 16 0 0 2063,5 32
2. Știința Cluj 16 14 0 2 2051,0 28
3. Locomotiva Buc. 16 10 0 6 1774,0 20
4. Constructorul + FL Roșie 16 8 0 8 1621,0 16
5. Voința + S.M.T.C.F. Tim. 16 8 0 ’ 8 1541,0 16
6. Metalul Orașul Stalin 16 7 0 9 1679,5 14
7. Progresul Buc. 16 4 0 12 1556,5 8
8. Știința Buc. 16 3 0 13 1473,5 6
9. C.C.A. 16 2 0 14 964,5 4

numai un punct între locul doi, lirei 
și patru. Pentru stabilirea locuri
lor trei și patru a fost necesar un 
baraj, deoarece Titus Manicatide 
și Zoiltan Deac, ambii de la Pro
gresul, au fost la egalitate de 
puncte (60/578). In urma baraju
lui, locul trei a revenit lui Titus 
Manicaitide.

Iată rezultatele tehnice: armă 
liberă calibru redus : poziția culcat 
40 focuri masculin: 1. P. Cișmigiu 
(Metalul) 395 p.; 2. A. Neagu (Di
namo) 394 p.; 3. V. Enea (C.C.A.) 
393 p.; 4. V. Panțuru (Dinamo) 
392 p.; 5. H. Herșcovioi (Dinamo) 
390 p.; feminin: 1. Iudith Moscu 
(MetaM) 395 p.; 2. Ana Mânu 
(FI. r.) 394 jp.; 3. Rodioa Grozea 
(Constr.) 391 p.; 4. M.arieta Ju- 
verdeanu (Metalul) 390 p. (18 
muște); 5. EliSalbeta Mironescu 
(Constr.) 390 p. (15 muște). Pozi
ția genunchi 40 focuri masculin: 
1. H. Herșcovici (Dinamo) 387 
p.; 2. Șt. Petrescu (Metalul) 379 p.;
3. L. Cristesciu (C.C.A.) 376 p.;
4. V. Panțuru (Dinamo) 374 p.
(11 muște); 5. V. Enea (C.C.A.) 
374 p. (9 muște); feminin: 1. Ana 
Mânu (FII. r.) 380 p.; 2. Iudith 
Moscu (Met.) 378 p.; 3. Lia Sîirbu 
(Progresul) 372 p.; 4. Vasilioa 
Niiculla (Dinamo) 368 p.; 5. Marieta 
Juverdeanu (Met.) 366 p.; poziția 
picioare 40 focuri, masculin: 1.
H. Herșcovici (Dimamo) 370 p, A 2. 

Zăvădescu (C.C.A.) 13,79; înălțime 
fete: Iolanda Balaș (C.C.A.) 1,55 m.

DBNAMO 3UCUREȘTH 259 —
PROGRESUL BUCUREȘTI 253 
— VOîNȚA + SMTCF Tf- 

M1ȘOARA 136

100 m. g.: Ion Opriș (Dinamo) 
14,8; 100 m. băieți: Al. Stoenescu 
(Dinamo) 10,9; Gh. Radulescu 1 
(Voința) 11,1; disc fete: Geta i
Georgescu 38,06; 1500 m.: Mosco- 
viei (Progresul) 4:03,4; D. Bîrdău ■ 
(Dinamo) 4:04,8; 800 metri băieți: ■ 
Moscovici 1:57,7; Bîrdău 1:58,1; , 
greutate fete: Erika Scherer 11,56: 
înălțime băieți: Al. Merică (Di
namo) 1,81; suliță fete: Alexan
drina Tănase (Progresul) 35,04; 
lungime fete: Ana Șerban (Voin
ța) 4,28; 80 m. g.: Ana Șerban 
12,2; disc băieți: M. Raica (Di
namo) 44,17; triplu salt: Cornel 
Poenaru (Voința) 13,75; suliță bă
ieți: A. Demeter (Dinamo) 66,26;
D. Zamfir (Dinamo) 62 25.

ȘTISMȚA CLU3 252 — LOCO
MOTIVA 212 — CONSTRUC
TORUL + FLAMURiA ROȘIE 

192

110 m. g.: Witmam 15,6; 100 m. 
băieți: Măgdaș (Știința) 10,9;
greutate băieți: Georgescu (Știin
ța) 14,63; 100 m. fete: Ioana Luță 
(Locomotiva) 12,4 sec. record de . 
junioare al R.P.R.; Alexandra Sicoe 
(Știința) 12,6; «Letiția Bardaș 
(Loc.) 12,7; Oltea Haiduc. (Știin
ța) 12,9; (disc fete): Lia Manoliu 
(Știința) 38,60; 200 m. fete: Al. 
Sicoe 25,8; I. Luță 26,5; greutate ■ 
fete: Melania Velicu (Constr.) 
11,60; ciocan: D. Constantin (Loc.) 
54,56; V. Iacoveaniu (Loc.) 52,60; 
suliță fete: Ilona Mikloș (Știința) 
38,65; Gabriela Stoica (Constr.) 
36,12; 80 m. g.: E. Streza (Loc.) 
12,7; disc băieți: D. Constantin 
42,17; triplu salt: Cristache Barta 
(Constr.) 13,76; Tr. Chitul (Ști
ința) 13,65; suliță băieți: Iuliu 
Iordan (Loc.) 61,15 m. record de 
juniori al R.P.R.: Paul Demeter 
(Știința) 60,83.

Clasamentul final al campiona
tului republican de atletism pe 
echipe pe anul 1954 este următo
rul:

L. Cristescu (C.C.A.) 366 p.; 3.
S. Cantili (C.C.A.) 358 p.; 4. Șt. 
Petrescu (Met.) 354 p.; 5. V. Pam- 
țuiru (Dimamo) 352 p.; feminin: 1. 
Ana Mânu (FL r.) 364 p.; 2. Ma- 
r.ieta Juverdeanu (Met.) 352 p.; 3. 
Lia Sîrbu (Progresul) 349 p.; 1. 
Felicia Iovănescu (Progresul) 346 
p.; 5. Maria Roth (Voința) 345 
p. (3 muște); 6. Iudith Moscu 
(Met.) 345 p. 3 x40 focuri mascu
lin: 1. H. Herșcovici (Dimamo) 
1147 p.; 2. L. Cristescu (C.C.A.) 
1122 p.; 3. Șt. Petrescu (Met.) r 
1120 p.; 4. V. Panțuru (Dimamo) 
1118 p.; 5. S. Cainitili (C.C.A.) 1115 
p.; feminin: 1. Ana Mânu (FL r.) 
1138 p.; 2. Iudith Moscu (Met.) 
1118 p.; 3. Marieta Juvertfeanu ■ 
(Metalul) 1108 p.; 4. Lia Sîrbu 
(Progresul) 1104 p.; 5. Maria Roth . 
(Voința) 1094 p.; pistol viteză (60 . 
focuri): 1. Șt. Petrescu (Met.) 
288+292 = 60/580 ,p.; 2. Marin Do- 
chiiliță (C.C.A.). 288 + 291=60/579 j 
p.; 3. Titus Manicaitide (Prog.) ’ 
290+288=60/578 p.; 4. Zciltan Deac 
(Prog.) 293 + 285 = 60/578 p.; 5. A. 
Neagu (Dimamo) 270+278=60/518 
p.; talere 100 bucăți-: L Marcel 
Vasiliu (Loc.) .92 p.; 2f Adrian Ioa- 
nițescu (Prog.) 88 p.; 3. Gh.
Gheorghiu (Loc.) 87 p.; 4. S. Can
tili (C.C.A.) 87 p.; 5. Gheorghe 
Florescu (Metalul) 81 pi; 6. D. 
Danciu (Dinrrno) 81 p.

ISABELA MĂRDARESCU



frumoasa comportare a inotătoritor 
in „Cupa de toamnă a juniorilor” ^9
8 NOI RECORDURI IN ULTIMELE 

DOUA ZILE DE CONCURS
Ieri dimineață au luat sfârșit în

trecerile „Cupei de toamnă" a ju
niorilor la natație. In cele trei 
zile de concurs desfășurate in 
bazinul acoperit Fi areas c a au luat 
parte la diferitele probe 240 de ju
niori, dintre care 80 invitați din 
provincie. Paratei cu aceste între
ceri au avut loc o serie de probe 
la care au participat, în afară de 
concurs, componemții lotului R.P.R.

Ultimele două zile de concurs 
s-au soldat cu realizarea a 8 noi 
recorduri republicane. Cel mai va
loros dintre ele este ce‘l obținut de 
maestrul sportului Felix Heitz 
(C.C.A.) : 2:44,8. Vechiul record 
îi aparținea tot lui cu 2:46,5. Ce
leilalte recordluri au fost realizate de: 
A. Zahan (Dinamo) 1:03,5 pe 100 
m. liber! juniori, cat. Il-a (v.r. H. 
Book 1:03,8). Acest record ni-a 
trăit însă decît o zi pentru că în 
ultima zi a concursului G. Blajek 
(Știința) a mers cu 3/10 de sec. 
sub timpul realizat de Zahian, de
venind (pînă ila un nou concurs) 
deținătorul recordului pe 100 m. 
liber juniori, cat. Il-ia. A. Zahan 
a realizat însă uri' nou record de 
juniori cat. Il-a, în proba de 100 
m. fluture cu timpul de 1:13,6 (v.r. 
Zahan 1:14,3) și a reușit totodată 
să epateze recordul categoriei sate 
de juniori ila 100 m. spate cu 1:16,5. 
Cetei alte 4 recorduri au fost ia 
ștafete. Echipa C.C.A. (Hospodar, 
Heitz, Marchițiu, Novac) a stabilit 
timpul de 4:41,3 pe 4x100 m. mixt 
seniori (v.r. C.C.A. 4:43,9) repre
zentând un nou record R.P.R. de 
colectiv (recordul selecționatei 
R.P.R. este de 4:40,1). Echipa Di
namo (Zahan, Oanță, Bank, Olaru) 
a realizat și ea un nou record la 
4x100 m. mixt juniori cat. I-a cu 
5:03,8 (v.r. C.C.A. 5:06,9). Echipa 
Știința (Kroner, Chirvăsuță, Mari
nescu, Blajek) a realizat cu 4:33,7 
un nou record de juniori cat. Il-a 
ta 4x100 Im. filter (v.ir. Știința 
4:37,5) iar echipa de tete Știința a 
stabilit cu 6:12,1 un nOu record la 
4x100 m. liter, junioare cat. II-a 
(v.r. 6:17,2 Progresul București). 
In afară de timpurile de mai sus, 
care reprezintă noi recorduri, tre
buie evidențiat timpul de 4:55,6 
realizat de maestrul sportului Zol- 
tan Hospodar pe 400 m. liber, ca 
fiind cel mai bun timp al anului 
pe această probă, ba fell, tatr-una 
din seriiile probei 100 m. liber, V. 
Marchițiu a „mers" 1.00.6!

Din rezultatele obținute în pro
bate de juniori -remarcăm : 100 m. 
fluture, cat. Il-a: A. Bank (Di
namo) 1:16,5; 2. G. Blajek (Știin
ța) 1:17,5. 400 m. liber cat. Il-a: 
I. H. Bock 5:14,7; 2. G. Blajek 
5:19,5; 3. I. Bordi (Progresul! Tg. 
Mureș) 5:22,5; 4. C. Țintea (R. M.) 
5:33,6. 100 m. bras cat. II-a: 1. 
A. Bank 1:21,6. 100 m. spate, cat. 
II-a: 1. Alice Iustin (C.C.A.) 1:31,2. 
200 m. bras cat. l-a: 1. A. Oanță 
(Dinamo) 2:52,9. 200 m. bras cat. 
II: 1. A. Bank 2:57,6. 200 m. bras 
cat. Il-a: 1. Elena Ghinea (Progre
sul) 3:34,5. 100 m. liber cat. 11-a: 
1. G. Blajek 1:03,2 (nou 'record) 2. 
H. Bock 1:03,3; 3. C. Țintea 1:06,5. 
100 m. bras cat. l-a: 1. Maria 
Brateș (Progresul!) 1:35,1. „Cupa 
de toamnă" a fost decernată colec
tivului Știința București.

INFORMAȚII
onosport

Iată cum arată un buletin de la 
concursul PRONOSPORT Nr. 33 
(etapa din 21 noiembrie) cu toate 
rezultatele exacte:

I. C. C. A.—Metalul Cîmpia
Turzii X

II. Progresul Oradiea—-Locomo-
tiva Timișoara X

III. Știința Timișoara — Dinamo
Orașul Stalin 2

VI. Honved Budapest -- Vasas
Bp. (R.P.U.) 1

VII. Vasas Izzo — Dorogi Bâ-
nyăsz (R.P.U.) X

VIII. Szomibathely Lacom.—Gyori
Vasas (R.P.U.) 1

IX. Salgobarjanl Bânyăsz—Sze- 
gedi Haladăs (R.P.U.) 1

X. Diosgyori Vasas — Sztalin 
Vasmii Epitok (R.P.U.) 1

XI. Bordeaux—Lille (Franța) 1
XII. Ractog—Monaco (Franța) 2

A. MetalulMReșița — Știința Iași
(handbal) 1

B. Voința Sibiu — Știința I.C.F.
(handbal) 1

Meciurile IV Metalul Satu Mare- 
Metalul 131 și V Dmamo Tg. Mu
reș—Metalul A.M.E.F.A. au fost 
scoase din. concurs deoarece s-au 
tocat dimineața, .-»••

C.C.A. “~
Nu au fost mulți spectatori ieri 

pe Stadionul 23 August. Doar 
12.000—14.000. Dar aceștia au a- 
vut satisfacția ca — infruntînd 
timpul foarte rece și fulgii de ză
padă — să urmărească un joc 
interesant ca desfășurare și evo
luție de scor. Cei care n-au fost 
prezenți la acest meci vor fi sur
prinși, desigur, aflînd că inițiati
va și dîrzenia în joc nu au fost 
de partea echipei C.C.A., ale cărei 
șanse de a cuceri victoria pentru 
a-și netezi drumul spre titlu erau 
teoretic mai mark decît șansele e- 
chipei Metalul de a evita retrogra
darea.

Și totuși, desfășurarea jocului 
a arătat că echipa metalurgiștilor 
a fost aceea care a căutat să pres
teze un joc mai legat și mai efica
ce, mai însuflețit și mai hotărrt. 
Dacă meciul de ieri a prezentat 
multi» faze interesante și uneori 
chiar spectaculoase, meritul revine 
în mare măsură jucătorilor din 
Cîmpia Turzii. Echipa oaspe a ju
cat de la egal la egal cu formația 
campioană. Dar chiar atunci cînd 
a fost condusă cu 1—0, nu a des
curajat; dimpotrivă, a revenit în 
atac cu forțe sporite și nu numai 
că a egalat dar a și luat condm 
cerea cu 2—1. Puțin a lipsit să 
cîștige și ar fi meritat. Dar, o gre
șeală a lui Carapeț a adus ega- 
larea, iar în ultimul minut Burian 
a ratat o mare ocazie de gol. Și 
așa însă, rezultatul obținut la 
București constituie o bună perfor
manță pentru Metalul, ca urmare 
a unei comportări meritorii. Toți 
echipierii au jucat cu multă voin
ță și dîrzenie, remarcîndu-se în

Progresul Oradea — locomotiva 
Timișoara: 2-2 (1-2)

ORADEA 21 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Meciul s-a desfășurat în fața a 
peste 5000 de spectatori, oferind • 
un spectacol sportiv de un scăzut 
nivel tehnic. Echipele au jucat fără 
a depune prea multe eforturi pentru 
a cuceri victoria, fazele de domi
nare revenind alternativ fiecăreia 
dintre formații.

Prima repriză începe in nota de 
dominare a gazdelor, care în min. 
15 reușesc să deschidă scorul. Vilad 
primește o pasă de la Guță Tă- 
nase, pe partea stingă a terenului 
și, profitând de o ezitare ia iui Fran- i 
ciscovid, trage plasat. Urmează o 
lungă perioadă die dominare a oas
peților, care ratează prin Covaci 
(mm. 18) și Bădeanțu (min. 19 și 
24). Totuși, jocul mai bine închegat 
afi timișorenilor nu r amine fără re
zultat, pentru că în min. 31, un 
schimb de mingi Bădeanțu-Covaci- 
Bădeanțu se termină printr-un șut 
puternic ai iui Bădeanțu, care reu
șește să egaleze, iar în min. 39, o 
minge trasă tot de Bădeanțu în 
urma unei acțiuni personale lovește 
bara și ricoșează în plasă, urcând 
scorul ia 2-1 în favoarea oaspeților.

Se părea că după pauză timișo
renii își vor continua ofensiva. Ini
țiativa este luată-însă de echiipa 
gazdă și ea dă roade în min. 52, 
cînd Guță Tănase îl deschide pe 
Vlad, care, die la 6 m., înscrie gofiul 
egalizator. Meciul se termină la 
egalitate, (raportul de camere : 8-1 
pentru Progresul Oradea).

Arbitrul I. Drăghici (București) 
a condus corect următoarele for
mații :

PROGRESUL l.C.O.: Cseh — 
Țiriac, Vărzan 11, Tudose (din min. 
47 C. Pop) — Bodo, Cuc — Su- 
lyok, lor dac he, G. Tănase, Vlad, 
Nertea.

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA : 
Franciscovici — Corbuș, Androvici, 
Rodeanu — Nicolin, Ritter — Fe- 
renczi, Biolan, (din min 72 An- 
dreescu), Covaci, Langa, Bădeanțu.

S-au evidențiat Vărzan, Cuc, G. 
Tănase, Androvici și Bădeanțu.

★
In deschidere au jucat reprezen

tativele de tineret alte orașelor Ora
dea și București. Meciul s-.a ter
minat cu scorul de 4-2 (1-0) to fa
voarea orădenilor. Pentru învingă
tori au înscris: Koszegi (min. 39 
și 68 — din 11 m), Pantici (min. 
55) și Szkeci (min. 72), iar pentru 
învinși, D. Ghenrghe (min. 64) și 
Eftimie (min, 79). Meciul a fost 
interesant, dinamic, a-ări-nU cîști- 
gtad pe merit.

JLDOR VORNIC^

Metalul Cîmpia Turzii 2 — 2
special Mari, Ban, Ruzici, Ca- 
ooveanu, Copil și Corneanu.

In schimb, echipa C.C.A. a făcut 
o partidă slabă, în cursul căreia 
jucătorij ei nu au dovedit calitățile 
caracteristice datorită cărora ocupă 
un loc fruntaș în ierarhia fotba
lului nostru. Echipa, lipsită de A- 
polzan și Zavoda II, a avut de 
data aceasta și, o apărare penetra- 
bilă, iar atacul s-a comportat cu 
mult sub așteptări, neexistînd de
cît prin Petschowski în prima re
priză și Caricaș în a doua, Jucînd 
fără nerv, fără ambiție și convin
gere, fotbaliștii echipei C.C.A. nu 
au lăsat nici un moment impresia 
că luptă pentru cucerirea victo
riei și, deci, și a campionatului. In 
asemenea con d iți uni ei nu puteau 
spera intr-un rezultat mal bun de
cît cel obținut

Jocul l-a început Metalul care 
atacă timp de cîteva minute, însă 
C.C.A. revine și echilibrează dis
puta. De altfel, aceasta a f06t șl 
caracteristica primei reprize: joc 
egal. Echipele au avut însă, cîte
va ocazii bune de marcat. Astfel, 
în miln. 17, Alexandrescu pierde 
mingea la numai patru metri de 
poartă, iar în min. 25, același A- 
lexandrescu — pornit din poziție 
de ofsaid nesancționată de arbitru 
— scapă singur, dar Carapeț res
pinge, salvtod un gol gata făcut. 
In acest minut Alexandrescu, lovit 
părăsește terenul, și intră Mes- 
zaros. Cacoveanu ratează și el o 
situație favorabilă, iar Mari sal
vează în corner din picioarele lui 
Caricaș, scăpat singur spre poar
ta.

După pauză, în min. 50, Mari 
comite un hends în careu și lovi-

Știința Timișoara — Dinamo Orașul Stalin 0 — 2 (0 — 1)
TIMIȘOARA, 21. (prin telefon 

de la subredacția noastră). Dinamo 
Orașul Stalin a reușit o meritată 
și prețioasă victorie, care o scoate 
din zona de retrogradare. Dina- 
moviștii au luptat cu toată ardoa
rea de la început și pînă la sfîr
șit, s-au apărat cu dîrzenie atunci 
cînd au fost dominați și au atacat 
cu hotărîre, terminînd toate acți
unile cu șuturi puternice și pre
cise pe poartă. Toți jucătorii de la 
Dinamo au merite deosebite în re
alizarea acestei performanțe, dar 
în special Mihai, care a fost oel 
mai bun jucător din teren, Fruth, 
Hidișan și Cicerone.

In schimb, Știința — pe de o 
parte lipsită de aportul lui Curcan 
și Cojereanu, iar pe de altă par
te surprinsă de viteza și agresivi
tatea jucătorilor dinamoviști, — nu 
s-a comportat la valoarea norma
lă, atacurile sale fiind ușor res
pinse de apărători, iar apărarea 
comițînd greșeli, dintre care una a 
dus de altfel, la marcarea celui de 
al doilea gol al oaspeților.

Din primul minut, Dinamo pune 
stăpînire pe joc și 15 minute „bom
bardează" poarta apărată de Că
tină, dar nu înscrie decît în min. 
16, cînd preluînd din voie pasa 
primită de la Florescu, Crețea în
scrie imparabil. In minutele 24 și 
30, Radu Tudor poate mări scorul, 
însă Cătină apără cu siguranță în 
ultimul moment, Se remarcă in

CLASA
1. Flamura roșie Arad
2. C.C.A. București
3. Dinamo București
4. Locomotiva Timișoara
5. Știința Timișoara
6. Știința Cluj
7. Flacăra Ploești
8. Dinamo Orașul Stalin
9. Locomotiva Tg. Mureș

10. Minerul Petroșani
11. Locomotiva București
12. Metalul Hunedoara
1*3. Metalul C. Turzii
14. Progresul Oradea

Ultima etapă: miercuri 24 noiembrie
Minerul Petroșani — Dinamo Orașul Stalin 
Metalul C. Turzii — Dinamo București 
Progresul Oradea — Locomotiva București 
Locomotiva Timișoara — FI. roșie Arad 
Metalul Hunedoara — Flacăra Ploești 
Știința Cluj —- Locomotiva Tg. Mureș
C.C.A. — Știința Timișoara

(0-0)
tura de la 11 m. este transformată 
de Petschowski. Cu acest prilej, 
unii jucători ai Metalului au avut 
o atitudine nesportivă prin protes
te nejustificate prelungite. Metalul 
reia jocul cu mai multă ambiție și 
reușește să egaleze în min. 58 prin 
Cacoveanu, care a reluat cu capul 
o centrare a liii Burian. Opt mi
nute mai tîrziu, Metalul își con
cretizează superioritatea prin golul 
înscris de Ban din lovitură liberă 
de la aproximativ 25 m. După alte 
două situații pierdute de Caricaș 
și Burian, C.C.A. profită de o gre
șeală comisă de Carapeț (a dega
jat greșit) și egalează în min. 87 
prin Onisie. Cu un minut înainte 
de sfîrșit, Burian ratează o mare 
ocazie de gol, trăgînd pe lîngă 
bară.

Arbitrajul Iui Fr. Mateescu — 
șovăelnic, neatent, plin de greșeli. 
A refuzat Metalului un hends tn 
careu comis de Onisie (min. 10) 
în aceleași condițtani în care l-a 
sancționat pe Mari (min. 50), a 
greșit permanent sancționînd blo
carea balonului degajat sau pasat, 
a apreciat greșit atacul cu corpul 
șl a fluierat cu întârziere, recurgînd 
uneori la sistemul nejust al com
pensației.

C.C.A. : Totna — lvănescu, Do- 
deanu, V. Dumitrescu — Onisie, 
Balint — P. Moldoveanu, Tătaru, 
Alexandrescu (din tain. 25 Mesza- 
ros), Petschowski, Caricaș.

METALUL: Carapeț — Mure- 
șan, Mari, Felecan — Ban, Ruzici 
— Cacoveanu Copil II, Takacs. 
Corneanu, Burian.

PETRE GATU 
S. MASSLER

prima repriză și portarul dinamo- 
viștilorp Munteanu, care plonjează 
în picioarele lui Dinulescu cînd 
acesta scăpase singur spre poartă 
(min. 42). După pauză, Dinamo 
joacă tot atît de bine. Radu Tudor 
trage în bară în min. 68, iar șutu
rile puternice ale lui Radu Tudor 
(min. 66) și Crețea (min. 70) sînt 
respinse de Cătină prin plonjoane 
spectaculoase. In min. 88 însă, oas
peții marchează dintr-o fază în 
care Crețea a fost semnalat ofsaid 
de arbitrul de tușe O. Comșa 
(Craiova), dar arbitrul de centru
D. Schuider nu a fluierat. Cătină, 
care prinsese mingea, a făcut gre
șeala de a o trimite cu mîna 
spre Sbîrcea pentru ca acesta să 
execute lovitura liberă din locul 
ofsaidului, dar Crețea, atent, sezi- 
sînd că arbitrul n-a fluierat, inter
vine și o trimite în poartă pe lîn
gă apărătorii timișoreni. Arbitrul 
acordă gol și astfel Dinamo a cîș- 
tigat cu 2—0. In acest meci, au 
fost aliniate următoarele formații:

ȘTIINȚA: Cătină—Sbîrcea, Brîn. 
zei, Retezan—Cădariu, Marcu —’ 
Lazăr, Davidescu, Ciosescti,. Dinu- 
lescu, Boroș (Ciurugă din min 
75).

DINAMO: Munteanu—Fruth, Hi
dișan, Cioboată—Cicerone, Flore
scu— Crețea, Rădulescu, Scorțan, 
Radu Tudor, Mihai.

A. GROSS

M E N T U L
25 14 5 6 35:29 33
25 12 8 5 34:25 32
25 11 9 5 58:36 31
25 10 9 6 40:20 29
25 5 17 3 34:26 27
25 10 6 9 30:32 26
25 8 8 9 32:28 24
25 9 5 11 27:27 23
25 ’ 8 7 10 30:36 23
25 6 11 8 27:34 23
25 9 4 12 36:42 22
25 8 5 12 32:50 21
25 4 12 9 23:32 20
25 3 10 12 19:40 16

Ultimele jocuri de calificare
de la Sibiu

X
SIBIU. 21 (prin telefon). Ulti

mele meciuri din grupa <b cali
ficare pentru categoria B de la 
Sibiu s-au disputat pe un teren 
mocirlos care a împiedicat realiza
rea unor jocuri de calitate. In 
două din cele trei jocuri nici una 
dintre echipe n-a reușit să înscrie 
vreun gol. Astfel, Metalul 131 și 
Metalul Satu Mare au terminat cu 
0—0, un meci echilibrat, însă slab 
ca valoare tehnică, iar Metalul 

AMEFA Arad și Dinamo Tg. Mu
reș au încheiat întrecerea lor de 
bună calitate, tot printr-un scor 
de 0—0.

Știința București a realizat sur
priza etapei învingînd cu 2—1 pe 
Flamura roșie Salonta. Au marcat 
Semenescu (19), și Cnuțiu (71) 
din 11 metrf pentru Știința și 

Csasar (83) pentru Flamura roșie.
Clasamentul alcătuit pe baza 

rezultatelor neemologate. are. ur 
mătoarea înfățișare;
1. Metalul Arad 6 3 8 0 8:2 9
2. Știința Buc.
3. Metalul 131

« 3 1 2 7:8 7
6 3 1 2 7:6 7

4. Progresul Bistrița
5. FI. roșie Salonta
6. Dinamo Tg. Mureș
7. Metalul Satu Mare

8 2 2 2 4:4 S
8 2 1 3 8:9 5
6 1 3 2 4:8 5
6 1 1 4 8:8 3

Știința București este clasată pe 
locul II, la egalitate de puncte, 
golaveraj și victorii cu Metalul 
131, întrucît are o victorie cu 1—0 
asupra acestuia.

Campionatul de calificare 
pentru juniorii la fotbal

PITEȘTI, 21 (pțrin telefon). Fla
căra București a dispus de Tînărul 
Dinamovist Pitești cu scorul dte 
4—1 (1—0). In general, meciul a 
fost de factură tehnică slabă și 
din cauza terenului alunecos. Au 
marcat: Nisipeanu (2), Nacu. Uță 
pentru Flacăra, Ionescu pentru pi- 
teșteni.

FOCȘANI, 21 (prin telefon). — 
Pe un teren desfundat. Voința din 
Fălticeni a întrecut echipa Voința 
din localitate cu 5—0 (0—0)1. Au 
marcat Opîncaru (3), Sacagiu și 
Irimia.

ORAȘUL STALIN, 21 (prin te
lefon de la subredacția noastră). 
Azi a avut loc întâlnirea de fotbal 
dintre Locomotiva^ Automotoare și 
Constructorul Tg. Mureș. Jucînd 
mai ibtoe, echipa din Orașul Stal'n, 
a câștigai cu scorul de 4—2 (2—0). 
Au marcat Tortaî, Tomos și Bălu- 
ță (2).

—o—
Jocuri amicale Ia fotbal

FLAMURA ROȘIE U.T.A. — 
ȘTIINȚA ARAD 8-0 (4-0)

ARAD 21 (prin telefon). In lo
calitate a avut tac astăzi un meci 
amical între echipa Flamurii roșii 
U.T.A. șl echipa studenților ară
deni. Joctf a fost la discreția tex- 
tiliștillor cane au reușit să-și în
treacă adversarul cu scorul de 8-0 
(4-0). Au înscris Vaczi (3), Don, 
Dumitrescu, Mereea, Birău și Jurcă.

Sf Weinberger 
corespondent 

FLACARA PLOEȘTI — METALUL 
UZINELE DE TRACTOARE 
ORAȘUL STALIN 5-1 (4-0)

PLOEȘTI 21 (prin tetefon). E- 
chipa locală Flacăra, a susținut 
astăzi un meci amical cu formația 
metalurgiștilor de la Uzinele de 
tractoare din Orașul Stalin. Vic
toria a revenit ploeștenilor la sco
rul de 5-1. Au marcat Anatol (2), 
Botescu, Ganbeloti și Peretz pentru 
gazde, iar pentru oaspeți Sallay (de 
la 11 metri).

M. Bedrosian 
corespondent

LOCOMOTIVA CONSTANȚA =! 
PROGRESUL F. B. 1-2 (1-1) 
CONSTANȚA 21 (prin telefon)': 
Meciul Locomotiva Constanța — 

Progresul F. B. București, deși a 
fost amical și s-a desfășurat pe un 
timp și pe un teren nefavorabil, to
tuși a fost foarte aprig disputat și 
de bună factură tehnică. Victoria 
Progresului F. B. a fost realizată 
prin golurile înscrise de Lăzărescu 
(min. 23) și Banoiu (mim. 76). 
Pentru Locomotiva a marcat Cojo- 
caro ta minutol 18.

P. Oprea 
coreapondenl



Campionatele
Feminin

PROGRESUL ORADEA — FLA
MURA ROȘIE ORADEA 60-55 

(25-21)

Au marcat: Halasz 12, Bunescu 
14, Darabos 22, Mayer 5, Balogh 
7 pentru învingătoare și Nagy 6, 
Tauib 3, Szabo 20, Rohelka 15. 
Bodo 9, Zima 2 pentru învinse.

PROGRESUL ARAD — ȘTIINȚA 
IAȘI 54-39 (21-12)

Au marcat: Sze.pesi 10, Roval- 
csik 14, Vesz 14, Rocsik 7, Pe
trescu 2, Horvath 5, Angele 2 pen
tru Progresul și Hulubei 2, Sterpu 
2, IfrTn 6, Andreescu 15, TotEraiș- 
cu 14 pentru Știința-

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI- 
ȘTIINȚA GALAȚI 77-40 (35-23)

Au înscris: Eckert 15, Anto
nescu 24, Andruță 1, Mușat 3, Pir- 
vu 2, Zotovic' 1, L. Rusu 14, Ar- 
mășescu 4, S. Rusu 2, Simionescu 
9, Ionescu 2 pentru Constructorul 
și Panache 12, Coșuc 5, Macarie 
10 Andersohn 4. Stuparu 8.

PROGRESUL TG. MUREȘ—LO
COMOTIVA BUCUREȘTI 38-46 

(24-25)

Au marcat: Aczel 12, Sadeanu 
11, Nioulescu 12, Magdin 2, Poe- 
naru 4, Luca 3, Vas i lese u 2, pentru 
bucureștenee și Zoldi 14, Simon 3, 
Katona 6, Katnen'czki 2, Fiiîlop 2, 
Rogobete 6, Kovacs 5 pentru rnu- 
reșence

ȘTIINȚA CLUJ—ȘTIINȚA I.C.F.
55-36 (21-10)

Derbiul campionatului fem’nn 
s-a încheiat cu victoria clară a e- 
chipe' clujene, care și-a consolidat 
astfel situația de fruntașă în cla
sament. întâlnirea» disputată în 
sala Ianoș Ilerbak, a arătat încă 
de la început superioritatea clujen- 
celor, care au luat conducerea din 
primele m!nute și piuă la urmă 
s-au d'stanțat la scor. Jccul a fost 
spectaculos, rapid și, în general, a

Camoionatul masculin de calificare la baschet
ORAȘUL STALIN 21, (prin telefon 
de la trimisul nostru).

întrecerile disputate în ultimele 
zile în cadrul finalei campionatului 
masculin de calificare pentru cam
pionatul republican de baschet au 
fost urmărite cu mare interes de 
sportivii localnici. Interesul a fost 
pe deplin justificat deoarece pină 
în ultima zi nu se cunoșteau echi
pele calificate. De-abia după jocu
rile de azi s-a putut stabili că e-

de baschet la
plăcut, deși jucătoarele a-u fost 
nervoase și au practicat un joc 
dur. Știința I.C.F. a prezentat o 
formație mai omogenă și a dove
dit o bună apărare și siguranță in 
aruncările libere.

Scorul a fost real'zat de : Albu 
2, Cristea 3, Radulescu 27. Sze- 
best'en 15, Papp 4, Vinczeler 2, 
Halmagy 2, Șerban, pentru clujence 
și Bellu 2, Bulgărescu 2, Weissen- 
burger 10, Vasili-u 1, N'stor 5, Bol- 
dog 1, Simionescu 9, Tomescu 6 
pentru bucureștence.

Arbitrii C. Camerman și A. Io
nescu a-u co-rduis insuficient de au
toritar.

Masculin
ȘTIINȚA TIMIȘOARA—PROGRE-

SUI. ORAȘUL STALIN 84-61
‘ (35-25)

Au înscris: Mokos 24, V. Puș
cașii 14, Rădulescu 19, Lori-ncz 6, 
Ducu 6, Palici 7, Fekete II 2, L. 
Pușcașu 6 .pentru timișoreni și 
St'nze 3, Serj,lan 4, Răducanu 29, 
Piontea 9, Miculesou 7, Bota 4. 
Dole 5 pentru Progresul.

C.C.A.  — PROGRESUL C.P.C.S.
59-50 (30-26)

Au înscris: Niculesou 10, Fol- 
bert 13, Fodor 14, Stamatescu 1.3, 
Burada 9, .pentru C.C.A. și’Crstev 
22, C. Ioniescu 12, Mlhăilescu 12. 
Mrcea 1, Masievic; 3 pentru Pro
gresul.

ȘTIINȚA IAȘI-DINAMO ORADEA 
45-55 (26-29)

Au marca-t: Constant în eseu 18, 
Bodo 13, Vanya 11, Bereczki 9, 
Glodeanu.2, Marinescu 2 pentru 
oradenf și Ilnițch’’ 12, Lorincz 9, 
Tcdirașcu 6, Zigu 5, Arv'nte 4, Ne- 
gulescu 4, Hațieganu 4. Plesa 1 
oentru ieșeni.

FLAMURA ROȘIE CLUJ— 
ȘTIINȚA I.C.F. 40-70 (21-24)

Au înscris: Nedeff 18, Borbeli 20, 
Sarosi 13, VasTu 10, Bărbulescu 6. 

j Jeleriu 3, Dinescu- 2, Steff 2 pen
tru I.C.F. și Chioreanu 10, Neciu

chipele Constructorul Sibiu și Di
namo Tg. Mureș s-au calificat pen
tru campionatul de categoria A 
d'in anul 1955.

Iată rezutatele înregistrate în ul
timele zile : Constructorul Sibiu— 
Dinamo Bacău 59—37 (31—16); 
Știința Galați — Voința Oradea 
45—40 (25—19); Dinamo Tg. Mu
reș -— Dinamo Bacău 97—36 
(51—10); Constructorul Sibiu — 
Metalul București 57—50 (31—22);

categoria A
10, SzHasi 8, Till 4, Szebestten. 3, 
$tirbu 3, Russu 2 pentru Flamura 
roșie.

PROGRESUL F.B. BUCUREȘTI— 
PROGRESUL TG. MUREȘ 92-62 

(38-40)

De fapt însuși scorul primului 
ta im explică jocul și diferenția cu 
care au învins bucuresșteni'i. Pro
gresul Tg. Mureș a existat numai 
o repriză în care a jucat ide la egal 
cu Progresul F. B. După pauză 
gazdele au forțat serios ritmul jo
cului și au depășit cu o ușurință, 
greu de întrevăzut după primele 20 
de m'nute, o echiipă care n-a avut 
resurse pentru un joc întreg, lată 
pe autorii punctelor: R. Popovici 
21, Gh .Spiridon 12, Cojocaru 23, 
Anghel 24, Darjan 4, Rusu 2, Ctona 
6 (Progresul F.B.) și Elek 13, 
Deak 3, Rettegy 16. Robie 5, 
Schwartz 5, Bokor 17, Both 3 (Pro
gresul Tg. M.)

DINAMO BUCUREȘTI — LOCO
MOTIVA P.T.T. BUCUREȘTI 59-54 

(32-33)

Se poate spune că cel mai „tare" 
joc al etapei a corespuns. Scorul 
palpitant, numeroasele faze specta
culoase și însuflețirea cu care s-a 
jucat de ambele părți, iată calită
țile meciului „vedetă" al progra
mului din Capitală. Locomotiva 
P.T.T. a dat dte furcă echipei cam
pioane. După ce conduceau la un 
moment dat cu 10 puncte (mini.10) 
și păreau că scapă în ciștigători si
guri, dinamoviștii au fost puternic 
contraatacați de jucători Locomo
tivei care au egalat și au și luat 
conducerea cu 1 punct, la pauză. In 
taimul doi scorul a evoluat foarte 
echilibrat. In ultimele minute însă, 
echipa ma: calmă și mai rutinată, 
D’naimo, și-a creiat avantajul pen
tru obținerea unei victorii meritate, 
Punctele au fost marcate de : Con
st antinide 6. Dan Nioulescu 4, L. 
Nagy 22, Răducanu 18, Petroșanu 
9 pentru Dinamo și Costescu 2, Ga- 
nea 13, C. Nioulescu 17, Motaș 7, 
Pruncu 12, Negoescu 3 pentru Lo
comotiva. Întrecerile din sala Flo- 
reasca au fost urmărite de peste 
2500 de spectatori

Știința Craiova — Locomotiva Tg. 
Mureș 54—45 (24—22); Locomo
tiva Tg. Mureș — Dinamo Bacău 
45—40 (23—20); Voința Oradea 

— Știința Craiova 69—42 (28—19); 
Știința Galați — Constructorul Si
biu 42—35 (32—23); Dinamo Tg. 
Mureș — Metalul București 59—43 
(19-15J.

întrecerile, desfășurate în sala 
uzinelor ..Tractorul", s-au bucurat 
de o bună organizare.

N. MAR DAN

Bălanei Ciocîltea și Seimeanu învingători 
în prima rundă a campionatului de șah al R.P.R.
Finaliștii campionatului de șah 

al iR.P.R. s-au întrecut teri în-pri
ma rundă. In. ajun, tragerea la 
sorți dăduse următoarea ordine pe 
tabela de concurs: 1. B. Soos (Di
namo Buc.); 2. E. Costea (FI. Ro
șie Galați); 3. M. Rădulescu (Re
colta Buc.); 4. S. Samarian (Știin
ța Buc.); 5. O. Weisman (FI. Roșie 
Iași); 6. C. Radovici (Ști:nța Cluj); 
7. D. Drimer (Locomotiva Buc.); 8.
L. Karacsony (Progresul Oradea);
9. P. Seimeanu (Progresul Buc.);
10. C. Partos (Știința Tim'șoara);
11. V. Ciooîltea (Constructorul 
Buc.); 12. T. Ghițescu (Știința 
Buc.); 13. E. Nacht (C.C.A.); 14. 
I. Szabo (Știința Timișoara); 15. 
G. Alexandrescu (Metalul Buc.);
16. O. Troianescu (Progresul Buc.);
17. I. Bălanei (Dinamo Buc.); 18. 
I. Halic (Metalul Arad); 19. Gh. 
Mittelu (Știința Timișoara); 20.
M. Suta (Știința Buc.).

Numeroșii sțpectatori nu și-au vă
zut desmințite așteptările, o serie 
întreagă de partide aingajîr»du-se 
încă de la primele mutări intr-un 
joc viu și interesant. Așa a fost 
partida Partos-C:ocîltea, în oare i 
fostul camipdn, jucînd cu negrele, I 
a fost supus de la început la o pu- I 
ternteă (presiune pe flancul regelui. ’ 
Ciocîltea a găsit totuși destul de 
rapid un contrajoc care l-a adus pe 
el în atac, chiar pe acelaș flanc. 
Partos a trebuit să-și readucă re
gele în centru, rocada sa fiind des
trămată, dar această manevră a

O

S-au încheiat întrecerile finale 
din cadrul campionatului republican individual de popice

ORADEA 21 (prin telefon). — 
Astăzi s-au încheiat întrecerile fi
nale ale campionatului republican 
individual de popice. Ca și întîl- 
nteile precedente, întrecerile de azi 
au avut un caracter foarte îndârjit, 
adit la fete cit și Ia băieți. Iată, rile 
altfel, rezultatele tehnice înregis
trate:

FETE: Proba de 50 bile: 1. Ilea
na Nagy (FI. roșie Tîrgu Mureș) 
60 ‘bețe; 2. Erica Arion (Voința 
București) 57 ibețe;

Proba de 100 bile: 1. Maria Pre
da (FI. roșie Arad) 130 bețe; 2. 
Margareta Szemany (FI. roșie Tîr
gu Mureș) 129 bețe;

Proba de 150 bile: 1. Margareta 
Szemany (FI. roșie Tirgu Mureș) 
188 ‘bețe; 2. Florica Lăipușan (Lo
comotiva București) 182 bețe;

BĂIEȚI: Proba de 100 bile: 1. 
Alexandru Andrei (Voința Bucu
rești) 192 bețe; 2. Micula Fr. (Me
talul Cluj) 163 bețe;

Campionatele mondiale de tir

.permis negrului să cîștige un pion, 
apoi să-și intensifice amcnnțăr'le. 
La mutarea 34, intr-o poziție com
plect șubrezită, Partos s-a recunos
cut învins.

Intr-o variantă rar văzută a ar 
parării Nimzovici, campionul țării, 
maestrul I. Bălănel, s-a văzut pus 
în dificultate de S. Samarian (cu 
alb), care a deținut mult timp o 
puternică inițiativă. Continuând însă 
cu mult calm, Bălănel a reușit să 
limiteze acțiunile adversarului și 
să cîștige .

Criza de timp a avut un rol im
portant de jucat și în partida Sei
meanu—Ghițescu. Ac; însă amândoi 
jucătorii au stat sub amenințarea 
ceasului de control. Seimeanu, con
firmând reputația sa de bun jucă
tor dte șah-fulger, a găsit o hună 
cale de atac la rege, culegind vic
toria.

Trei partide s au terminat remi
ze : Soos—Suta, Radovici—Alexan- 
drescu și Karacsony—Nacht. Alte 
patru s-au întrerupt: Costea—Mi- 
tifelu, Rădulescu—Halic, Weis
man—Troianescu și Drimer—Szabo.

Astăzi, de la ora 17, în aula Bi
bliotecii Centrale Universitare, din 
Piața Republicii, se dispută runda 
2-a, care programează următoarele 
întâlniri: Soos—Costea, Ghițescu— 
Partos, Nacht—Seimeanu, Szalio— 
Karacsony, , Alexandrescu—Drimer, 
Troianescu — Radovici, Bălănel— 
Weîsnian. Halic—Samarian, Miti
tel u—R ădu lescu, S ut a—C iocî lte a.

Proba de 200 bile: 1. Nicolaa 
Nolyomi (Progresul Baia Mare) 
320 bețe; 2. Petre Boje (Flacăra 
Cîmpina) 318 ‘bețe;

Proba de 300 bile: 1. Tiber Ju 
Demany (Flamura roșie Tîrgu Mu
reș) 524 bețe; 2. Adalbert Kovaci 
(Metalul Cluj) 487 bețe;

In urma acestor rezultate cam
pionii R.P.R. pe anul în curs, sînt 
următorii:

FETE: Proba de 50 bile: Ileana 
Nagy (Flamura roșie Tîrgu Mu
reș).

Proba de 100 bile: Maria Preda 
(Flamura roșie Arad).

Proba de 150 bile: Margareta 
Szemany (FI. roșie Tg. Mureș).

BĂIEȚI: Proba de 100 bile: Ale
xandru Andrei (Voința București).

Proba de 200 bile: Nicol ae No
lyomi (Progresul Baia Mare).

Proba de 300 bile: Ttbcrltt De
many (Flamura roșie Tîrgu Mu
reș).

— Trăgătorii sovietici au realizat performanțe excepționale

TUMPEK GYORGY (R. P. UNGARA) 
A OBȚINUT UN NOU RECORD 

MONDIAL
Budapesta 21 (prin telefon), — 

In cadrul unui concurs de notație 
desfășurat sâmbătă în orașul Sze- 
kesfehervar, excelentul înotător ma
ghiar Gyorgy T-umpek a obținut un 
nou record mondial în proba de 
100 m. fluture. El a parcurs dis
tanța (în bazin de 25 m.) în tim
pul de 1:02.1. Vechiul record mon
dial i-a aparținut cu 1:02,3. In ca
drul altor concursuri o serie de 
înotători și înotătoare din R.P.U. 
au obținut rezultate remarcabile. 
Iată cîteva din ele: 100 m. fluture 
femei : Eva Szekeili 1:18.8, 100 m. 
spate femei: Hunyadfy Magda 
1:16,5 și 400 m. liber'bărbați Schus
ter 4:48,3.
CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE 

CROS DE LA BRUXELLES
Duminică s-a desfășurat la Bru

xelles un mare concurs internațio
nal de cros organizat de ziarul Ce 
Soir. La această întrecere au par 
ticipat atleți din 6 țări. Pe primul 
loc s-a clasat aitletul englez Gordon 
Pirie care a parcurs cea 11.100 
metri în 35 min. 56 sec. Pe locul al 
■'oiiea 6-a clasat atletul Iozsef Ko
vacs (R. P. Ungară) cu timpul de 
36,09 min. urmat de Mihalici (Ju
goslavia) 36,29 min.

CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL R. P. UNGARE

In etapa de duminică s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Hon- 
ved Budapesta — Vasas Budapesta
6-3  (2-2); Diosgyori Vasas —
Sztalin Vasnu'i Epitok 4-2; Sal- 
gotarjani Banyasz-Szegedi Ha'adas

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
4-2; SzccnbatheLy Lokomotiv — 
Gyori Vasas 2-1 ; Vasas Izzo-Do- 
rogi Banyasz 1-1 și Csepeli Vasas 
Kinizsi 1-0! In urma acestor rezul
tate Honved Budapesta a trecut în 
fruntea clasam cm! ului, avînd cu 
două puncte mai mult decît cea de 
a doua clasată Voros Lobogo. A- 
ceasta.din urmă are cu trei jocuri 
mult decît Honved.
VIITOARELE CAMPIONATE EU
ROPENE DE ATLETISM SE VOR 

DESFĂȘURĂ LA STOCKHOLM 
Recent a avut loc la Roma o șe

dință a comitetului executiv al Fe
derației Intemsționaje de Atletism. 
Printre altele s-a luat în discuție 
organizarea viitoarei ediții a cam
pionatelor europene. In cadrul șe
dinței s-a hotărît ca a Vll-a ediție 
să se desfășoare în 1958 'a Stock
holm.
FOTBALIȘTII SOVIETICI ÎNVIN

GĂTORI IN SIRIA
Damasc 20 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 19 noiembrie a avut 
loc la Damasc, capitala Siriei, în- 
tîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipa sovietică „Torpedo" 
Moscova și echipa selecționată a 
Armatei Siriene. Fotbaliștii sovie
tici au repurtat victoria cu scorul 
de 4-1.

La acest meci au asistat minis
trul Apărării Naționale al Siriei. 
Șefuil Statului Major și ofițeri su
periori ai Armatei Siriene.
MARELE PREMIU AL ORAȘULUL 

PRAGA LA BASCHET
In curînd va începe în capitala 

R. Cehoslovace, tradiționala com
petiție de baschet „Marele Premiu 
al orașului Praga". Pînă acum 
și-au anunțat participarea repre

zentativele orașelor Moscova, Sofia, 
Varșovia, Budapesta, Praga, și o 
reprezentativă F.S.G.T. Franța.

NOI CONSTRUCȚII SPORTIVE 
LA MOSCOVA

Moscova 20 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La Moscova, în apropierea sta
dionului Dinamo, a fost construit 
un nou bazin acoperit de înot. A- 
ceastă frumoasă bază sportivă are 
o lungime a bazinului de 50 m. 
și o lățime de 20 m. In timpul con. 
cursurilor startul va putea fi luat 
concomitent de opt înotători. De 
asemenea, a fost construită o tram
bulină care permite efectuarea să
riturilor, de >la diferitd înălțimi. Ba
zinul de înot cuprinde și o serie de 
pite amenajări printre care o sală 
de gimnastică.

In tribunele care înconjoară noul 
bazin de înot vor putea lua loc 
peste 2500 de spectatori.
S-A DESCHIS STADIONUL DE 

IARNA DE LA LENINGRAD
Leningrad 20 (Agerpres). — 

TAS,S transmite :
Stadionul de iarnă din Lenin

grad, cel mai mare stadion aco
perit din Uniunea Sovietică, și-a 
deschis din nou porțile. In fiecare 
zi, aici se amlrenează cu regulari 
tafe peste 1.000 de sportivi. Intra
rea la stadion este pentru toți fără 
plată. In. cursul zilei, stadionul este 
pus la dspoziția elevilor, iar seara 
vin sportivi studenți, muncitori, 
funcționari. Cu toții se antrenează 
la alergări, sărituri, joacă volei, 
baschet, practică gimnastica spor- 

I tivă și acrobatică.

CARACAS 20 (Agerpres). — 
Campionatele mondiale de t:r care 
se desfășoară la Caracas, capitala 
.Venezuelei, au continuat cu desfă
șurarea întrecerilor la proba de 
armă liberă calibru redus 3x40 
focuri de la 50 m. Trăgătorii din e- 
chiipa U.R.S.S. au realizat perfor
manțe excepționale și o sere de re
corduri mondiale, cucerind mai 
multe titluri dd campioni .a’ lum'i.

La poziția „culcat" primul loc a 
revenit trăgătorului soviet’c V. Bo
risov cu 399 puncte și 31 muște. 
Pe locul următor s-.a clasat suede
zul Kvissberg cu 399 puncte și 28 
muște, urmat de norvegianul Aas 
cu 399 puncte și 26 muște. Pe e- 
chipe, la această poziție, victoria a 
fost repurtată de trăgătorii suedezi 
care au realizat 1.988 puncte, d n 
2.000 posibile.

In întrecer:le care au avut loc la 
! poziția „genunchi" cel mai bun s-a 

dovedit sportivul sovtetic Anatoli 
Bogdanov, care a ocupat primul Ioc 
cu 396 puncte. Performanța sa 
constituie un nou record mondial. 
Recordul precedent era die 394

- - - - - o- - - - -
Udarnik Sofia—Djurgarden Stockholm 1-1 (0--0)
SOFIA, 21. (prin telefon dela 

corespondentul nostru).
Astăzi s-a desfășurat la Sofia în- 

tîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipele Udarnik și Djnr- 
garden din Stockholm. Cu toată 
ninsoarea căzută în ultimele zile, 
tribunele stadionului „Vasil Levski" 
au fost populate de 35.000 specta
tori dornici de a vedea jucînd 
echipa oaspe. La fluierul arbitru
lui F. Grill (Austria)) s-au ali

puncte și aparținea finlandezuliui 
Vilho Ylonen. Pe ecfvpe cel mai 
bun puncta j a fost intrun’t de echi
pa U.R.S.S. cu 1.960 puncte. (Nou 
record mondial. Vechiul record 
1.944 puncte).

V'ctoria la poziția în „picoare" 
din cadrul acestei probe a reven't 
de asemenea lui A. Bogdanov. El 
a rea’izat 380 puncte. Pe locul do'' 
s-a clasat coechipierul său V. Bo
risov cu 379 puncte, urmat de sue
dezul Sundherg cu 378 puncte. La 
această poziție echipa U.R.S.S. a 
ocupat primul loc cu 1.863 puncte.

După desfășurarea celor 3 pozi
ții, cel mai bun punctaj l-a reaF- 
za-t trăgătorul sovietic A. Bogda
nov, care a totalizat 1.174 puncte.

Un remarcabil succes a înregis
trat în proba de tragere la „certe 
mișcători" trăgătorul V'tali Roma
nenko tU.R.S.S.), clasat pe primul 
loc cu 224 puncte. Acest rezultat 
constituie- un nou record mondial. 
Vechiul record mondial era de 210 
puncte și aparținea din anul 1949 
n-orveg'amuliii I. H. Lars^n.

niat următoarele formații: UDAR
NIK: losifov - Rakarov, Manolov, 
Goranov - Petkov, Patev, - Milanov, 
Kolev, Arghiroe. Stoicev (Ignatov), 
Gugalov. DJURGARDEN; Arvids- 
son-Olsson, K. Andersson, Sten- 
mann-Larsson, Parling - B Anders
son, Udbcrg, Eriksson, Eklund, 
Sandberg.

Punctele au fost înscrise de Ko
lev (Udarnik) și Eklund (Djur- 
garden).
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