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întâlnirea internaționala de natație și polo 
dintre reprezentativele R.P.R. și R.D.G.
In zilele de 4 și 5 decembrie va avea loc la bazinul acoperit 

de la Floreasca întâlnirea internațională de natație și polo pe 
apă dintre echipele reprezentative ale R.P.R. și R. D. Germane. 
In cadrul acestei întâlniri se vor desfășura probe rezervate senio
rilor, senioarelor și juniorilor. Acest nou eveniment internațional 
este așteptat cu interes de sportivii din țara noastră. Echipa 
R. D. Germane va Sosi în Capitală miercuri. In vederea acestei 
întâlniri componenții lotului republican s-au antrenat cu intensi
tate pentrti a se comporta cît mai bine. Din lotul echipei noastre 
fac parte, printre alții, F. Heitz, Z. Hospodar, Al. Popescu, I. No
vac și Ecaterina Orosz.

(Agerpres)
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Să încurajăm creșterea tineriior rugbiști
URMĂRIND meciul de juniori 

dintre rugbiștii Locomotivei 
Grivița Roșie și ai ftnărului Dina- 
movist, de acum cîteva săptămîni, 
chiar și cel mai exigent spectator 
ar fi fost mulțumit de jocul prestat 
de acești tineri sportivi : Intr-ade
văr, exceptînd forța și uneori vite
za rugbiștilor din echipele catego
riei A, juniorii celor două formații 
au demonstrat multe din frumuse
țile acestui sport, surprinzînd prin 
orientarea acțiunilor lor de atac și 
prin precizia sistemului lor de joc. 
Dar, de obicei, jocurile celor două 
echipe de juniori amintite oferă 
spectacole de cea mai bună cali
tate, ceea ce dovedește că tinere
tul nostru are aptitudini pentru 
rugbi și că în colectivele respec
tive există o serioasă preocupare 
față de cadrele tinere. La Loco
motiva Grivița Roșie, această pre
ocupare a mers și mai departe, 
feroviarii pregătind, de cîtva timp, 
chiar două formații de pitici. De
sigur că o mare parte din merit 
revine antrenorilor Gh. Pîrcălă- 
be"cu și T. Geornescu (Locomotiva) 
și Florian Ghiondea (Dinamo) care 
muncesc cu dragoste și devotament 
pentru ca elevii lor să învețe un 
ruobi de cea mai tună calitate-

Din păcate, asemenea cazuri 
sînt puține și putem avea cuvinte 
bune numai despre juniorii bucu- 
reșteni, componenți ai echipelor 
Progresul F.B., Locomotiva P.T.T., 
Rezervele de Muncă și Construc
torul, iar în rest... trebuie să re
marcăm o lipsă generală în ceea 
ce privește preocuparea față de 
creșterea elementelor tinere în 
rugbi. Analizînd cauzele acestor lip
suri ajungem la concluzia că iz
vorul lor s-a aflat chiar în forurile 
de conducere ale activității rugbi s- 
tice din țară și anume, la inspecția 
de specialitate din C.GF.S. și în 
comisia centrală. Intr-adevăr, deși 
în regulamentul de disputare a în
trecerilor oficiale era prevăzut ca 
formațiile din prima categorie să 
prezinte în mod obligatoriu echipe 
de juniori, pentru a putea participa 
la competiție, totuși această hotărî- 
re nu a fost respectată de majorita
tea colectivelor. In această situație, 
juniorii au dus o activitate spora
dică, întîmplătoare și s-au menținut 
doar acolo unde înțelegerea pentru 
rugbi a fost mai mare decît dorința 
de a se obține grabnice rezultate 
pentru asociația respectivă.

In țară, nici una dintre formațiile 
de rugbi nu și-a alcătuit echipe de 
juniori și nu este de mirare deci 
că, deși rugbiul se practică de cîțiva 
ani, în multe orașe nu s-au ivit ele
mente de valoare înafara Capitalei, 
iar sursa principală a tuturor for
mațiilor a rămas Bucureștiul. Este 
drept că în unele împrejurări in
specția de rugbi și comisia centrală 
s-au preocupat și de juniori, așa cum 
au făcut atunci cînd au înființat, în 
vara anului 1953, tabăra de Ia Aiud. 
Munca a fost lipsită de continuitate 
și din această cauză roadele s-au 
situat cu mult sub nivelul așteptat. 
Observațiile celor care au fost an
grenați în această muncă nu au fost 
luate în seamă, deși ei erau cei 
mai îndreptățiți să cunoască posibi
litățile elevilor lor. Concludent în 
această privință este faptul că a- 
tunci cînd s-a pus problema aduce
rii unor juniori în rîndurile rugbiști
lor care ne reprezentau la Festivalul

Boxerii reprezentativei R. P. Polone
meciul cuînvingători in

Vineri seara s-a desfășurat la 
Paris întâlnirea internațională de 
box dintre reprezentativele R. P. 
Polone și Fnanței. După meciuri 
deosebit de disputate, victoria a re
venit echipei R. P. Polone cu sco
cul ide 12—8. Victoriile echipei. în
vingătoare au fost aduse de Nied- 
vieidski, Portanta, Drogosz, Pietor- 

de la București, nu s-au cerut pro
puneri conducătorilor taberei, ci s-a 
hotărît la București cine trebuia a-‘ 
dus aici. După tabăra de la Aiud, 
în anul 1954 organizarea de către 
inspecția de rugbi a activității ju
niorilor a lăsat foarte mult de dorit, 
ea e ectuîndu-se doar la București. 
De asemenea, inspecția nu a știut 
să folosească o mare parte a an
trenorilor calificați, cei mai multi 
dintre aceștia mulțumindu-se doar 
să-și păstreze diploma în buzunar. 
Astfel, din cei 39 de antrenori cali
ficați, doar 23 au activitate, restul 
coLsiuerînd probabil, că a fi antre
nor înseamnă a avea neapărat echi
pă în campionatul primei categorii 
sau măcar în cea secundă. La Timi
șoara, de pildă, nu activează an
trenorii: Petre Popescu, W. Tor- 
jany, Ion Trincea, la Buzău Gh. 
Aleea, la București Rene Chiriac 
(C.C.A.) Silviu Dumitrescu (Dina
mo), la Orașul Stalin David Mihai 
ș. a.

Unele asociații nu privesc cu su
ficientă seriozitate problema juniori
lor, ceea ce ie poate duce în situa
ția de a nu-și putea reîmprospăta 
rîndurile atunci cînd unii jucători 
nu vor mai coiespunde. Un evemplu 
în aceast sens îl oferă chiar echipa 
campioană C.C.A. care, deși a avut 
cea mai bună formație de juniori, 
nu s-a străduit să și-o mențină ci, 
— mergînd pe linia celei mai ușoare 
rezistențe — a desființat-o la pri
mele greutăți întîmpinate, așa în- 
cît în momentul de față se vede 
pusă în situația de a lua munca 
cu juniorii de la început.

Considerăm, de asemenea, o gre
șeală, introducerea prea timpurie 
a unor juniori în echipele de prima 
categorie, greșeală care se poate 
răsfrînge în mod negativ asupra ac
tivității viitoare a acestor jucători 
(Progresul Sănăta'ea). Putem da ca 
exemplu pozitiv felul în care se 
introduce din c.nl în cînd cite 
linul sau doi ju.i-ri în prima for
mație a Locomotivei Grivița Roșie, 
astfel ca ei să poată face față 
unei reprize sau chiar unui meci 
complet în cadrul întregii echipe, * 
obișnuindu-se astfel cu ritmul și 
sistemul de joc al acesteia.

Ținînd seama de dezvoltarea ge
nerală a rugbrului nostru, de afir
marea acestui sport pe plan in
ternațional, ca și de posibilitățile 
materiale și umane existente peste 
tot unde se practică rugbiul în țară, 
credem că este momentul ca junio
rilor să li se acorde atenția merita
tă, asigurîndu-se astfel ciadrele de 
viitor necesare acestui sport. Printre 
cele mai urgente măsuri se impun ; 
înființarea obligatorie pe lîngă echi
pele de categorie A (cel puțin) a 
unor formații de juniori, organi
zarea unei competiții rezervată ju
niorilor și care să se dispute tur- 
retur, întocmai ca și campiona
tul seniorilor, întărirea centrelor 
existente și înființarea altora noi 
în toate orașele unde există e- 
chipe de primă categorie și din 
categoria B, angrenarea tuturor 
absolvenților cursurilor de antrenori 
de rugbi în munca cu juniorii, ur- 3 
mărirea și îmbunătățirea programe- • 
lor de antrenament ale echipelor de 
juniori de către inspecția de rugbi, 
selecționarea celor mai buni junio
ri și, eventual, reunirea lor pe anu
mite perioade în taber» comune de 
antrenament.

echipa Franței
sikovski, Pietkovski și Wegri- 
ziniak. Surprinzătoare sînt înfrân
gerile lui Kukier, Socevinski și 
Kaspercziak (R:< P. Polonă) . Bo
xerii polonezi vor susține mâine o 
nouă întîlnire internațională, la 
Anvers, unde se vor întrece cu e- 
chipa Belgiei.

C.C.A. a învins Progresul Cluj 
in campionatul de scrimă

Cea mai importantă partidă a 
campionatului de sabie pe echipe a 
avut loc în Capitală intre Pro
gresul Cluj și Casa Centrală a 
Armatei. Cu o fortnație mai omo
genă edhipa gazdă a reușit să ob
țină victoria, rămânând astfel în 
luptă pentru titlul de câmp ioană a 
R.P.R. După această victorie, CCA 
a trecut în fruntea ciasamentuiui de 
sabie, fiind urmată te două puncte 
de Progresul, care are însă un joc 
mai puțin. Iată rezultatele teh
nice la sabie: Vîlcea—Gurath 5—2, 
C’nciîaru—Bartoș 4—5, Tudor — 
Kokossy 5—4, istrate—Szantiay 
5—2, Chelaru—Gunath 4—5, Tu
dor—Barloș 4—5, Istrate—Kokossy 
5—4, Vjlcea—Szanfay 5—1, Tudor 
—Gurath 5—2, Istrate—Barloș 
2—5, Vâlcea—Kokossy 5—3, Che
laru—Szantay 5—3, Istrate—Gu
rath 2—5, Vîlcea—Bartoș 4—5, 
Chelaru—Kokossy 5—1 Tudor— 
Szantay 5—4. Scor finet: 10—6 
pentru CCA.

întâlnirea de floretă dintre aceste 
două echipe a revenit tot repre
zentativei Casei Centrale a Arma
tei care a cîștigat partida cu cate
goricul scor de 14—2. Iată rezul
tatul tehnic: CCA: (Georgescu 4v. 
Tapaliagă 4v, Vîlceia 3v. Zilahy 3v) 
— Progresul Cluj: (Covaci lv, La- 
zăT lv, Bartunek Ov, Kestely Ov) 
14—2.

O altă partidă deosebit de in
teresantă — prin prisma rezulta
tului — a avut loc la Cluj între 
Știința Cluj și Dinamo Oradea. Ea

Reprezentativa Asociațiilor sportive 
conduce în concursul triunghiular

sindicale
de box

Sîmbătă seara, tramvaiele care 
circulă pe linia 5 au fost din nou 
supraaglosserate. Motivul nu-i 
greu de aflat: în Sala Sporturilor 
de la Floreasca urma să se des
fășoare cea de a doua reuniune a 
concursului triunghiular de box, 
la care participă reprezentativa a- 
sociațiilor sportive sindicale, C.C.A. 
și Dinamo. Cum interesul pentru 
această competiție este foarte 
mare, nu-i de mirare că numeroșii 
amatori ai boxului au consimțit 
„de bună voie" să se supună la 
adevărate sacrificii, călătorind o 
bună bucată de drum, în poziții 
care țin mai mult de domeniul... 
echilibristicii, numai și numai pen
tru a nu „scăpa" o reuniune care 
se anunța deosebit de atractivă.

Rămîne acum de văzut dacă în

Fază din spectaculoasa intilnire dintre maestrul emerit al spor
tului Gh. Fiat (C.C.A./ fi Luca Romano (As. Sp. Sind.).

floretă bărbați rncciul s-a termi
nat la egalitate (8—8), iar la sa
bie victoria a revenit studenților 
cu 9—7. Iată rezultatele tehnice: 
Dinamo—Știința 8—8: floretă — 
Herczeg — Orban 5—1, Herczeg
— P-allegrini 5—4, Herczeg — 
Unay 5—3, Herczeg — Potra 5—3, 
Manea — Orban 4—5, Manea
— Pellegrini 5—4, Manea — Uray 
5—2, Manea — Potra 4—5, Sza
bo — Orban 5—3, Szabo — Pelle
grini 4—5, Szabo — Uray 2—5, 
Szabo — Potra 5—3, Gazdovici — 
Orban 4—5, Gazdovici — Pelle
grini 4—5, Gazdovici — Uray 1—5, 
Gazdovici — Potra 3—5. Meciul a 
fost egal. Valoarea tehnică a în
tâlnirilor a fost mediocră iar unii 
trăgători au avut și gesturi ne
sportive (Orban și Szabo).

Rezultatele tehnice la sabie. — 
Știința Cluj—Dinamo Oradea 9—7.
— Orban — Herczeg 5—4, Or
ban — Szabo 5—2, Orban—Gyuila- 
falvy 5—0, Orban — Thahnayer 
5—4, Pellegrini — Thalmayer 3—5, 
Pellegrini — Herczeg 5—1, Pelle
grini — Szabo 3—5, Pellegrini — 
Gyulafalvy 5—4, Uray — Szabo 
4—5, Uray — Gyulafalvy 5—4, 
Unay — Thalmayer 1—5, Uray — 
Herczeg 5—3, Biro — Gyulafelvy 
4—5, Biro — Thalmayer 3—5, 
Biro — Herczeg 5—4, Biro—Szabo 
2—5. Meciul a fost foarte slab, de 
un nivel tehnic sub orice critică.
Cei doi arbitri, A. Altaian la 
București și St. Csipder la Cluj a«u 
condus cu multă competență.

tâlnirile au corespuns sau nu aș
teptărilor. Desigur, au fost și u- 
nele meciuri de calitate, în care 
adversarii s-au străduit să chel
tuiască, deopotrivă, energie și 
pricepere teiinică. Dar — și acest 
lucru este cu atît mai regretabil, 
cu cît nu e spus pentru prima 
oară — cele mai multe întîlniri 
s-au caracterizat doar printr-un 
schimb de lovituri. Astfel îneît, 
dacă ar fi să caracterizăm reu
niunea pugilistică de sîmbătă sea
ra, i-am atribui un „foarte bine" 
la capitolul combativitate și cîte 
un „insuficient" la capitolele teh
nică, și tactică...

Dintre boxerii care au evoluat, 
o foarte bună impresie a lăsat 
metalurgistul Gheorghe Zamfires- 
cu, în evidentă revenire de formă.

Rezultatele corni seim, 
de cklocros

Cel de al doilea concurs de ci* 
clocros din acest sezon a prilejuit, 
o frumoasă luptă sportivă între 
participanții la cele trei categorii.. 
Buna organizare ca și timpul fru
mos a contribuit la succesul con
cursului. Din păcate însă, numă
rul participanților a fost foarte 
mic, mai cu seamă la categoria a- 
vansați, unde au luat startul doar 
10 alergători.

Cursa rezervata avansați'or des* 
fășurată pe o distanță de 16 km., 
a revenit după cum era firesc lui 
Ion Moraru (Progresul C.P.C.S.JȚ 
care a realizat 48 minute 50, un 
timp mai bun cu un minut decât 
cel realizat de câștigătorul cro
sului din duminica trecută, care 
a avut loc pe același traseu. Pu
țin timp de la plecare, Ion Moraru,. 
care a parcurs foarte bine porți
unea accidentată din groapa Co
cioc a luat conducerea și a trecut: 
primul linia de sosire, cu un avans 
de aproape două minute față de 
cel de al doilea clasat, A. Fanîciu 
(Metalul). Pe locurile următoare 
s-au clasat Lazăr Dac (FI. roșie), 
D. Moraru (Metalul) și C. Popes
cu (Progresul).

La categoria semicurse primul 
loc i-a revenit lui Grigore. Ro-șca 
(FI. roșie) care l-a întrecut Ia 
sprint pe N. Stoiu (FI. roșie). Pe 
locul 3 s-a clasat P. Gallos (Met.).

Ștefan Constant'nescu, tînărul a- 
lergător de la Știința, care a cîș
tigat și duminica trecută cursa re
zervată .bicicletelor de oraș, a cu
cerit și de astă dată un bineme
ritat loc I la aceeași categorie. El 
a terminat cei 6,500 km. ai tra
seului cu un avans de 2 minute a- 
supra celui de al doilea clasat M_ 
BanuJRez. de Muncă). Pe locul 3. 
s-a clasat I. losifescu (Constr.)-

I El a boxat calm și hotărît, într-uri.
I ritm uniform, conirînd cu precizie: 

și eficacitate repetatele atacuri ale: 
dinamovistultli Vasilc Filiuță. Este; 
interesant de remarcat că, pînă de- 
curînd, Zamfirescu era cunoscut 
ca un boxer care se „încălzea* 
greu și care, din această cauzai, 
de-abia spre sfîrșitul meciului seș 
afla în plenitudinea mijloacelor:. 
De astă dată însă, el s-a arătat 
„încălzit" de la primul sunet de? 
gong, lucru de care s-a convins;’ 
imediat și... Filiuță. i

Mult schimbat în bine față dej 
trecut, craioveanul Matei , Godea- 
nu, a servit o replică excelentăi1 
lui Nicolae Mîndreanu. Deși ta
lentat și cu un fizic remarcabilii 
pentru categoria sa, Matei Go— 
deanu era cunoscut ca un boxer- 
dezordonat, care se încurca înă4 
propriile sale brațe. Sîmbătă sea— 
ra, el a boxat în linie, a pistonath 
deseori cu directul de stînga și. 
în general, a întrebuințat cu is
cusință avantajul alonjei.

Maestrul emerit al sportului, Glu 
Fiat și Luca Romano, protago
niștii celui mai așteptat meci al 
serii, s-au comportat de aseme
nea Ia un nivel ridicat. îndeosebi 
Gh. Fiat, care n-a mai apărut 
cam de multă vreme în ring, ș-afe 
dovedit din nou același pugilist 
de valoare. Spectaculoasele și ra? 
pidele sale serii la corp și la fP 
gură i-au făcut „viață grea" luî 
Luca Romano, care a păcătuit 
printr-o permanentă și inutilă cău
tare a loviturii decisive.

Bine s-au inai comportat: ma
estrul sportului Vasile Tiță (dacă 
ținem seama de îndelungata sa 
absență dîn ring, și de faptul ca 
a trebuit să slăbească pentru a 

li
<£. (Cdntirware în pag. IV-a} ,



Campionatele republicane do baschet
Feminin

) ȘTIINȚA GALAȚI—FLAMURA 
IROȘIE ORADEA 26—43 (8—32)

' Jocul dintre cele două echipe a 
(fost spectaculos și rapid. Orăden- 
<cele au dominat categoric în prima 
irepriză, cînd prin aruncări precise 
îla coș și-au creat un mare avan- 
•<taj. Jucătoarele din Galați au dat 
«dovadă de lipsă de seriozitate și 
ide indisciplină. Au înscris: El. 
TSzabo (4), Zima (2), Nagy (4), 
tSora (2), Ec. Szabo (14), Taub 
Ș(2), Kahelka (7), Bodo (8) pentru 
(Oradea și Panache (2), Coșug (10), 
JMihalache (3), Kellerman (2), Chi- 
jrițoiu (1), Bondoc (8), pentru 
«Galați. Au mai jucat: M. Szabo și 
«’Gali (FI. roșie), Constantin și 
.’Anderson (Știința Galați).

PROGRESUL TG. MUREȘ—PRO- 
«GRESUL ORADEA 51-46 (22-24)

■ Mureșen«ele au jucat mai bine 
iîn repriza a Il-a, cînd, de altfel, 
iau trebuit să refacă și un handi- 
•cap de două puncte. Ele au acțio- 
•nat prin dese pătrunderi indivi- 
(duale. In ultimele 5 minute baschet- 
’balistele din Oradea au jucat ner- 
•vos, ratînd numeroase ocazii. Au 
'înscris: Zoldi (7), Katona (12), 
jKamenițki (9), Fullop (4), Rogo- 
■bete (9), Covaci (10), pentru Tg. 
JMureș și Halasz (11), Bunescii 
1(12), Darabas (15), Mayer (4), 
^Balogh (4), pentru Oradea. Au mai 
«Jucat Simon (Prog. Tg. Mureș) și 
JAndor (Prog. Oradea).

ȘTIINȚA I.C.F.—CONSTRUCTO
RUL BUCUREȘTI 51—45 (20—17)

Studentele bucureștene au cîști- 
■g't la mică diferență o partidă în 
•care jucătoarele de la Constructo- 
’Hil au făcut un bun joc de apă
rare. Meciul a fost de un slab ni
vel tehnic .Au înscris: Vasiliu (2), 
Nistor (8), Boldog (6), Dragomi- 
rescu (3), Simionescu (II), To- 
mescu (13), Weisenburger (8), pen
tru Știința I.C.F. și Eckert (20), 
Ionescu (2), Simionescu (4), Anto
nescu (12), St. Russu (2), E. 

‘Russu (5), pentru Constructorul. 
'Au mai jucat: Zăvădesctt, Belii, 

rStan, (I.C.F.) și Pîrvu, Nancu 
((Constr.).

Masculin
DINAMO ORADEA—PROGRESUL 

C.P.C.S. 71—68 (35—36)

î Un joc spectaculos, dinamic și 
«de bună factură tehnică. Oaspeții 
•rau atacat chiar din primele mi- 
snute de joc și ei și-au menținut 
iun avantaj de 5 puncte pînă în 
iminutul 26 cînd dinamoviștii au 
«reușit, prin pătrunderile lui Bodo 
rși Vanya, să echilibreze scorul și 
-apoi să ia conducerea. De altfel, 
isc poate spune, că echipa locală 
-a fost mai bine pregătită fizic și 
-a arătat o deosebită vervă de joc 
Ifn ultima parte a întîlnirii. Au în- 
sscris: Constantinescu (20), Vanya 
>(18), Bodo (22), Berețchi (4), Ma- 
srinescu (4), Suhai (3), pentru Di- 
șnamo și Krstev (14), Crișan (11), 
j'Masievici (15), Szabo (8), Mihăi- 
Șlescu (6), Ionescu (9), Marcovici 
X(3), Moldovan (1) și Vîlcov (1), 
«pentru Progresul.

• PROGRESUL TG. MUREȘ— 
ț FLAMURA ROȘIE CLUJ 85—71 
’ (42—31)

O partidă plină de faze rapide 
șși spectaculoase. Jucătorii mure- 
jșeni au fost preciși în aruncările 
«de la distanță, în special prin 
JBokor și Deak. Clujenii s-au bazat 
|pe pătrunderile individuale efec- 
jȘtuate de CLioreanti și Till. Au în- 
sccris: Elek (5), Rete’gy (21), Deak

'Selecționata tinerilor fotbaliști din București învingătoare la Arad
‘J ARAD 28 (prin telefon). — 
^Astăzi s-a disputat în localitate 
.«jocul de fotbal dintre selecționata 
Țtineretului-București și echipa Me- 
1talul-„Gh. Dimitrov" (fostă Amefa) 
«care, după cum se știe, a promovat 
irecent în categoria B. Tinerii fot- 
ibaliști din București au învins pe 
smerit cu 4—1 (3—I) prin golurile 
■'marcate de Ene (min. 19) și Costea
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(10), Koble (2), Papp (1), Bokop 
(31), Schwartz (8), Both (7), pen
tru Tg. Mureș și Chioreanu (27), 
Szebestyen (3), Nociu (5), Till 
(13), Szilassi (18), Șerban (4) și 
Halmagy (1), pentru Gluj.

PROGRESUL ORAȘUL STALIN— 
DINAMO BUCUREȘTI 45-67 

(26—31)

După o repriză echilibrată, bucu- 
reștenii au atacat decis și au reu
șit să cîștige la o diferență des
tul de mare partida cu Progresul 
Orașul Stalin. Punctele au fost în
scrise de: Niculescu (10), Nagy 
(8), Răducanu (15), Petroșanu 
(13), Stroe (17), Giurculescu (4), 
pentru Dinamo și Ciontea (3), 
Atîzgăreanu (14), Spiridon (15), 
Stinghie (8), Borotă (5), pentru 
Progresul.

ȘTIINȚA I.C.F.—ȘTIINȚA IAȘI 
98—58 (47—29)

Așa cum arată și scorul, stu
denții bucureșteni au fost superiori 
în ambele reprize, cîștigînd la o 
diferență apreciabilă. Pentru ei au 
înscris: Nedeff (24), Borbely (24), 
Sarossy (14), Bărbitlescu (7), Va
siliu (7), KlosOvski (4), Dinescu 
(6) și Stef (10). Punctele oaspe
ților au fost realizate de Hație- 
ganu (11), Lorincz (1), Negulescu 
(2), llnițki (20), Todirașcu (10), 
Pincu (6), Hulubei (4) și Arvinte 
(4). La Știința I.C.F. a mai jucat 
Jeleriu.

PROGRESUL F.B.—LOCOMOTI
VA P.T.T. 93—85 (42—40)

Continuînd seria succeselor din 
ultimele două săptămîni, echipa 
Progresul F.B. a înregistrat o me
ritată și prețioasă victorie în fața 
Locomotivei P.T.T. cu scorul de 
93—85 (42—10). Pînă în minutul 
38 era greu de prevăzut de partea 
cărei echipe va reveni victoria, 
deoarece conducerea a alternat, la 
diferențe minime. In ultimele două 

I minute, ’învingătorii reușesc inter
cepții prin care declanșează con
traatacuri eficace. Tn general, me
ciul a avut o desfășurare intere
santă, spectaculoasă, evidențiin- 
du-se precizia în aruncările de la 
semi-distanță.

Cele 178 de puncte au fost în
scrise de Popovici 25, Spiridon 32, 
Anghel 9, Cojocarii 19, Ortinschi 
4, Dinescu 4, pentru Progresul 
F.B. și Costescu 10, Ganea 15, 

j Niculescu 16, Motaș 19, Pruncu 2, 
I Negoescu 21 și Dumitrescu 2, pen

tru Locomotiva P.T.T. S-au evi
dențiat Popovici, Spiridon, Cojo
carii, Anghel, Ganea, Motaș, Ne- 
goescu.

C.C.A.—ȘTI1NTA TIMIȘOARA 
91—49 (37—18)

Pentru jucătorii de la C.C.A. 
care au făcut o partidă bună 
„derbiul" etapei a însemnat o- 
„întrecere" în a înscrie cît mai 
multe puncte. Studenții timișoreni 

. au fost surprinși la început de 
cîteva contraatacuri, apoi s-au 
descurajat, jucînd pentru a înde
plini o formalitate. Comportarea 
slabă a echipei Știința Timișoara 
este surprinzătoare, deoarece în 
returul campionatului arătase o 
formă bună, ca urmare a seriozi
tății în pregătire.

Au înscris: Folbert 11, Fodor 
20, Eordogh 12, Niculescu 18, 
Testiban 12, Stoicescu 2, Stama- 
tescu 12, Dorogan 4, pentru mi
litari și Mokos 13, Rădulescu 10, 
Pușcașu 15, Liță 3, Palici 4, 
Ducu 4, pentru timișoreni.

(min. 40, 41 și 86). Pentru local
nici a înscris Toth în min. 29.

Din echipa bucureșteană s-au re
marcat Iliescu (cel mai bun de pe 
teren), Botescu, Cebuc, Costea și 
Ene. Echipa «arădană a jucat sub 
valoarea reală și dintre jucătorii 
săi au corespuns numai Juhasz si 
Vîlcu.

St. Weinbergher 
corespondent

Unde duce local — patriotismul
Pe marginea jocului de la Petroșani —

Dintre jocurile ultimei etape ale 
acestui pasionant campionat de 
fotbal, cel de Ia Petroșani, dintre 
echipa locală Minerul și Dinamo 
din Orașul Stalin, se anunța cel 
mai „calm". Ambele echipe acu
mulaseră numărul de puncte care 
le punea la adăpost de pericolul 
retrogradării, astfel încît cei 22 
jucători, după ce trecuseră în eta
pele precedente prin multe emoții, 
puteau juca acum cu dirzeniîe, fi
rește, dar în același timp mult 
mai relaxat, pentru un loc mai 
bun în clasament.

Desfășurarea meciului a confir
mat acest lucru. S-a jucat ener
gic, bărbătește, dar jucătorii n-au 
dat nici un moment semne de ner
vozitate, au luptat în cadrul regu
lilor de joc.

Intîlnirea s-a desfășurat în nota 
de superioritate a Minerului, care, 
după ce a deschis scorul chiar în 
primele minute de joc, a continuat 
să atace fără răgaz, în timp ce 
Dinamo s-a rezumat la rare ac
țiuni de contraatac. Mai erau 8 
minute de joc și meciul părea că 
se va sfîrși cu victoria localnicilor. 
Dar iată că, în min. 82, dinamo
viștii egalează. Surprinși de întor
sătura luată de rezultat, jucătorii 
de la Minerul reiau inițiativa și 
mai puternic și, în min. 86. Fruth 
nu poate opri un atac decît prin 
fault, la 16 metri de poartă. Lovi
tura este executată de Paraschiva, 
care trimite balonul peste zidul 
format de apărători. Gabor, aflat 
în spatele zidului, DECI IN POZI
ȚIE CLARA DE OFSAID, preia 
balonul cu capul și îl trimite în 
poartă. Bine înțeles, arbitrul nu

Al VII-lea campionat de șah al R. P. R.
Primele precizări in clasament

Runda 6-a desfășurată sîmbătă, 
ca și terminarea partidelor între
rupte în după amiaza de ieri; au 
adus modificări importante în cla
samentul Turneului, oferind și pri
mele indicații mai precise asupra 
șanselor celor angajați în lupta 
pentru titlu.

Invingîndn-1 pe Partos în-tr-o 
foarte bună partidă pozițională și 
ducînd rapid la victorie întrerupta 
cu Weisman din prima rundă, 
maestrul internațional Troianescu 
a acumulat 5 puncte din cele 6 
posibile, scor deosebit de ridicat 
pentru un turneu de această forță.

Dar și candblatul de maestru 
Soos Bela a reușit aceeași per- 

. formanță și după 6 runde, împarte 
primele două locuri in c'asament 
cu Troianescu. Dinamovistul a 
cîștigat sîmbătă la Radovici adn- 
cînd clujeanului prima înfrângere 
(partida este redată mai jos), iar 
aseară Soos a decis în favoarea sa 
întrerupta cu Samarian, în care 
și-a mărit cmrînd avantajul inițial. 
De notat că Soos a cîștigat trei 
partide Ia rînd.

In runda 6-a, cea mai spectacu
loasă partidă a fost cea dintre 
foștii campioni G. Alexan-drescu 
și V. Ciocîltea. Amîndoi jucătorii 

j au intrat întir-o acută criză de 
j timp și cu cît se apropia ora de 

control, cu atît tens'unea pe tablă 
se accentua. La un moment dat, 
cînd acele ceasurilor s-au ridicat 
amenințător, a început o adevărată 
partidă de șah-fulger, în care (bine
înțeles surprizele n-aîi lipsit
Pe rînd, adyefsarii au ratat ciști- 
gul dar... ultimul care a greșit
a fost Ciocîltea și cînd pe tablă 
a fost făcută mutarea 40. el avea 
un turn mai puțin și, deși în-tre- 
rupsese partida, a cedat-o fără 
joc.

Dintre ceilalți fruntași tn cla
sament, Costea ă fost din nou vic
torios, de data aceasta în fața lui 
Weisman. In schimb, Halic a pier
dut un pion 'la Karaksony, dar 
și-a assigurat egalitatea într-un 
final cu nebuni de culori diferite.

Pe punctul de a Întrerupe par
tida cu Mititelu, Drimeir și-a dat 
seama că va fi făcut mat în două 
mutări, deși pe tablă mai erau 
doar puține figuri, astfel că s a 
recunoscut învins. Interesant de 
remarcat "că Mititelu a cîștigat 

I toate partidele, jucate cu albele și 
le-a pierdut pe cele cu negrele! 

acordă golul. Jucătorii de la Mi
nerul, disciplinați, au respectat de
cizia arbitrului și au reluat jocul 
fără întîrziere. Unii spectatori 
însă, cuprinși de focul local-patrio- 
tismului, au început să vocifereze, 
să-l insulte și să-l amenințe pe 
arbitru. Două minute mai tîrziu, 
s-a produs o fază de joc, care nici 
măcar nu mai are rost să fie dis
cutată: la un nou atac al Mineru
lui, același Gabor, evitînd o cioc
nire cu portarul Munteanu, în vă
zul tuturor, trimite balonul cu 
mîna în plasă. Jucătorii de la Mi
nerul s-au retras, așteptînd ca 
apărarea rdversă să execute o lovi
tură liberă, în urma acestui hends. 
Aceiași spectatori au găsit însă și 
în această fază un pretext de a 
face scandal.

...Și, în momentul cînd arbitrul 
Francisc Mateescu se pregătea să 
părăsească terenul pentru a se 
duce la vestiar, grupul de turbu- 
lenți au blocat ieșirea, iar unul 
dintre ei — despre care am aflat 
ulterior că se numește Budai — 
a avut o ieșire de-a dreptul huli
ganică, lovindu-1 pe arbitru. A fost 
nevoie de intervenția hotărîtă a 
jucătorului Paraschiva, căpitanul 
echipei Minerul, pentru ca arbitrul 
Francisc Mateescu, un activist ob
ștesc, care muncește cu pasiune și 
în mod dezinteresat pe tărîmul 
fotbalului, să fie ferit de alte „sur
prize".

Cele petrecute miercuri la Pe
troșani sânt profund regretabile, 
cu at*t mai mult cu cît. de o bună 
bucată de timp, dispăruse o anu
mită „faimă": aceea că e greu de

Alt fapt remarcabil maestrul 
Rădulescu a înregistrat prima sa 
victorie, tnvingîndu-1 pe Samarian.

Partidele Șuta-Nacht, 1. Szabo- 
Ghițescu și Bălănel-Seimeanu au 
fost întrerupte.

La reluarea partidelor întrerupte 
din rundele 4, 5 și 6, următoa
rele rezultate au fost consemnate 
fără joc: Șuta—Ghițescu 1—0, 
Nacht—Ciocîltea '/»—’/2, I. Szabo— 
Partos 1—0, Karacsoniy—Bălanei 
Vs-’/i.

Seimeanu și-a valorificat repede 
1 awamtajul pozițional deținut în fi- 
j naiul de nebuni de aceeași culoare 
j și pioni din partida cu Alexan- 
‘ drescu. Acesta a cîștigat, în 
j schimb la Partos. Deși cu un pion 
j în plus, Bălanei n-a putut cîștiga 

în fața lui Drime-r, oare a găsit o
- poziție de remiză în fi-raa-tol de 

turnuri. Nacht a opus o dîrză re
zistență lui Șuta, care a cîștigat 
totuși la mutarea 74. Pînă la mu
tarea 79 a cor^’ni'v.t -parti da I.

Troianescu și Soos
’ GAMBITUL DAMEI ACCEPTAT
1 Alb: P. Seimeanu
I Negru: O. Troianescu

— Runda a 5-a —
) 1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 c5
! 4. e3 C:d4 5. e:d4 do 6. Cc3 Ne7 
; 7. Ne2 0—0 8. 0—0 d:c4 9. N:c4 
| Cc6 (Prin intervertire de mutări 

s-a ajuns la o poziție cunoscută
i din G. D. acceptat, varianta Stei- 
1 nitz, dar cu un tempo în plus pen- 
j tru negru), 10. Ng5 (Trebuia Ne3)

10...a6  11. Tel b5 12. Nd3 Nb7
13. Nbl Cb4 14. Ce5 Tc8 15. Tel 
Cbd5 16. Dd3 g6 (Negrul a ocupat 
poziția clasică de apărare' și per
spectivele de atac ale albului sînt 
nule. Urmează o frumoasă mane
vră pozițională pe eîmpuri negre)
17. Ce2 T:cl 18. T:cl Ch5! 19. Nd2 
Ng5! 20. Cf3 Chfl 21. C:f4 C:f4 
22. N:f4 N:f4 (Strategic, partida 
este cîștigată de negru din cauza 
slăbiciunii pionului d4, a poziției 
proaste a nebuntilui bl și a avan
tajului perechii de nebuni) 23. Tdl 
Dd5 24. Cel Dh5 25. g3 (Duce la 
slăbirea decisivă a diagonalei hl — 
a8) 25...N58 261 Nc2 Td8 27. Cg2î 
Dd5 (Acum albi.il nu poate împie
dica pierderea unui pion. Calul nu 
poate mula din cauza matului la 
hl) 28. f3 D:f3 29. D:f3 N:f3 30. 
Td2 Na7 31. Rf2 Nb7 32. Cel (La
32. Re3 ar fi urmat 32...e5. După 
pierderea celui de a! doilea pion, 
negrul cîstigă repede) 32... T:d4
33. Re2 T:d2 341 R:d2 Ngl 35. h3 

jucat și de arbitrat la Petroșani 
din cauza local-patriotismului și 
a felului cum acesta se manifestă 
la unii dintre spectatori. Pasiu
nea pentru fotbal și pentru echipa 
locală nu scuză cu nimic aseme
nea ieșiri, asemenea manifestări, 
care n-au ce căuta pe terenurile 
noastre de sport. Și ce ar spune 
acești spectatori puși pe gîlceavă 
și care pretind că iubesc fotbalul, 
dacă, în asemenea condiții, ar
bitrii ar refuza pur și simplu să 
mai conducă jocuri la Petroșani?

Desigur, o astfel de problemă 
nu se pune. Dar asta nu însemnea
ză că nu trebuiesc luate toate mă
surile pentru a se asigura normala 
desfășurare a jocurilor de fotbal 
la Petroșani. In primul rînd tre
buie amenajat un „tunel" sau un 
culoar pentru intrarea și ieșirea 
jucătorilor și a arbitrilor de pe 
teren și este surprinzător, de alt
fel, că pînă în momentul de față 
nimeni nu s-a gîndit la aceasta. 
Măsurile de ordine trebuiesc de 
asemenea întărite, după cum tre
buie aplicate sancțiuni exemplare 
celor care nu le respectă, celor 
care provoacă scandal.

Toate aceste măsuri trebuiesc 
completate printr-o temeinică 
muncă educativă, dusă cu toate 

J mijloacele (conferințe, panouri, re- 
f comandări la rmcrofon înaintea me- 
| ciorilor etc.).
I Totodată, este cazul ca specta

torii disciplinați — care formează 
marea majoritate — să ajute prin- 
tr-o neîntreruptă muncă de lămu
rire acțiunea menită să asigure 
desfășurarea meciurilor de fotbal 
de la Petroșani, în-tr-o atmosferă 
de adevă-ată sportivitate.

Szabo—Ghițescu, dar a fost re
miză pînă la urmă.

Ultima partidă terminată a fost 
cea d'nitre Bălanei și Seimeanu. 
Campionul R.P.R. avea avantaj de 
un nebun panit-ru pion, dar Sei- 
meanu promitea să se apere cu 
îndîrjire. Bălanei a găsit cele mai 
bune continuări, Seimeanu mai 
puțin-, astfel că primul a' cules o 
meritată victorie.

Toate îrrtîhîirile primelor 6 run- 
<fe fiind- încheiate, iată cum se 
prezintă clas am en'ul turneului (la 
punctaj egal, ordinea este cea de 
pe tabel): Soos și Troianescu 5 
p., Costea 4'/2 p., Alexandrescu, 
Bălanei și Halic 4 p., Seimeanu 
și Ciocîltea 3Ti p., Rădulescu, Ra
dovici, Mititelu și Șuta 3 p., Dri- 
mer, Karacsony, Ghifescu și f. 
Szabo 2'B p„ Partos și Nacht lxl2' 
p., Samarian 1 p, Weisman V2 P-

Astăzi la ora 17, în aula Biblio- ’ 
tecii Centrale Universitare are i 
loc rtrrida 7-a.

acumulează puncte!
Nf2 36. g4 N:el+ 37. R:el f5 38. 
Rd2 f4 39. Rc3 e5 40. Rb4 e4 41. 
a4 Î3 42. a:b5 a:b5 43. Nb3+ Rg7 
44. R:b5 e3 și albul a cedat.

APĂRAREA SICILIANA
Alb: B. Soos

. Negru: C. Radovici
— Runda a 6-a —

1. e4 c5 2. Cf3 a6 3. Cc3 Cc6 
(Euwe recomandă aci 3...b5 4. d4 
c:d4 5. C:d4 Nb7 cu joc egal) 4. 
d4 c:d4 5. C:d4 g6 (Mai bine
5..,e6.  In varianta dragonului, mu
tarea a7—a6 este de multe ori inu
tilă, cum se va vedea și în această 
partidă) 6. Ne3 Ng7 7. Dd2 Cf6 
8. Ne2 d6 9. f3 0—0 10. 0—0—0 
Gd7î (Trebuia 10...C:d4 11. N:d4' 
e5 12. Ne3 Ne6, sau ll...Ne6) 11. 
Cd5 Cc5 12. h4 e6 13. Cc3 Da5
14. Rbî Td8 15. h5 Dc7 (Negrul 
n-are timp suficient pentru a orga
niza un contrajoc pe flancul da
mei) 16. h:g6 f:g6 17. C:c6 D:c6
18. Nd4! (Eliminarea nebunului g7 
duce la prăbușirea rapidă a pozi
ției negrului) 18...Dc7 (Pierde o 
piesă, dar nici altfel negrul n-are I 
apărare) 19. b4 h6 (19...e5 20. 
N:c5t; 19...C.d7 20. N:g7!) 20. N:g7 
D:g7 21. b:c5 b:c5 22. Dg5! (O mu- | 
tare fină, care spulberă speranțele ‘ 
negrului de contra-atac pe coloana 
„b") 22...Tb8+ 23. Rcl Td7 24. e5 
d5 25. Th6 Df8 26. Tdhl c4 27. 
Df6 D:f6 28. e:f6 și albul a cîști
gat la mutarea 42-a.

albi.il


l. C. A., Flacăra Ploești, Dinamo București 
s-au calificat în semifinalele Cupei

și Metalul Reșița 
R. P. R.

O „reuniune a tineretului’* 
la box

Trei echipe din prima categorie ș: una de categoria B s-au 4a- | 
lificat in semifinalele „Cupei R.P.R.” Dar dacă victoriile echi- ' 
pelor C.C.A., Dinamo București și Flăcării Ploești au fost prevă- i 
zute de marca majoritate a pasio naților de fotbal, in schimb destul j 
de puțin sînt cei care au „mers' cu Metalul Reșița împotriva Loco- j 
motivei din Timișoara. Echipa din Reșița a dovedit astfel că s-a J 
specializat in meciurile de cupă avînd în această ediție trei „vie- < 
time” din categoria A.: Locomotivă Tg. Mureș, Știința Timișoara și j 
Locomotiva Timișoara. î

Astfel, cele patru echipe râma se în cursă, își vor disputa miercuri ( 
1 decembrie semifinalele, după un program care va fi stabilit astăzi | 

la ora 10, prin tragere la sorți. I

C. C. A. — Locomotiva București 1-0 (0-0)
Ne așteptam, mergînd ieri ia 

Giulești, să asistăm la un joc. 
viu d.siputat, pasionant, plin da 
dinam'sm, așa cum au fost multe 
meciuri între C.C.A. și Locomotiva 
București. Mai ales că ambele e- 
chtpe aveau puternice motiva 
să lupte cu toată vigoarea pentru 
victorie în acest joc: feroviarii 
pentru a infirma insuccesul com
portării lor din campionat, mili
tarii pentru a-și croi drum (după 
ce au pierdut campionatul) sipre 
cucerirea „Cupei”! Așteptările 
noastre și a'e celor aproape 15.000 
de spectatori n-au fost însă confir
mate. C.C.A. n-a mai jucat Ia va
loarea ridicată a ultimei sale e- 
voiuții (iocul de campionat cu 
Știința Timișoara) iar Locomotiva 
deși s-a ridicat .peste nivelul com
portărilor mediocre, din ultima 
vreme, n-a prestat totuși un. joc a- 
tît de agresiv îneît să constituie 
un pericol pentru apărarea calmă 
dar fermă a militarilor. La aces
tea s-a adăugat și starea proastă 
a terenului pe care... numai joc 
de calitate nu se putea face! C.C.A. 
a cîștigiat și s-a calificat pe merit 
pentru semifinale. Victoria mili
tarilor, deși numai cu 1-0, a fost 
sigură și feroviarii n-au periclita
t-o decît arareori, în ultima parte 
a jocului, cînd C.C.A. a slăbit rit
mul.

Tn primele minute, atacurile au 
alternat. In min. 11. Voinescu a 
plonjat curajos în picioarele lui 
Filote, apoi Ivănescu a tras de a- 
iproape, pe lîngă bară. Feroviarii 
pun apoi stăpînire pe joc și timp 
de 10-15 minute, pe la jumătatea 
reprizei, ei presează. In acest in
terval, Olaru șutează de două ori 
la poartă în situații în care ar fi 
fost recomandabil să paseze. De 
altfel, caracteristică pentru îna
intarea feroviară a fost ieri a- 
ceastă lipsă de înțelegere, de con
lucrare înt-e compommții ei. 
C.C.A. își revine treptat, jocul 
se echilibrează. Petschovsky și P 
Moldoveanu încearcă poanta (min. 
27 și 29). In min. 25, Caricaș reia 
peste bară, de la 4 metri, o cen
trare a lui P. Moldoveanu, ra- 
tînd astfel o mare ocazie de gol. 
Cu 3 minute înainte de terminarea 
reprizei, Caricaș — care a fost

Flacăra Ploești — Flamura roșie Arad 3-1 (0-1, 1-1, 2-1)
Ieri, la Ploești, cînd arbitrul 

Gh. Dumitrescu (București) a flu
ierat sfîrșitid meciului dintre Fla
căra Ploești și Flamura roșie A- 
rad, spectatorii păreau tot atît 
de obosiți ca și jucătorii celor 
două echipe. Și-i înțelegem... Nu 
e ușor să fii suporter, să-ți bată 
inima pentru o echipă și să asiști 
la un meci cu atîtea peripeții, cu 
repetate clipe de emoție, care au 
durat pînă în penultimul minut 
al prelungirilor, cînd golul lui 
Pahonțu a pus capăt încordării 
de pe teren și din tribune, consfin
țind victoria Flăcării Ploești. O 
victorie meritată cu prisosință, dar 
pentru obținerea căreia echipa plo- 
eșteană a trebuit să lupte din 
răsputeri.

De altfel, aceasta a fost carac
teristica principală a meciului de 
la Ploești: lupta îndîrjită pe care 
a dat-o Flacăra Ploești, întîi pen
tru a egală situația creată de 
golul neașteptat al lui C. Dumi
trescu din min. 29 de joc și apoi 
pentru a răsturna în prelungiri 
rezultatul de egalitate care ar fi 
dat cîștig de cauză echipei în de
plasare, deci Flamurii roșii.

în această luptă, Flamura roșie 
n-a stat nici un moment pe po
ziții egale cu adversarul. Ea a 
avut marele avantaj că a înscris 
un gol și că a putut juca astfel, 
în continuare, mai calm. Iniția
tiva a avut-o însă în permanență 
Flacăra,, care a dominat și a asal
tat mereu poarta lui Kiss. Nu e 
mai puțin adevărat însă că dacă 
echipa arădană, depășită mai ales 
din punct de vedere al puterii de 
luptă, semăna de multe ori cu un 
boxer „groggy", Flacăra Ploești 

unul din cei mai activi jucători ai 
învingătorilor, trage de la 16 m., 
Coman respinge în bara de sus 
și faza este apoi lămurită de Cris- 
tescu.

Repriza a doua începe In nota 
de superioritaTe a echipei C.C.A. 
In min. 48, Maori salvează, cu 
capul, de pe linia porții, la un șut 
al lui P. Moldoveanu. Apărarea 
echipei Locomotiva trece prin cli
pe grele. In min. 53 Coman se 
remarcă d'in nou, respingînd un 
șut al lui Caricaș. Primul atac al 
Locomotivei în această repriză duce 
la o bună poziție de șut a lui Pa- 
kai, care însă — neatent — ra
tează. De la poarta lui Voinescu, 
mingea ajunge la P. Moldoveanu 
care face o cursă spectaculoasă, 
șutează, mingea îniîlnește bara 
transversală, ricoșează și Caricaș, 
care urmărise faza, reia în plasă: 
1-0, în min. 57. Din acest mo
ment. C.C.A. a slăbit treptat, n-a 
mai făcut decît timide încercări de 
a se apropia de poarta adversă 
și feroviarii au trecut Ia ofensivă 
ajungînd chiar ca, la un moment 
dat, să domine categoric. Pînă la 
urmă sînt de semnalat următoarele 
faze:

min 73: Marian pătrunde în ca
reu și șutează puternic, de la cîți- 
va metri. Mingea se lovește de Za- 
voda II și ricoșează; min. 77: Ma
rian e „lansat” de Olaru și trage 
puternic de la 16 metri, pe lîngă 
bară; min. 78: Marian execută o 
lovitură liberă de pe linia laterală 
a careului și Olaru, de la 2 me
tri, reia peste bară; min. 88: sin
gur în careu, vrînd să marcheze 
„spectaculos”, A. Rădulescu ra
tează o dară ocazie de egalare.

C.C.A.: Voinescu-Zavoda II, A- 
polzan, V. Dumitrescu-Onisie. Ba- 
lint-Caricaș (din min. 65 Peter), 
Ivănescu (Bone), Bone (Caricaș) 
Petschovsky, P. Moldoveanu.

LOCOMOTIVA: Coman-Tudo-
rou, Cristescu, Macri-Busch, -Lun- 
gu, Pakai, Olaru, A. Rădulescu, 
Marian. Filote.

Arbitrul A. Toth din Oradea, 
deși a făcut cîteva greșeli în apre
cierea faulturilor, a condus în ge
neral bine, fiind atent și urmărind 
de aproape jocul.

RADU URZICEANU 

părea la un moment dat că s-a 
încăpățînat să tragă în „blocajele" 
adversarului, fără să realizeze alt
ceva decît o risipă a propriilor 
sale forțe.

Așa s-a făcut că pînă în min. 
69 scorul a fost de 1—0 pentru 
Flamura roșie, deși ploeștenii do
minaseră fără răgaz, iar arădanii 
nu ajunseseră să tragă decît o 
singură dată la poartă de-a lun
gul unei întregi reprize — odată 
și... bine I în repriza a doua totul 
lăsa să se întrevadă că lucrurile 
se vor petrece la fel : va domina 
Flacăra și va marca Flamura ro
șie, sau cel puțin va păstra, avan
tajul. Iată însă că în min. 69, Ște- 
fănescu, sprintînd puternic, pă
trunde în careu și deși jenat de 
Dușan reușește să egaleze.

Apoi, ploeștenii ratează ocazii 
după ocazii, în timp ce arădanii 
de-abia schițează cîte un contra
atac. In prima prelungire, în min. 
i04, Motronea primește o minge 
de pe dreapta, de la Capoianu, și 
marchează de aproape. Meciul nu 
e însă „jucat", pentru că înain
tarea ploeștenilor greșește mereu, 
iar pe de altă parte, rarele in
cursiuni ale lițj, .Vaczi sau Birău 
sînt totuși periculoase. Cu două 
minute înainte de sfîrșit, Pahonțu 
înscrie printr-un șut cu efect de 
la marginea careului și victoria 
ploeștenilor este , acum asigurată.

Flacăra Ploeșji a jucat cu mult 
elan, ctî multă voință. Excelent a 
funcționat apărarea, remareîndu-se 
în mod special P.ereț — cel mai 
bun de pe teren. S-au evidențiat, 
de asemenea, , Topșa, Pahonțu, 
Neacșu și Garbploti. Din linia de 
atac, cel mai acțjv a fost Ștefă- 
nescu.

Flamura roșie a jucat slab. Din 
întreaga echipă n-am reținut decît 
pe Kiss, care a fost ieri mai ins
pirat ca oricînd, intervenind cu 
succes în numeroase situații grele.

Arbitrul Gh. Dumitrescu a con
dus competent și autoritar. I s-au 
aliniat următoarele formații:

FLACARA PLOEȘTI: Marosi- 
Pahonțu, Neacșu, Topșa-Garbeloti, 
Pere), (din min. 106 Cosmoc)-

Dinamo București — Flamura
Joc disputat într-un decor de 

iarnă. Pe pistă — grămezi din 
zăpada adunată de pe terenul de 
joc. în tribune — vreo 6.000 de 
adevărați pasionați ai fotbalului, 
îrrArăcați cît mai gros și anga
jați tot timpul într-o „bătută pe 
loc" contra frigului pătrunzător. 
Ei n-au regretat însă, deplasarea 
pentru că au văzut un joc destul 
de interesant ca desfășurare, deși 
acesta nu a depășit limitele unui 
nivel tehnic modest, fie din cauza 
terenului la început înghețat și 
apoi alunecos, fie din cauza 
diferenței de valoare și formă 
dintre echipe. Dinamo se afla după 
o comportare și cîteva rezultate 
excelente. FI. roșie — echipă de 
categorie B — era la trei săptă- 
mîni de la terminarea campiona
tului, timp în care și-a continuat 
antrenamentele cu o intensitate 
scăzută și a susținut două partide 
amicale (3—1 cu FI. roșie Bacău 
și 8—2 cu selecționata orașului 
Sf. Gheorghe) pentru a avea 
„jocuri în picioare". Situația di
ferită a echipelor s-a reflectat în 
jocul de ieri dimineață. Dinamo 
s-a menținut, în linii generale, în 
nota ultimelor partide și s-a miș- 

i cat și a combinat cu multă ușu
rință, dovedind în primul rînd 
pregătire fizică excelentă și bun 
control al balonului. în schimb, 
FI. roșie s-a pus greu pe picioare 
și atunci cînd a acționat și în 
ofensivă, a greșit în pase și pla
sament.

Firește, FI. roșie nu putea emite 
pretenții în fața echipei Dinamo 
și aceasta s-a văzut din primele 
minute de joc, cînd bucureștenii 
au luat meciul pe cont propriu, 
silind echipa din Sf. Gheorghe la 
o apărare continuă și luînd condu
cerea cu 3—0, seor rămas ne
schimbat pînă la sfîrșit. Suru 
(min. 2) — la o minge scăpată 
de Boroș — și Călinoiu (min. 11 
și 16) — la capătul a două ac
țiuni frumos concepute și desfă
șurate din punct de vedere tactic 
— au înscris cele trei goluri ale

Metalul Reșița — Loco
REȘIȚA 28 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Metalul a cîști- 
gat surprinzător, dar pe merit, 
pentru că a jucat cu mai multă 
însuflețire în tot cursul partidei, 
cu pase precise și deschideri lungi, 
depășind apărarea oaspeților, care 
s-a dovedit a fi greoaie. Apărarea 
Metalului a interceptat sigur ba
lonul și a lămurit de fiecare dată 
situațiile dificile.

Locomotiva a jucat în genere 
nervos. A avut totuși acțiuni bune 
în cîmp și a dominat o parte din 
repriza a Il-a, dar înaintarea a 
combinat prea mult în fața porții. 
De asemenea, s-au operat prea 
multe schimbări, în majoritate ne
justificate. De pildă, Rodeanu, Rit
ter și Androvici au trecut la îna
intare fără să dea randamentul 
scontat.

In min. 5, la o acțiune a echi
pei Metalul,. Franciscovici plon
jează în picioarele lui Chirilă, 
care totuși izbutește să tragă, dar 
mingea este respinsă de pe linia 
porții de către Androvici și ajunge 
la Jojart II, care trage, iar Ro
deanu trimite în corner. Francis
covici este însă rănit, astfel că-1 
înlocuiește Boroș. In min. 10, 
Langa trage puternic de la 6 me
tri, dar Zarici, portarul Metalului, 
plonjează, scapă mingea și o 
prinde din nou. în min. 21 Ur- 
can trece de Androvici și trage 
de la 18 m. Boroș nu poate re
ține și Seleș, venit în viteză, în- 

1* scrie de la 5 m. (1—0).
în min. 31, Apro lămurește o 

| situație periculoasă la poarta Me
talului, produsă în urma unei lo- 

I vituri de corner. în min. 33, în 
Itimp ce Bădeanțu se pregătea să 

execute o lovitură Ide colț, Plev și 
Biolan se lovesc reciproc și sînt 
eliminați. Prima repriză se termi
nă printr-o cursă rapidă pe par
tea dreaptă, tăcută de Urcan, care 
trage la poartă, dar Boroș bo- 
xează mingea.

Ștefănescu, Capoianu, Anatol, 
Drăgan, Motronea.

FLAMURA ROȘIE : Kiss-Lupeș, 
Dușan, Farmati (Manole)-Capaș, 
Serfozo-Jurcă, Mercea, Vaczi, Bi
rău, Dumitrescu.

Raport de cornere : 11—1 pen
tru Flacăra.

JACK BERARIU
M. BEDRGSIAN corespondent

Roșie Sf. Gheorghe 3-0 (3-0)
meciului. FI. roșie a atacat timid, 
mai ales că înaintarea juca de
zorganizat. Interii s-au plasat mult 
prea înapoi, pentru a ajuta apă
rarea, și au reintrat greu în linia 
ofensivă. Dinamo a dominat pînă 
în min. 25, cînd Ștefan ratează 
o situație favorabilă- Trei minute 
mai tîrziu, Birtașu oprește cu greu 
o lovitură liberă a lui Szekely. 
Apoi, Neagu ratează și el o mare 
ocazie. Oaspeții reușesc cîteva ac
țiuni mai legate și egalează jocul 
pînă la sfîrșitul reprizei. După 
pauză, oaspeții joacă mai bine, 
sînt mai organizați în apărare și 
atacă mai des, dar la fel de im
precis. Dinamo este superior în 
cîmp, dar — ca de obicei, mulțu
mit de rezultat — slăbește alura 
și nu mai insistă în atac. în plus, 
înaintașii mai fac și greșeala că 
se lasă angrenați în jocul de u- 
zură al adversarilor și din această 
cauză nu mai reușesc acțiuni clare 
și eficace. E drept că și oaspeții 
se apără mai bine, respingînd cu 
promptitudine atacurile dinamoviș- 
tilor. Se ratează situații de o par
te și de alta și pînă la urmă, re
priza aceasta în care fazele de 
fotbal clar au fost mai puține, 
se termină fără goluri.

în acest meci, Dinamo a fost, 
fără discuție, echipa mai bună, a 
cărei victorie n-a fost pusă la 
îndoială nici un moment. Frații 
Băouț, Călinoiu, Nemeș, Barta și 
Suru au contribuit la această vic
torie care a calificat echipa Dina
mo în semifinalele Cupei. Bucu
reștenii însă nu au jucat ieri decît 
în primele 20 de minute, apoi au 
stopat, conform unui vechi obicei.

A arbitrat bine St. Geac. For
mațiile :

DINAMO: Birtașu-Băcuț I, Bă- 
cuț II, Fodor-Călinoiu, Nemeș- 
Barta, Nicușor (Blujdea din min. 
68), Ene, Neagu, Suru.

FL. RO$IE : Boroș (St. Kiss 
din min. 24)-E. Kiss, Lazăr, Spi- 
neanu-Kissgyorgy, Sinka-Karac- 
sony (Lud. Kiss din min 46), 
Ștefan, Szekelv Daragics, Nanu.

PETRE GAȚU

itiva Timișoara 2-0 (1-0)
La reluare, Locomotiva reintră 

decisă să schimbe rezultatul și 
domină un timp. în min. 47 An- 
dreescu șutează afară. Tot el, în 
min. 50 pasează lui Bădeanțu, 
care trimite lung lui Langa, dar 
Mioc intervine și lămurește. în 
min. 54 Urcan pasează lui Jojart 
II care, la rîndu-i, trimite lui Se
leș, aflat pe centru. Acesta reia 
din viteză direct în plasă (2—0). 
în min. 57 asistăm la următoarea 
fază la poarta Metalului. Zarici, 
ieșit din poartă pe marginea ca
reului ’de 16 m., degajează cu 
piciorul. Mingea ajunge la Andro
vici, care ezită, dar Rodeanu, ve
nit puternic din urmă, trage, spre 
poarta goală însă Munteanu sal
vează în ultima clipă în corner. 
Din acest moment, jocul devfce 
neclar din cauza nervozității echi
pei Locomotiva. Către sfîrșit, Ro
deanu intră periculos și îl lovește 
pe Chirilă.

Arbitrul C. Popescu (Buc.) a 
arbitrat satisfăcător, însă a greșit 
atunci cînd nu i-a eliminat pe Ro
deanu și Ritter, care s-au dedat 
la brutalități. Ritter a avut și un 
gest cu totul nesportiv la sfîrșitul 
jocului: a ieșit de pe teren, fără 
să mai participe la salut.

S-au remarcat: Zarici, Teodo- 
rescu, Potoceanu, Munteanu și Se
leș (Metalul) și Androvici, Bă- 
deanțu, Langa (Locomotiva).

Echipele: METALUL: Zaricî- 
Plev, Teodoresctl, Pofoceanu-Mun- 
teanu, Apro-Jojart II, Mioc (Col
nic din min. 70), Urcan, Chirilă, 
Seleș.

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA: 
Franciscovici (Boroș din min. 5)- 
Corbuș, Androvici, Rodeanu-Nico- 
lin, Ritter-Ferenczi (Gali), Andre- 
escu, Biolan, Langa, Bădeanțu.

v. SEVEREANU

Mitoe după amiază, cu începere 
de la ora 16, arena Circului de 
Stat din Capitală va găzdui o 
importantă reuniune de box cu 
participarea celor mai bune ele
mente din tabăra de tineret. A- 
ceastă reuniune va constitui un 
bun prilej de verificare a cunoș
tințelor acuimuilafe de tinerii bo
xeri în tabără și totodată o între
cere. sportivă cu interesante pers
pective.

Amatorii de box bucureșteni 
vor putea să-i vadă „la lucru” pe 
unii dintre cei mai talcntați pugi- 
liști tineri, printre care: cam
pionii republicani de juniori Ma
non Florescu, Martin Farkaș și 
Iosif Olaru, Andrei Drăgan, re
centul învingător aii lui IIie Gheor
ghe și Gh. Zatnfirescu, Marin Cris- 
tea, câștigătorul ultimei ediții a 
„Cupei Sfatului Popular” la cate
goria muscă, Dumitru Prunoîu, G. 
Popa, Fr. Pazmany, Fr. Bucsay, 
Ștefan Marcoviceanu și alții.

Biletele pentru această reuniune 
se vor găsi în ziua galei Ia casa 
Circului de Stat.

—o—
INFORMAȚII

©tanosport
Iată cum arată un buletin de la 

concursul nr .34 (etapa din 28 no
iembrie) cu 12 rezultate exacte:

I. Flacăra Ploești — Flamura 
roșie Arad (pronostic final) 1

II. Flacăra Ploești — Flamura 
roșie Arad (pronostic la pauză) 2

III. Locomotiva București —
C.C.A. (pronostic final) 2

IV. Locomotiva București — 
C.C.A. (pronostic la pauză) ' X

V. Metalul Reșița — Locomo
tiva Timișoara (pronostic final) I

VI. Metalul Reșița — Locomo
tiva Timișoara (pron. la pauză) 1

VII. Dinamo Buc. — Flamura 
roșie Sf. Gheorghe (pron. final) 1

VIII. Dinamo Buc. — Flamura
roșie Sf. Gheorghe (pronostic la 
pauză) l

IX. C.C.A.—Știința Timișoara
(baschet m.) 1

X. Progresul F.B.—Locomotiva
P.T.T. (baschet m.) I

XI. Progresul Tg. Mureș—Fla
mura roșie Cluj (baschet m.) I

A. Dinamo Oradea—Progresul 
G.S. (baschet masculin) 1

Meciul XII Progresul Buc.—Ști- 
| ința Tim. (volei masculin) fiind 
‘ amînat a fost scos din concurs.

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 750.000 buletine .

PROGRAMUL CONCURSULUI 
Nr. 35

(etapa din 5 decembrie)
Modificîndu-se programul Cupei 

R.P.R. programul concursului nr.
; 35 (etapa din 5 decembrie) arată 

astfel:
I. Finala Cupei R.P.R. (pronostic 

final).
II. Finala Cupei R.P.R. (pronos 

tic la pauză).
III. Anulat .
IV. Anulat.
V. R.P.R.-R.D.G. (polo).

VI. R.P.R. (jun.)— R.D.G. (jun.) 
(polo).

VII. Dinamo Buc.—C.C.A. (ba
schet) .

VIII. Progresul C.S. — Știința 
I.C.F. (baschet).

IX. Flamura roșie Cluj—Progre
sul F.B. (baschet).

X. Știința Timișoara — Dinamo 
Oradea (baschet).

XI. Dinamo Buc.—Știința Timi
șoara (volei).

XII. Progresul Buc. — Știința 
Arad (volei).

MECIURI DE REZERVA
A. C.C.A.—Metalul Ploești (vo

lei).
B. Locomotiva P.T.T.—Progresul 

Orașul Stalin (baschet).
C. Dinamo Oradea—C.C.A. (flo

retă).
D. Progresul F.B.—Știința Cluj 

(sabie).
Echipele R.P.R. și R.D.G. (se- 

niori și juniori) se vor întîlni la 
polo de cîte două ori: sîmbătă 
seara și Duminică seara. In con-* 
curs, la meciurile V și VI vorț 
conta rezultatele de duminică seara*

SPORTUL POPULAR 
Nr. 2536 ’ Pag,



Reprezentativa Asociațiilor sportive sindicale 
conduce în concursul triunghiular de box

Constructorul Orașul Stalin
a rămas în categoria A la rugbi

(țJrmare din pag. I-a) 

rămîne în limita categoriei), Al
bert Blank și Ludovic Ambruș. 
Fără strălucire au boxat: Titi 
Dumitrescu, C. Dobrescu și Șerbu 
Neacșu.

Reuniunea a debutat prin trei 
întîlniri amicale, disputate între 
boxeri din tabăra de tineret: Ni- 
colae Dică a terminat la egalitate 
cu Andrei Oiteanu (cat. muscă),
Gh. Tomescu l-a învins la puncte 
pe Pavel Enache (cat. ușoară),
iar Ion Buzea l-a întrecut — tot 
la puncte — pe Nicolae Alexan
dru (cat. mijlocie). Din desfășu
rarea acestor trei meciuri amicale, 
n-am reținut decît remarcabilele 
posibilități ale lui Gh. Tomescu 
și comportarea inadmisibilă a lui 
Nicolae Alexandru, care a boxat 
încrezut și în vădită neînțelegere 
cu tehnica boxului. Dacă tînărul 
Nicolae Alexandru, care a reușit 
de curînd să-l trimită la podea 
pe maestrul sportului Ghețu Veli- 
cu, crede că este bine să se culce 
pe laurii acestui prim succes, el 
se înșeală profund. Adversarul său 
de sîmbătă seara. Ion Buzea, în- 
trecîndu-1 în mod concludent, i-a 
arătat limpede acest lucru...

întîlnirile oficiale au început cu 
meciul de categorie muscă, în 
care Ludovic Ambruș (C.C.A.) i-a 
opus rutinatului Constantin Do
brescu (As. sp. sind.), vigoarea 
și tinerețea sa. Partida nu a avut 
o desfășurare atractivă, mai ales 
din cauza obstrucțiilor lui Do
brescu, care a încercat să stăvi
lească prin țineri, repetatele a* 
tacuri ale lui Ambruș. Deși prima 
repriză a fost cîștigată de Dobres
cu, a doua i-a revenit lui Ambruș, 
iar ultima a decurs într-o notă de 
egalitate, ceea ce ar fi indicat un 
meci nul, juriul â dat o nejustă 
decizie la puncte în favoarea lui 
Constantin Dobrescu.

Foarte disputată și cu multe 
faze spectaculoase a fost întîlni- 
rea din cadrul categoriei cocoș, 
desfășurată între Nicolae Mîndrea- 
nu (O.C.A.) și Matei Godeanu 
(As. sp. sind.). în prima repriză, 
încercările lui Mîndreanu de a an
gaja lupta de aproape, sînț spul
berate cu regularitate de directele 
lui Godeanu. La începutul repri
zei următoare, Mîndreanu îl lo
vește pe Godeanu cu un puternic 
croșeu de dreapta la figură. A- 
cesta cade, dar se ridică imediat. 
Depășit de fază, arbitrul Ilie Con- 
stantinescu nu-1 numără, deși era 
cazul. Repriza decurge pînă la 
sfîrșit în avantajul lui Mîndreanu, 
care a reușit de mai multe ori să 
„spargă" garda adversarului său. 
Ultima repriză este sensibil egală. 
Decizia la puncte a fost just a- 
cordată lui Mîndreanu.

în limitele categoriei pană, Gh. 
Zamfirescu (As. sp. sind.) și Va- 
sile Filiuțâ (Dinamo) au susținut 
o spectaculoasă întrecere. Boxînd 
cu garda inversă, Filiuță a fost 
tot timpul un adversar dificil, pe 
care însă Zamfirescu s-a priceput 
să-l tempereze prin laterale și di
recte de dreapta. Contrele lui 
Zamfirescu au decis, de altfel, în 
favoarea sa acest meci, care a 
plăcut prin ambiția cu care cei 
doi boxeri și-au apărat șansele.

La categoria semiușoară au ur
cat treptele ringului maestrul eme
rit al sportului Gh Fiat (C.C.A.) 
și Luca Romano (As. sp. sind.). 
Prima parte a luptei are mai mult 
aspectul de „tatonare". De-aBia 
în repriza a doua se dezlănțuie a- 
tacurile celor doi boxeri. Fiat este 
mai activ și seriile sale de lovi
turi îl marchează vădit pe Luca 
Romano. Acesta boxează prea sta
tic, în căutarea loviturii decisive, 
astfel că loviturile sale, pregătite 
prea mult, sînt sezisate de Fiat 
și anihilate prin blocaje sau es
chive. Repriza ultimă este extrem

de disputată. Luca Romano, decis 
să refacă terenul pierdut, începe 
mai bine, dar Fiat își revine cu
rînd și reia inițiativa. Victoria la 
puncte a fost acordată pe merit 
lui Gh. Fiat.

In cadrul categoriei ușoară, Titi 
Dumitrescu (As. sp. sind.) și Con
stantin Kiss (Dinamo) s-au întîl- 
nit într-un meci anost, dezordonat, 
în care ținerile și împingerile au 
fost mai numeroase decît... lovi
turile. Titi Dumitrescu a cîștigat 
la puncte.

Slab s-a comportat maestrul 
sportului Șerbu Neacșu (C.C.A.), 
care a întîlnit, în limitele catego
riei semimijlocie pe tînărul Gh. 
Ciuciu (Dinamo). El a terminat 
totuși învingător la puncte.

Intîlnirea de categorie mijlocie- 
ușoarâ, a prilejuit reintrarea ma
estrului sportului Vasile Tiță 
(G.C.A.). El a întîlnit pe tînărul 
Petre Deca (As. sp. sind.), care 
i-a opus o dîrză rezistență. Tiță 
a utilizat din nou spectaculoasele 
sale croșeuri scurte. Superior în 
primele două reprize, el a cucerit 
victoria la puncte.

Ultima reuniune a serii a oca
zionat, în limitele categoriei mij
locie, revanșa dintre Albert Blank 
(As. sp. sirid.) și Virgil Mitrache 
(C.C.A.). Lupta a fost relativ cal
mă. Blank, în revenire de formă, 
după o eclipsă de moment, a mar
cat mai mult în prima și ultima 
repriză, eucerind o meritată victo
rie la puncte.

înaintea ultimei reuniuni, care 
va avea loc miercuri seara în 
Sala Sporturilor de la Floreasca, 
clasamentul competiției este urmă-

Cu meciul disputat ieri dimi
neață pe terenul Constructorul, în
tre echipele Știința Cluj și Cons
tructorul Orașul Stalin^ a luat 
sfîrșit turneul de calificare pentru 
categoria A la rugbi. Cîștigînd în
tîlnirea cu scorul de 3-0 (6-0), ju
cătorii de la Constructorul Orașul 
Stalin au terminat acest turneu 
de calificare pe primul loc și au 
obținut în acest fel dreptul de a 
activa și în anul viitor ca a 10-a 
echipă în campionatul republican 
de rugbi categoria A.

Putem spune că meciul de ieri 
a fost cel mai disputat din cadrul 
turneului de calificare.

Dîrzenl-a cu care au luptat cele 
două formații a fost justificată în 
primui rînd de faptul că miza jo
cului era foarte mare (dreptul de 
a activa în prima categorie a ță
rii) și de faptul că ambele echipe 
erau sensibil de egale ca valoare.

Așa cum am arătat în avantcro- 
nica meciului, studenții clujeni a- 
veau nevoie, de un rezultat de e- 
galitate pentru a se clasa pe pri
mul loc, rezultat pe câine l-ar fi 
putut obține dacă jumătatea la 
grămadă, I. Leați, ar fi deschis 
linia de treisferturi doar cu o parte 
din baloanele obținute de înain
tașii săi. El a procedat foarte bine 
în prima repriză, cînd a degajat 
continuu terenul prin lovituri de 
picior în tușe sau cînd a pasat ju
mătății la deschidere, însă a gre
șit în cea de a doua repriză încer- 
cîrd să intre, în majoritatea tim
pului, pe lingă grămadă, chiar 
în terenul propriu. In acest fel nu 
crea nici un pericol adversarilor și

lipsea totodată propria-i linie de 
trei sferturi (foarte eficace) de 
actiunj. ofensive și — poate — a- 
ducătoare de puncte. Jucătorii clujeni 
au arătat încă odată că posedă o 
tehnică și o tactică bună (pase co
recte, grămezi deschise și întoarse 
corect executate, ținerea mingii 
în linia a 3-a etc.), cunoștințe cu 
care nu se pot mîndri prea multe 
echipe din categoria A. Lipsindu-le 
însă legătura mai strînsă între 
cele două compartimente ei nu pot 
realiza totdeauna rezultatele do
rite.

învingătorii acestei întîlniri au 
avut o comportare mai bună decît 
în decursul întregului campionat, 
răspunzînd corect și cu multă e- 
ficacitate acțiunilor create de stu- 
denți. Au avut însă și ceva în> 
plus față de Știința Cluj și anume, 
mai multă combativitate și dorință 
de a învinge și, desigur, lovitura 
de pedeapsă reușită de Petre Gheor- 
ghe în repriza a Il-a, care le-a 
adus de altfel, victoria.

In decursul întîlnirii s-au re
marcat îndeosebi: Petre Gheorghe, 
Dănciuleseu, Mașcan și Cîrstea 
de la învingători, iar de la învinși 
Matei Ghica, Lucaci, Beju și I. 
Neață (repriza I-a),

lată și forma definitivă a cla
samentului turneului de calificare:
1. Constr. Or:-ul Stalin 2 1 1 0 6:3 5
2. Știința Cluj 2 1 0 1 3:3 4
3. Metalul București 2 o 1 1 3:6 3

ION OPRESCU

înotătarii noștri și-aa încheiat pregătirile in vederea intHnirii 
cu înotătorii din R.D.fi.

i

tortil:
As. sp. sind.
C.C.A.
Dinamo

Acest clasament 
citirile cîștigate prin neprezenta- 
rea adversarului.

MARIUS GODEANU
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A început sezonul de iarnă la Moscova

înotătorii, săritorii și jucătorii (te 
polo din lotul republica» au evo
luat din nou sîmbătă seara la ba
zinul acoperit de la Floreasca, în 
cadrul unui concurs de verificare.

Fixarea probelor pentru acest 
concurs a fost condiționată de 
planul general de antrenament 
pentru mtîlnirea cu reprezentati
vele Republicii Democrate Ger
mane.

Concursul avea să dovedească 
în ce măsură au fost îndeplinite 
sarcinile etapei finale de pregă
tire, mai exact în ce măsură le-au 
„priit” înotătorilor noștri, sărito
rilor și jucătorilor de polo, meto
dele de antrenament cuprinse în 
acest plan. Bunele rezultate obți
nute în concursurile anterioare, nu 
contrazic cele spuse pînă acum, 
din moment ce fuseseră obținute în- 
tr-o etapă anumită a programului 
general ci capătă greutate acum, 
cînd se repetă, cînd servesc scopu
lui final. Plecînd de la aceste con
siderente vom arăta că și con
cursul de sîmbătă, care marca 
sfîrșitul pregătirilor în vederea me
ciului internațional, s-a soldat cu 
rezultate bune.

Programul general de antrena
ment a fost bun și datorită aces
tui fapt înotătorii au fost aduși în 
cea mai bună formă sportivă prin 
acumularea resurselor fizice și 
psihice. S-a urmărit îndeosebi con
trolul rezistenței; a!egîndu-se la

toate stilurile probe pe distanța de 
400 m. la bărbați, 200 m. la femei, 
și ștafete de 4x200 și 4x100 m. 
Cele cîteva recorduri la care adău
găm numeroasele recorduri perso
nale, -comportarea săritorilor pre
cum și progresul -evident al jucăto
rilor de polo, ne dau dreptul să 
afirmăm, fără rezerve, că niciodată 
n-atația noastră nu a înregistrat un 
progres atît de însemnat.

Iată și cîteva „cifre” realizate în 
acest concurs: cu timpul de 5:11,6 
în proba 400 m. liber juniorul Hu
bert Bock a reușit un nou record 
de juniori categoria a doua.. Tot 
în această probă, Gh. Cociuban 
(5:07,4), Nicolae Rujinski (5:11,3), 
Gavril Blajek (5:19,2) au reușit 
recorduri personale. Inotătoarea 
Alice Justin a corectat recordurile 
pe distanța de 100 m. și 200 m. 
spate cu timpurile 1:27,6, respec
tiv 3:12,7, timpuri ce constituie noi 
recorduri de junioare categoria a 
doua. De asemenea, Elisabeta Bratu 
a obținut un nou record de junioa
re categoria a doua pe distanța 
200 m. fluture. Noul record, 3:27,0.

Dintre celelalte rezultate merită 
a fi evidențiate următoarele: 200 

Sm. bras, Maria Bratu 3:19,1; 200 
m. spate: Gh. Enache 2:43,5 (în 
ștafetă); 200 m. bras Mihai Mi
trofan 2:48,4 (în ștafetă); 200 m. 
liber: Elisabeta Bock 2:55,5; Mar
gareta Wittgenstein 3:02,0.

G. NICOLAESCU

Campionatul mascuiin de volei la categoria A
In cele două partide disputate 

ieri în sala Floreasca s-au înre
gistrat rezultate normale. Astfel, 
Dinamo București a învins cu 
scorul de 3—0 (la 11, 4, 2) Me
talul Ploești, iar C.G.A. a cîști- 
gat tot cu 3—0 (la 6, 11, 12) la 
Metalul Orașul Stalin.

In prima partidă dinamoviștii 
și-au depășit net adversarii și în 
afară de primul set — cînd plo- 
eștenii s-au apărat mai bine — ei 
și-au impus jocul cîștigînd cu

multă ușurință. Se poate spune 
că echipa Dinamo a făcut unul 
dintre cele mai bune meciuri din 
ultima vreme. In al doilea meci 
echipa C.C.A. a întîmpinat o re
zistență mai serioasă din partea 
voleibaliștilor din Orașul Stalin, 
care au prestat un joc de ridicat 
nivel tehnic. Este suficient să 
arătăm că în setul 3 oaspeții au 
condus cu 12—7, dar militarii au 
reușit să egaleze și apoi să cîș- 
tige. C.C.A. a desfășurat un joc 
sub nivelul obișnuit.

Campionatul republican 
de lupte fis echipe

C.C.A.—FLAMURA ROȘIE ARAD 
7—1

In fața unui public destul de nu. 
meros, echipa Casei Centrale a Ar
matei a întrecut echipa arădană 
Flamura roșie cu scorul de 7—1, 
ajungînd astfel din urmă celelalte 
formații din categoria A, în ceea 
ce privește numărul jocurilor sus
ținute.

In general, echipa militară a a- 
vut meciul la discreție. Este însă 
de remarcat buna comportare a 
tinerilor din formația oaspe, M. 
Bela și Tr. Crișan. De asemenea 
este de reținut victoria lui M. Șan. 
dor asupra lui. V. Sincular, de alt
fel singura victorie realizată de 
Flamura roșie (cat. 62 kgr.)

Celelalte întîlniri au revenit mi
litarilor după cum urmează:

Cat. 52 kgr.: A. Ruzsi întrece la 
puncte pe M. Bela; cat. 57 kgr.: D. 
Pîrvulescu învinge la puncte pe Tr. 
Crișan; cat. 67 kgr.: I. Gaspar în
trece la puncte pe P. Kovago; cat. 
73 kgr.: A. Ciosa învinge prin tuș 
în min. 8 pe I. Rangheț; cat. 79 
kgr.: V. Pop întrece la puncte pe 
A. Corodan; cat. 87 kgr.: V. Po- 
povici învinge prin tuș în min. 3 
pe 1. Curela; cat. grea: I. Cor- 
neanu învingător fără adversar.

METALUL BAIA MARE—DINA
MO BUCUREȘTI 1—7

. -A
Baia Mare 28 (Prin telefon). 

Peste 1.000 spectatori s-au înghe
suit în sala Ătinerul pentru a ur
mări întîlnirea de lupte dintre 
campioana țării, Dinamo Bucu
rești și Metalul din localitate. A 
învins — bineînțeles — Dinamo 
cu scorul de 7—1, după întreceri 
de un bun nivel tehnic. Băimăre- 
nii au obținut „victoria" lor prin 
L. Lapsanschi (cat. 67 kg.), al 
cărui adversar nu s-a prezentat. 
Victoriile echipei bucureștene au 
fost obținute de: P. Vatrici (cat. 
52 kg.) prin neprezentarea adver
sarului, T. Blidaru (cat. 57 kg.) 
prin tuș în min. 5, Fr. Horvath 
(cat. 62 kg.) prin tuș în min. 5, 
D. Cuc (cat. 73 kg.) prin tuș în 
min. 5, N. Popovici (cat. 79 kg.) 
la puncte, M. Belușica (cat. 87 
kg.) prin tuș în min. 8 și A. Șuii 
(cat. grea) prirf tuș în min. 15. 
Arbitrul V, Borșan a condus cu 
scăpări.

V. Săsăranu, oorespondent

MOSCOVA (Agerpres). ' TASS 
transmite:

In capitala Uniunii Sovietice a 
început sezon-uil sporturilor de iar
nă. In prezent se desfășoară an
trenamente la hochei, patinaj și 
schi.

Zeci de mii de locuitori ai Mos
covei practică cu regularitate spor
turile de iarnă. Patinoare și stații 
de schi au fost amenajate pe lingă 
fiecare mare întreprindere saiu in
stituție de învățămînt. In iarna a- 
ceas-ta vor fi deschise patinoare pe 
40 de stadioane și în toate parcu
rile din Moscova. Suprafața to
tală a gheții pe marile patinoare 
întrece un milion de metri pătrați.

Stadionul principal al Moscovei, 
Dirjiamo, este gata în vederea nou
lui sezon. In curind spre el se vor 
îndrepta din nou zeci de mii de 
locuitori pentru a-i urmări pe cei 
mai buni patinatori dan lume. In 
luna februarie, se vor desfășura 
aici campionatele mondiale de pa
tinaj viteză pentru bărbați. Tot atei 
vor putea fi urmărite demonstra
țiile maeștrilor patinajului artistic 
de peste hotare, precum și multe 
întîlniri internaționale de hochei.

In curind vor începe la Moscova 
primele concursuri sportive de iar
nă. La începutul lunii decembrie 
vor avea loc competiții la toate 
ramurile sporturilor de iarnă pen
tru „Premiul deschiderii sezonu
lui”. De asemenea, vor începe cam
pionatele Moscovei la patinaj vi
teză și hochei. întîlniri de hochei 
cu mingea (bandy) și hochei cit puc 
vor avea loc în fiecare duminică 
pe 50 de terenuri.

Deosebit de interesantă se a- 
nunță a fi prima spartachiadă de 
iarnă a orașului Moscova, care se 
va desfășura timp de peste trei 
luni. La această competiție vor 
lua parte colectivele sportive din 
uzine, precum și echipe ale aso
ciațiilor sportive. In cadrul spar- 
tach iadei vor avea loc întreceri 
la toate ramurile sporturilor de 
iarnă, precum și la atletism (în 
sală), box, gimnastică, lupte și 
tenis de masă.

Printre sportivii din Moscova se 
numără numeroși campioni unio
nali, europeni și mondialii. Ama
torii de sport așteaptă cu un mane 
interes apariția lor pe terenurile 
de sport-.

O

Scurte ști
Sîmbătă s-a desfășurat o nc-uă 

etapă în campionatul maghiar de 
fotbal. Și în această etapă scorul j 
cel mai categoric l-a obținut Hon
ved Budapesta, care a învins cu 
6—1 echipa Salgotarjani Banyasz. 
Astfel Honved poate fi socotită die 
pe acum cîștigătoarea din acest -an 
a campionatului de fotbail al R.P. 
Ungare.

Dorogi B-anyasz, în revenire die 
formă, a învins Dozsa cu 2—0, 
iar Stalinvarosi Vasas a pierdut 
pe teren propriu în fața echipei 
Vasas din Csepcl. Iată celelalte re. 
guițate: Szegadi Halad-as — Vasas 
Izzo 0—0, Gydri Vasas — Dios- 
gydri Vasas 2—1.

In urma jocurilor de sîmbătă, 
în clasament conduce Honved Bu
dapesta cu 33 puncte, urmată de 
Voros Lobogo și Kinizsi cu cite 27 
puncte și Vasas cu 25 puncte.

★
Echipa Voros Lolxjgd din R. P. 

Ungară, care este actualmente 
în turneu în Turcia a jucat săp- 
tămîna trecută al doilea meci. 
Fotbaliștii maghiari -au întîlnit de 
data aceasta, echipa Gailata Serai, 
una din echipele fruntașe din- cam
pionatul Turciei. Victoria a reve
nit echipei maghiare cu scorul de 
7—0 (1—0).
> Duminică echipa Voros Lobogo a 
susținut al treilea meci, învingînd

ri externe
de data aceasta echipa Fenerbahce 
cu 3—1 (2—0).

★
Ieri după amiază s-a desfășurat 

pe stadionul Walter Ulbricht, me
ciul internațional de fotbal din
tre echipa -maghiară Vasas Buda
pesta și selecționata orașului Ber
lin (zona de est). Victoria a re
venit echipei Vasas cu 6—1 (5—0), 
prin punctele marcate ide Csordias 
5 și B"-di. Pentru gazde a în
scris Schrotter.

★
VARȘOVIA, (Agerpres). — Pap 

transmite:
La 25 noiembrie echiipa feminină 

de baschet F.S.G.T. Franța a sus
ținut ultimul joc din cadrul tur
neului înfreprin-s în R.P. Polonă. 
Baschetbalistele franceze au întîl
nit echipa asociației sportive Spoj- 
tia. Victoria a revenit sportivelor 
poloneze cu scorul de 45—35 
(19-16).

*
După cum se știe în turneul zo

nali feminin de la Leipzig, pe 
locurile III—IV s-au clasat ta e- 
gialiitate de puncte șahist-ede Holouj 
și Keirtesz. In urma celor două 
partide de baraj, ambele jucă
toare au realizat cîte un punct. 
Juriul concursului a hotărit ca ju. 
cătoarea Holouj (R. P. Poiană) 
să se califice în finaila campio- 
n-atuilu: mondial feminin die șah.
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