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PENTRU 0 MAI BOGATĂ ACTIVITATE 
COMPETIȚIONALÂ LA MOTOCICLISM

Sportivii de pe tot cuprinsul tării se intrec 
in competiții in cinstea zilei de 8 Martie

IN ULTIMII ANI motocicliștii 
din {ara noastră au obținut 
numeroase succese, atît în în

trecerile interne cit și în cele in_ 
temaționaie. In cadrul competi
țiilor interne au fost doborîte nu
meroase recorduri la concursuri
le de viteză în coastă, kilometru 
lansat, kilometru cu start de pe 
Ioc, concursul republican de re
cord pe 50 km. S-au ameliorat 
simțitor recoi citirile diferitelor tra
see de viteză pe circuit din țară, 
iar conclusurile de regularitate, 
de la an la an mai dure, dove
desc cu prisosință creșterea măies
triei motociclișt’ilor noștri. Între
cerile internaționale la care au 
participat reprezentanții noștri 
«-au soldat și ele cu performanțe 
de valoare. Astfel, este cunoscută 
victoria obținută ds alergătorul 1. 
Olani la .Marele Premiu al R. P. 
Polone, sint cunoscute succesele do- 
bindite de alergătorii N. Buescu 
și E. Șomlo in concursurile m_ 
iemațicmale din R. Cehoslovacă, 
in cadrul cărora N. Buescu a reu
șit să-l depășească pe binecunos
cutul alergător de valoare mon
diala Wittwar De asemenea, N. 
Sădeaau, a obținut medalia de 
ara- in cursa internațională de 
6 zile organizată in septembrie 
1953 de F..I.M. în R. Cehoslovacă. 
Aceste succese au ridicat presti
giul internațional al motociclis. 
mului din țara noastră.

In urma înzestrării cu mașini de 
bună calitate și cu materiale ne
cesare întrecerilor a fost posibilă 
organizarea a numeroase compe
tiții dc toate genurile (viteză pe 
circuit, motocrosuri, triaturi, re
gularitate etc.) fapt care a adus 
o considerabilă creștere a nive
lului tehnic al sportivilor, pre
cum și lărgirea cadrelor de frun
tași ai motociclismului. Datorită 
rodnicei activități competiționale, 
s-au ridicat o serie de tineri ca 
Mircea Cernescu, C. Nedelcu, Mir
cea Antonescu, Al. Teodorescu, 
Gh. loniță, Gh. Ion, etc., moto- 
cicliști de valoare, care dețin în 
momentul de față titluri de cam
pioni și recordmani ai țării.

Cu toate că de la an la an 
condițiile materiale s-au îmbunătă
țit, în ultimul timp s-a observat 
o stagnare în ceea ce privește 
creșterea cadrelor de alergători da 
și în privința nivelului performan
țelor obținute de motocicliștii 
noștri. Nu mai departe ca anul 
trecut, alergătorii noștri s-au cla
sat pe ultimele locuri, iar unii 
dintre ei au fost trecuți pe lista 
abandonaților, în concursurile in
ternaționale de motocros la care 
au participat Aceasta, deși ma
terialul pe care l.au avut la dis
poziție a fost mai bun decît în 
anii precedențî.

Principala cauză a acestei stag
nări, care în condițiile dezvoltă
rii rapide a mișcării noastre de 
cultură fizică și sport înseamnă 
de fapt un regres, se datorește 
insuficientei preocupări a forurilor 
conducătoare ale motociclismului

Sportivii din R.P.R. vor concura peste hotare
Simbătă dimineața a părăsit Ca

pitala, plecînd cu avionul în R. D. 
Germană, un lot de scrimeri romîni, 
care va participa la u<n concurs in
ternațional la Leipzig. Lotul spor
tivilor romîni este alcătuit din Tu
dor Ilie, Zoltan Uray, Olga Orban 
și Maria Taitiș. Scrimerii romîni 
vor participa la probele de sabie și 
floretă.

Vineri seara a plecat în R. Ceho
slovacă o echipă de schiori din 
R.P.R. in vederea unui concurs 

nostru precum și asociațiilor și co
lectivelor sportive pentru asigurarea 
unei bogate activități compet.ționale. 
In 1953 și 1954, în afara competiții
lor de campionat și a concursuri
lor de record, alergătorilor noștri 
nu li s a oferit ocazia să parti
cipe la nici un fel de altă între
cere internă. Această lipsă s-a vă
zut mai ales în Capitală, deși 
aci se află majoritatea motoci- 
cliștiior fruntași, care, de altfel, 
au fost deseori nevoiți să se în
scrie și să concureze în competi
țiile locale organizate de comisii
le regionale sau de colective'e 
sportive din alte orașe (Timișoa
ra, Orașul Stalin, Sibiu etc.). A- 
cest fapt reflectă lipsa de interes 
și delăsarea unor colective din Ca
pitală, care, de fapt, au cheltuit 
mai mult asigur'nd deplasarea 
fruntașilor lor la concursurile din 
țară decît ar fi cheltuit organi
zed un concurs chiar în Capi
tală, concurs la care ar fi putut 
lua parte nu numai cei cițiva aler
gători fruntași ci întreaga masă 
a alergătorilor din respectivele 
colective. Inerția organizatorilor 
s-a vădit mai ales în numărul ne
însemnat de concursuri de moto
cros care au fost organizate a~ 
nui trecut, deși se Știe că aceste 
alergări au un rol determinant în 
formarea unui bun alergător. In 
ultimii doi ani, asociații ca Di
namo, Voința, Locomotiva, Pro
gresul, C.C.A etc., care în trecut 
se preocupaseră intens de orga
nizarea de întreceri motocicliste, 
au părăsit această preocupare în 
mod cu totul nejustificat. Răspun
derea rțvine însă, în cea mai ma
re parte, comisiei orășenești de 
auto-moto și în special Emisiei 
centrale și inspecției, care nu au 
făcut nimic pentru a trezi din nou 
la viață activitatea Icompetițio- 
nală în general și din Capitală 
in special.

Pentru ca anul 1955 să însemne 
un nou pas înainte pe drumul po
pularizării și creșterii nivelului 
tehnic al motociclismului din țara 
noastră, este necesar ca toate co
misiile regionale și orășenești de 
motoc iclism să prevadă în planul 
lor de activitate, ca prim punct, 
stimularea colectivelor și a aso
ciațiilor sportive în vederea or
ganizării cît mai multor concursuri. 
Comisia centrală trebuie să se 
ocupe îndeaproape de activitatea 
comisiilor regionale, ajutîndu-le să 
stimuleze activitatea competițio- 
nală locală Și totodată să ia mă
suri corespunzătoare în ceea ce 
privește repartizarea materialelor 
pentru asociațiile care nu vor 
să.și facă datoria în privința or
ganizării de concursuri.

Comisiile regionale și orășenești, 
asociațiile și colectivele sportive 
au datoria de a organiza cît mai 
multe concursuri și de a atrage 
în competiții, alături de alergăto
rii fruntași, pe începători, pentru 
dezvoltarea tot mai largă a aces
tui frumos și util sport.

internațional care va avea loc între 
8 și 13 martie în stațiunea de spor
turi de iarnă Hrachov. Lotul schio
rilor romîni cuprinde pe campionul 
republican Manole Aldescu, Con
stantin Enache, Nicolae Mumteanu, 
Ion Bîrlă și Elena Zangor. După 
concursul din R. Cehoslovacă, schi
orii romîni vor participa Ia o mare 
competiție internați onal ă, care va 
avea loc la Zakopane în R. P. Po
lonă.
„ (Agerpres)

— Mergi la liandbal ?
— Da 1 Nu știi, au început me

ciurile ?...
Și cele două pr etene se îndreap

tă grăbite spre sala de sporturi a 
asociației Recolta. Se desfășoară 
aci partidele de handbal din cadrul 
„Clipei 8 Martie". Prin participa
rea celor opt echipe, Flamura ro
șie F. C. Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Steagul roșu, fabrica de țigarete 
și F.R.B., precum și formațiile fe
minine Progresul F.B., Locomoti
va Gara de Nord, Știința Invăță- 
mînrt și Metalicii, competiția orga
nizată de consiliul regional Fla
mura roșie a atras vineri seara în 
sala Recolta mulți spectatori. La 
fel ca aici, în mai toate regiunile 
țării întrecerile închinate Zilei In
ternaționale a Femeii au fost urmă
rite de sute și mii de iubitori a’ 
sportului.

După cum ne informează cores
pondentul nostru regional Nerva 
Popa, la Tg. Mureș au avut loc 
numeroase întreceri sportive, prin 
care sportivii au cinstit ziua de 8 
Martie. Schiorii de la colectivul 
Constructorul au participat la un 
concurs organizat la Păltiniș, echi
pele de fotbal, juniori, s-au întîl- 
nit cu formațiile Voința-Ciocanul 
și cu cei de la colectivul Progre
sul, iar baschetbalistele și baschet- 
badiștii s-au întrecut în meciuri a- 
micale cu Locomotiva și școala 
profes'onală de construcții. S-au 
disputat campionate interne de vo
lei și baschet la colectivele sporti
ve Voința și Flamura roșie din 
Tg. Mureș.

De la Cluj am primit vestea că 
programu] manifestărilor sportve 
închinat zilei de 8 Martie a fost 
deosebit de bogat. Pe stadionul 
„Gh. Gheorghiu-Dej “ din localita

A început întrecerea celor mai bune echipe de fotbal

Ieri, cele nai bune echipe de fotbal ale țării au 
început întrecerea pentru titlul de campion pe 
1955. In Capitală ca și în orașele din provincie 
unde au avut loc jocuri, mii și mii de spectatori 
au umplut tribunele stadioanelor urmărind întrece
rea pentru victorie.

In fotografia noastră, un aspect de pe Stadionul 
Dinamo, de la jocul Dinamo București-Locomotiva 
Constanța: Ene a sărit, dar portarul constănțean 
va respinge balonul.

(Foto I. MIHAICA)
Citiți în pag. a 3-a cronicile tuturor meciurilor de» 

fotbal de categoria At disputate ieri,

te, frumos pavoazat, au defilat toți 
sportivii care practică sporturile în 
aer liber — atleți, voleibaliști, 
handbaliști, rugbiști, fotbaliști iar 
în fruntea lor sportivii fruntași, 
maeștri ai sportului și campioni 
R.P.R. La competițiile sportive or
ganizate în cinstea zilei de 8 Mar
tie s-a înregistrat o participare nu
meroasă. La competiția de șah, or
ganizată de cercul spot tiv al cor
pului d dactic I.M.F., au luat par
te 18 șahiști. De asemenea, la con
cursul de schi (lond și coborîre) 
organizat de colectivul sportiv Re
zervele de muncă, în pădurea Fă
get, au participat aproape toate 
colectivele sportive din Cluj. De a- 
semenea colectivul sportiv Flamura 
roșie Ianoș Herbak a organizat e 
serie de competiții, la care au fost 
invitate să participe toate colecti
vele sportive din orașul Cluj. S-au 
disputat întreceri de tenis de masă, 
handbal, gimnastică și cros.

Și sportivii din orașul și re
giunea Stalin au cinstit prin com
petiții sportive Ziua Internațională a 
Femeii. Comisia regională de popi
ce a organizat cu începere de la 1 
februarie un concurs de pop'ce la 
care au participat toate echipele 
feminine d'n Orașul Stălin. Concur
sul va lua sfîrșit marți iar pe lo
cul fruntaș continuă să fie echipa 
de popice a uzinei Strungul. Și co
misia regională de baschet a orga
nizat o competiție de baschet la 
care au participat echipele femini
ne Progresul Orașul Stalin, Știin
ța Institutul Forestier, Flamura ro
șie și Voința.

Prin întreceri viu disputate, spor
tivii patriei noastre au întîmpinat 
cu cinste ziua de 8 Martie, Ziua 
Internațională a Femeii.

CU TOATĂ ÎNSUFLEȚIREA 
NE ALĂTURĂM LUPTEI 

PENTRU PACE
Pe șase stadioane a început 

in această duminică întrecerea 
celor mai bune echipe de fotbal 
din fără: campionatul categoriei 
A. Iubitorii fotbalului au'înfrun
tat frigul ultimelor zile -de iarnă 
și au venit să vadă și să aplau
de echipa lor favorită. Curînd 
vor începe și întrecerile fotba
liștilor din categoria B., din 
campionate regionale, raionale 
sau orășenești, vor începe atî- 
tea competiții în aer liber. Vor 
veni tineri multi pe terenurile 
de sport, desigur mai multi ca 
in anii trecuji pentru că mișca
rea noastră sportivă se dezvoltă 
neîncetat. Tineretului nostru ii 
place sportul, activitatea în aer 
liber; tineretul nostru iubește 
Viața pe care statul nostru de
mocrat-popular i-o face din ce in 
ce mai frumoasă. Iată de ce, ti
neretul sportiv al patriei noas
tre a primit cu deosebită bucurie 
Apelul Consiliului Mondial al 
Păcii către toate popoarele lumii 
de a se opune uneltirilor răz
boinice ale cercurilor imperia
liste, de a se ridica împotriva 
pregătirilor unui război atomic.

Ca sportiv al unei țări care 
se află în plin mers pe drumul 
construirii socialismului, ca soț 
și părinte care dorește din toată 
inima ca fiul său să nu cu
noască grozăviile războiului, am 
semnai cu hotărîre Apelul de la 
Viena. Noi sportivii ne alăturăm 
cu toată însuflețirea tinereții 
noastre tuptei pentru pace, pen
tru viitorul omenirii.

AL. ENE 
căpitanul echipei de fotbal 

Dinamo- București



Concurs tie natafig 
In cinstea zilei de 8 Martin

Bazinul acoperit de la Floreasca 
a cunoscut duminică dimineață o 
animație deosebită. In prezența a 
peste 500 de spectatori a avut loc 
aici concursul de natație organizat 
de către colectivul sportiv Flamu
ra roșie Comerț din Capitală, în 
cinstea Zilei Internaționale a Fe
meii. Concursul a fost rezervat în
deosebi începătoarelor și sportive
lor cu categoria III-a de clasifica
re la natație. In cadrul acestor 
probe, majoritatea concurentelor, 
care nu aveau pînă acum clasifi
carea, au obținut norma de clasifi
care pentru categoria III-a. Nuftă- 
rul mare de concurente mobiliza* 
de cele nouă colective participante 
a prilejuit întreceri viu disputate. 
In general, s-au obținut rezultate 
tehnice destul de bune. Iată cele 
mai importante dintre ele: 100 m. 
liber te. -at. Ill: 1. Astrid Wacht 
(Științe) 1:31,2; 2 Marina Vasi- 
liu (Voința) 1:32,1; 3. Irma Run
cam (C-nstr.) 1:36,4. 100 m. bras 
fete: 1 Helga Geis (Fl. roșie) 
1:44,0; 2. Helga Jus'.er (Știința) 
1:45,2: 3. Maria Coman (Rez. Mun
că) 1:56,5. 100 m. spate fete: 1. 
Rodica Pescara (Voința) 1:45,6; 2. 
Maria Olteana (Constr.) 1:46,5; 3. 
Maria Cmjescu (Rez. Muncă) 
1:47.2. 33 m. bras fetițe: 1. Sanda 
Iordan (Tin.’Din.) 31 sec.; 2. K- 
Icsef (Ști -a) 31,1 sec. 3. Adina 
Stoenescu (Voința) 34,1 sec. 33 m. 
spate fetife: 1. Sanda Iordan (Tin. 
Din.) 33,9; 2. Erika Landman (Ști
ința) 36.2. 50 m. liber fete: 1. Ma
ria Dan (Sc. Tineret.) 42,4; 2. Va- 
silica Pleșa (Sc. Tin.) 43,5. 4x100 
m. liber junioare: 1. Știința 5,43.7 
(record RP.R.); 2. Progresul
5:58,8; 3. Constructorul 6:05,3. Cla
sament general pe echipe: 1. Vo
ința 7 nuncte; 2. Știința 4 p.;

Reun'une de box Ia Cluj
CLUJ, 6 (prin telefon de la sub- 

redacția noastră). Peste 4.000 de 
spectatori au venit în sala Arma
tei pentru a asista la întîlnirea de 
box dintre puglliștii lotului R.P.R. 
și selecționata orașului Cluj. Din 
păcate, .această reuniune a fost 
umbrită de accidentul suferit de 
Nicolae Linca. In cursul meciului 
cu Kuhn, Linca și-a fracturat ante
brațul stîng. fiind nevoit să aban
doneze.

S-au înregistrat următoarele re
zultate :

Categoria muscă: Mirate Do- 
brescu învinge la sunete pe Patoczi 
'(Cluj).

Categoria cocoș: După o kipiă 
Toarte tndîrjita, Victor Sch'opu ob
ține victoria la puncte în fața tt- 
nă-ului I. Teodorescu (Cluj). Tot 
In limitele categoriei cocoș s-au rn- 
tîlnit într-o întrecere foarte spec
taculoasă. Ștefan Bogdan și Gustav 
Ripka (C*uj). Meciul a fost foarte 
stains, Ripka marcind un ușor a- 
vantaj. Totuși avertismentul primit 
In repriza a III-a de Ripka in urma 
loviturî! or neregtevlentare cu capul 
a hotărî*, jînriul să dea un echitabil 
rezidtat de egalitate.

Categoria pană: Net surerior, 
Torna Constantin l-a învins la 
puncte pe L. Ambruș (Cluj).

Categoria semi-ușoară: II ie
Gheorghe și I. Chendraanu (Cluj) 
au terminat la egalitate după un 
meci foarte spectaculos Tot în li
mitele categoriei semi-ușoare. Luca 
Romano a mtUnit un adversar ex
trem de curajos în Mircea Miclăuș 
pe care nu l-a putu* întrece. La 
•capătul celor trei reprize juriul a 
botărît un verdict de egalitate.

Categoria ușoară: V. Czekely în
vinge la puncte pe M. Nagy (Ck'j).

Categoria șemi-mijlocie: Dumitru 
'Adam cîștigă la otmcte în fața lui
1. Halmagv (Cluj)

•Categoria mijlocie: V. Mitrache 
a cîștigat la puncte în fața lui I. 
Orban (Cluj).

Campionatul ds tenis de mai 
pe echipe al R.P.R.

Campionatul republican de tenis 
■de masă pe echipe se va desfășura 
anul acesta sub forma unui tur
neu (tur și retur) atît la bărbați, 
cit și la femei.. Primele partide vor 
avea loc la începutul lunii mai.

La echipe femei vor’ participa 
■șapte formații. Pentru unii] din a- 
ceste locuri s-a botărît jucarea 
■unui turneu, numai tur, între trei 
echipe bucureștene: Știința învăță
mânt (Irma Magyari, Mariana Ba- 
Tasch, Aida Silberman), Dinamo 
'(Tira Gatrinel, Eugenia Metopadov, 
jenate Schultz) și Voința Lemn 
Mobilă (Teii Gropescti, Pia Dumi
trescu, Ecațerina Ardelea). Meciu
rile respective au fost programate 
■pentru astăzi, cu începere de la 
<ora 17,30, în sala Știința Invă- 
3 ă mint,

Progresul Tg. Mureș a rimas singura echipă neînvinsă 
in campionatul masculin de baschet

Campionatele categoriei A la bas
chet au programat etape a III-a a 
întrecerii echipelor masculine și 
etapa l-a a competiției rezervată 
echipelor feminine. In campionatul 
masculin, întrecerea continuă să fie 
deosebit de interesantă mai ales că 
singura echipă neînvinsă a rămas 
Progresul Tg. Mureș, care ieri a 
obținut o victorie toarte grea, dar 
prețioasă, în fața Locomotivei P.T.T. 
Pentru următoarele etape trebuie 
să ne așteptăm la o urmărire strin- 
să intre echipele cu o singură în- 
Iringere și echipa basche’.baliștilor 
din Tg. Mureș.

Mec urile din cadrul campionatu
lui feminin au fost în general de 
un nivel tehnic scăzut, cele mai 
mu’te dintre echipe dovedind o in
suficientă pregătire.

Feminin

PROGRESUL ORADEA — PRO
GRESUL ARAD 71-34 (24—10)

Partida a fost de un slab nreel 
tehnic, ambele echipe dovedind o 
insuficientă pregătire fizică. Din 
aceste motive jocul a fost anost, 
fiind caracterizat prii acțiunile deș- 
lînate ale ambelor echipe. Insă 
spre sfîrșitul Jocului echipa gazdă 
joacă mai organizat și, marcîiid coș 
după coș, își asigură un avantaj 
hotărttor.

In cursul mecialui s-au remarcat: 
I olanda Darabas, Ela Mayer și 
Marta Papp, (Progresul Oradea), 
Olga Kovalcik și Margareta Codș 
(Progresul Arad).

ȘTIINȚA CLUJ — FLAMURA 
ROSIE TG MUREȘ 46—37 

(25-17)

In sala Ianoș Herbak, în fața 
unui numeros public studentele au 
cîștigat mai greu decît era de aș
teptat Echipa campioană nu s-a 
prezentat în forma sa cea mai bună 
și a făcut un joc sub posibilități. 
Studentele au jucat în general fără 
elan. Cele maj bune jucătoare ; Su- 
zana Șerban, Elisabeta Cri stea și 
Elsa Sebestyen (Știința Gluj), Ibo- 
îya Kople și Clara Hathazi (Fla
mura roșie Tg. Mureș)'.

ȘTIINTA INVĂTĂMINT — CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 

42—67 (21—33)

A fost un joc slab, în care Con
structorul și-a impus superioritatea 
în special datorită formei bune ară
tate de Maria Eckert în aruncările 
de Ia semixfetamță. Ea a marcat în

Rezultate normale
Campionatele de volei aie caie- 

gariei A au cooi-riuat sknbă:ă și 
duminica, iatfă relatări asupra jo
curilor :

CAMPIONATUL FEMININ

DINAMO CONSTRUCTORUL 3-1 
(15-8; 15-7; 10-15; 15-13). Dina- 
movistele au învins mult mai ușor 
decit era de așteptat. Victoria lor 
este pe deplin meritată și se dato- 
rește în special forței și preciziei 
rerviciului ca și preciziei paselor. 
Constructorul s-a comportat sub 
valoarea normală, în orice caz sub 
n veiul ultimelor partide. S-au re
marcat : Jeni Metopadov, Veronica 
Popescu (excelentă la serviciu), 
Adina Tărchiiă. Anca Păscniescu 
(Dinamo) și Cornelia Protopopescu 
(Constructorul).

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI- 
PROGRESUL CLUJ 3-0 (la 5. 3 și 
9). Clujenceie rru au opus rezistență 
decît în al treilea set. Locomotiva, 
în progres față de etapele prece
dente. Cele mai bune jucătoare au 
fost: Rodica Sădeanu, Rodica Șic- 
lovan, George!a Snop (Locomotiva) 
și Eugenia Suciu, Liza Uivarosi 
(Progresul).

PROGRESUL TIMIȘOARA-VO- 
INȚA SIBIU 0-3 (la 8.5 și 14). Si- 
bienceie reușesc să cîștige cu ușu
rință primele două seturi. In cel de 
al treilea set timișorencele își revin, 
jocul lor este mai dîrz, diar jucă
toarele de la Voința se reorgani
zează și reușesc să refacă handica
pul și să cîștige partida în trei se
turi. S-au evidențiat Felicia Bogo- 
rin și Antoaneta Maricuța de la 
Voința și Nadina Drăuceanu de la 
Progresul.

FLAMURA ROȘIE IAȘI-ȘTI1N- 
ȚA l.C.F. BUC. 0-3 (la l.io’ și 0). 
Cele mai bune jucătoare au fost 

decursul partidei 23 de puncte.
S-au remarcat: Maria Eckert, 

Xenia Nistor și Viorica Antonescu 
(Constructorul Buc.) și Adriana 
Florescu, Anca Firtmide (Știința 
învățăm înt).

PROGRESUL TG. MUREȘ — ȘTI
INȚA l.C.F. 32—44 (14—19)

Studentele și-au întrecut adversa
rele după un joc dîrz și în generat 
echilibrat In cursul partidei mure 
șencele au ratat numeroase arun
cări libere. S-au remarcat: Katana 
și Pogcbete (Prog, Tg. Mureș) 
și Zăvădescu și Tomescu (Știința 
LCF.).

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
FLAMURA ROSIE ORADEA 

102—20 (46—11)

Jazul a fost tot timpul la discre
ția echipei bucureștene. Orădencrte 
s-au prezentat foarte ștab.

S-au remarcat: Eva Acael-Fe- 
renez, S. Poenara și Antoaneta 
Radulescu de la Locomotiva.

MaseuHn
PROGRESUL TG. MUREȘ — 
LOCOMOTIVA P.T.T. 62—60 

(35-28)

De la început echipa din Tg. Mu
reș a luat un avantaj de cîteva 
coșuri, pe care l-a menținut pînă la 
jumătatea primei reprize, cîrsd, da
torită dîrzenlei locomotiviștilor, sco
rul a devenit egal: 25-25. Apoi, 
mureșenii reiau conducerea, datorită 
unor reușite pătrunderi ale tei Ra
dar. In repriza a doua, meciul a 
fost foarte echilibrat, mureșenii con
ducted scorul, dar tntimpintnd o 
dîrză rezistență din partea Loco
motivei P.T.T.

S-au remarcat: Kadar și Deak 
(Prog. Tg. Murea), Gamea și Ne
grea (Loc. P.T.T.).

ȘTIINTA TIMIȘOARA-DINAMO 
ORADEA 54—40 (23—27)

A fost un joc slab, influențat în 
iffare măsură de proasta itamtaa- 
ție a sălH. Ambele echipe au ratat 
numeroase aruncări. Dinamo a do
minat în repriza l-a, cînd Știința 
a desfășurat un joc dezorganizat. 
In repriza a Il-a. stodenții tânjșo- 
reni își revin, ioacă m»; însuflețit 
și folosind pătrunderile și aruncă
rile de la semid 'stanță, își întrec 
partenerii.

S-au remarcat: Ploeștearw, Puș
cașii, Rării desen (Știința Tim.) 
Vanya și Luțac (Dinamo Oradea).

in camp:onatele categoriei 1 la volei
.Adriana Hoaet, Doina Corbeaau 
(I.C.F.) și Emilia Toderașcu, Geor- 
geta Popa (FI. roșie).

PROGRESUL GP.C.S.-VOINȚA 
ORAȘUL STALIN 3-6 (la 11. 5,2). 
Jucătoarele de la Voința au început 
bine primiri set, dar se pierd în se
turile următoare. Au jucat bine 
Maria Predescu, Tatiana Avacum, 
Maria Crișan (Progresul) și suro
rile Pican (Voința).

CLASAMENTUL

1. Știința l.C.F.
2. Voința Sibiu
3. Progresul C.P.C.S.
4. Dinamo București
5. Cons. București
6. Locomotiva București
7. Progresul Cluj
8. Voința Orașul Stalin
8. Flamura roșie Iași

10. Progresul Timișoara

4 4 0 12: 0 8
4 4 0 12: 6 8
4 3 1 10: 5 7
4 3 1 11: 7 7
422 7: 7 6
321 8: 3 5
4 13 6:10 5
404 3:12 4
4 0 4 1:12 4
3 0 3 1: 9 3

■ CAMPIONATUL MASCULIN

DINAMO IX-C.C.A. 0-3 (la 5, 
11, 4). Conform așteptărilor C.C.A. 
n-a pierdut nici un set la Dinamo 
IX, care continuă să rămînă una 
din cele mai slabe formații .ale cam
pionatului. Evidențieri : Roman, Mi
trei (C.C.A.), Pențac (Dinamo IX).

PROGRESUL ITB BUCUREȘTI- 
FLAMURA ROȘIE TG. MUREȘ 
3-1 (11-15; 15-8; 15-5; 15-8). Mu
reșenii au început foarte tiare și pă
reau că își vor „vinde scump pie
lea". Ei au și cîștigat de altfel pri
mul set. Pe măsură însă ce jocul 
se desfășura el pierdeau din si
guranță, precizie, dovedind lipsă 
de pregătire fizică. Progresul a ju
cat calm și ă știut să treacă de mo
mentele dificile. Au jucat bine : Me- 
diianu, Rusescu, Pelin (Progresul) 
și Pașcan, Bighiian* Bucarești (Fla
mura roșie).

PROGRESUL ORAȘUL STALIN— 
ȘTIINȚA l.CJF. 47—45 (24—24)

Joc foarte îndîrjlt. Juictad cu 
multă voință, localnicii au reușit 
să-t depășească pe studenții bucu- 
reștenii, care s-au lăsat surprinși de 
aluna meciului. Bazîn>du-și jocul pe 
permanente contraatacuri, echipa 
din Orașul Statin a condus in per
manență. S-au remarcat: Masievici, 
Mîzgăreanu, și Stinghie (Prog. 
Orașul Stalin) Netdef și Borbeiy 
(Știința l.C.F.).

PROGRESUL FINANȚE BĂNCI — 
ȘTIINȚA IAȘI 88—62 (45—29)

Progresul Finanțe Bănci a do
minat, bazîndu-și jocul pe contra
atacuri rapide și pe o bună precizie 
la coș. Apărarea Științei Iași s-a 
lăsat adeseori depășită, dovedind 
o insuficientă pregătire fizică. Cei 
mai buni jucători: Ortinski, Man- 
tea, Popovici (Prog. F. B.), To- 
dirașcu, Ionesou și Arvinte (Știin
ța Iași).

DINAMO BUCUREȘTI — DINA
MO TG. MUREȘ 63—45 ( 24—23)

In repriza I-a mureșenii au jucat 
mai bine și au condus mult timp. 
Abia în repriza a doua Dinamo 
București, în revenire de formă, a 
jucat la valoarea normală depășin- 
du-și net adversarul.

Dinamoviștii’i au arătat o bună 
precizie în aruncările libere și în 
cele din acțiune.

S-au remarcat: Constantin'de, 
Nagy și Cojocaru de la Dinamo 
București iar de la Dinamo Tg. 
Mureș, Koos, Bodo și Geza Berek- 
meri.

C.C.A. — CONSTRUCTORUL 
SIBIU 95—55 (49—28)

Jucătorii sibieni nu au maa reedi. 
tat, în fața baschetbaliștilor de la 
C.C.A., frumoasa comportare din 
partida cu Progresul F. B. Ei au 
arătat ieri nesiguranță atît în pre
cizia paselor cit mai ales în arun
cările la coș. Totodată apărarea 
lor a fost foarte penetrabilă. Mili
tarii s-au dovedit intr-o vervă deo
sebită de joc, combinațiile lor fiind 
deosebit de spectaculoase, iar pro
centajul de aruncări reușite ridicat. 
Toată echipa C.C.A a dat satisfac
ție, rn special remareînju-se jocul 
plin de inventivitate al hii Fotbert, 
Fodor și Eordog

De la Constructorul Sibiu a dat 
satisfacție în oarecare măsură, doar 
Gruber și Gusan, ultimul de altfel 
evidențiindu-se și de această dată 
ca prim realizator al echipei sale.

DINAMO BUCUREȘTI-PROGRE- 
SUL GLUJ 3-1 (15-10; 15-11; 8-15; 
15-8). Echipa din Cluj a dat mult 
de furcă dănamoviștalor care au 
trebuit să se întrebuințeze pentru 
a învinge. Progresul joaca foarte 
curajos și aplică scheme tactice 
avansate. Cei mai buni jucători: 
Bănică Teodorescu, Micul eseu, Cris
tea (Dinamo) și Agîrbiceanu, Cor- 
beanu (Progresul).

METALUL UZ. TRACTOARE 
OR. STALIN-ȘTINȚA TIMIȘOARA 
3-0 (la 6, 4 și 9). Jocul a fost 
la discreția metalurgiștllor care pe 
linia ascendenței în .actualul cam
pionat au reușit să obțină încă o 
victorie. Timișorenii s-au prezentat 
foarte slab. S-au remarcat Iliescu, 
Fierarii și Dodiu Mircea de la Me- 
tailuil și Heinrich, Alexandrescu de 
la Știința

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI- 
ȘTIINȚA ARAD 3-0 (la 13. 12 și 
10). Un joc spectaculos în care ru
tina și-.a spus cuvîntul. Deși la fie
care început de set arădenii luau 
conducerea ei nu au reușit ca pe 
tot parcursul să aibă aceeași com
portare, datorită condiției fizice. Au 
corespuns Crivăț și Nicolau (Loco
motiva) și Ghergaru și Jitaru 
(Știința).

CLASAMENTUL

1. Locomotiva Buc. 4 4 0 12: 3 8
2—3. Dinamo București 4 4 0 12: 4 8
2—3. Progresul I.T.B. 4 4 0 12: 4 8

4. C.C.A. 4 3 1 11: 4 7
5. Met. Orașul Stalin 4 2 2 9: 8 6
6. Progresul Cluj 413 8:10 5
7. Știința Arad 4 13 5: 9 5
8. FI. roșie Tg. Mureș 413 4:11 5

9. Di^mo IX București 404 3:12 4
1C. știința Timișoara 404 1:12 4

I MECIURI AM’CA’-E LA FOTBAt
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 

ȘTIINȚA BUCUREȘTI 5-0 (2-0)

Terenul Giulești II acoperit de 
zăpadă, a pus serioase probleme de 
natură tehnică echipelor de cate
gorie B, Locomotiva București și 
Știința București. In prima repriză 
elanul studenților a anihilat intr-o 
oarecare măsură acțiunile ferovia
rilor, care au fost lipsite de fina
litate. Ca dovadă, cele două goluri 
cu oare conduceau ceferiștii in 
prima repriză au fost marcate de 
fundașul dreapta Ogrin, în pro
pria poartă. La reluare, elanul stu
denților scade ca urmare a Insufi
cientei pregătiri fizice.

In general, jocul a fost viu dis
putat, mai aies în prima parte a 
sa, cînd studenții au reușit să 
țină piept unui adversar mai teh
nic. Punctele au fost înscrise de 
Glaru (2), Călin și Ogrin (2) în 
propria poartă. S-au remarcat: 
Cristescu, Ferenczi, Langa și Ro
man de la învingători si Dutescu-, 
Iliescu, Tăuceanu și Co’icea de la 
învinși. Ion Chirițesou a arbitrat 
următoarele formații:

LOCOMOTIVA : Coman (Dungu) 
— Cristescu, Vărzan II, Kerestes 
(Macri) — Ferenczi. Langa (Gar. 
beloti) — Călin, Roman, Olaru, 
Avasillchioaie (Langa), Mihai. ȘTI
INȚA : Popa (Ciuntii) — Ogrin 
(Manole)t Duțescu, Petrescu — Hol- 
hoș, Macșai (Iliescu) — Tăucea
nu, Stăncan, Bulboacă (Coicea), 
Cruțiu (Sardu), Semenesc.it

G V icolacscu
FLAMURA ROSIE SF GHEOR
GHE — FLACĂRA CIMPINA 1—0 

(0—0)
Unicul gol al partidei a fost în

scris de Dumitru în min. 79 
PROGRESUL ORADEA — FLA
MURA ROȘIE CLUJ 5—1 (2-1)

Un joc frumos pe care gazdele 
l-au cîștigat pe merit, prin punc
tele marcate de : Szakacs (2), Toth, 
Kiss și Bartha. Pentru clujeni a 
marcat Nagy.
FLACĂRĂ PLOESTI — FLACĂRA 

MEDIAȘ 2—1 (2-01
Mediaș. 6 (prin telefon). După 

un joc viu disputat, care a plăcut 
mult celor 2.500 de spectatori, vic
toria a revenit la limită ploeștenp 
lor cu scorul de 2—1 (2—0). Punc
tele au fqst înscrise în ord'ne de: 
Drăgan și Botescu pentru Flacăra 
Ploești, iar pentru localnici de

FLACĂRA PLOEȘTI : Roman — 
Pahonțu, Marinescu^ Topșa — A. 
Teodorescu, Peretz — Capoianu, 
Marin Apostol. Drăgan, Botescu. 
Bădulescu

FLACĂRA MEDIAȘ : Dumrt'an 
— Diaconu, Alolnar I, Leich — Mol
nar II, Langa II — Șarlea, Orosz. 
Filip, PiFcă, Binder

P. Tomescu, corespondent 
DINAMO 6 BUCUREȘTI — PRO

GRESUL GP.C.S. 2—1 (0—1)
_ Cu o pregătire fizică mai bună 

și cu o linie de atac mai hotărîtă, 
dmamoviștii au cîștigat pe merit 
cu 2—1, după ce în prima repriză 
Progresul condusese cu 1—0. Go
lurile au fost înscrise de Voîca 
(min. 64 și 82) pentru Dinamo, și 
Georgescu (min. 9) pentru Progre
sul C.P.C.S.
METALUL BAIA MARE — META
LUL ST. ROȘU ORAȘUL STALÎN 

2-2 (1 — 1)
BAIA MARE (prin telefon). — 

Echipa locală Metalul Bala Mare 
a întîlnrt echipa Metalul Steagul 
Roșu Orașul Stalin într-un meci, 
care s-a terminat la egalitate : 2—2 
(1—1). Au marcat: Horja si Szi- 
lagy pentru Metalul Baia Mare și 
Raicu și Mileșan pentru Metalul 
Steagul Roșu Orașul Stalin. 
METALUL ORADEA — LOCOMO

TIVA ORADEA 1—0 (1—0) 
PROGRESUL FOCȘANI - VOIN

ȚA TECUCI 3—1 (3—1)

Campionatul republican 
de scrimă categoria B.

TG. MUREȘ. — In:; n r a de 
scrimă dintre echipele Progresul 
I.M.F. din localitate și Flacăra din 
Ploești, a fost ciștigată de gazde 
la toate cele trei probe. La băr
bați Progresul LM.F- a învins cu 
10—6 (floretă) și 10—6 -(sabie). 
La femei. Progresul a învins cu 
9—7 (Ia floretă).

ORADEA — Meciul de scr'.rai 
dintre echipele Progresul Oradea 
și Flamura roșie Sibiu s-a încheiat 
cu următoarele rezuhate Progre
sul — Flamura roșie 10—6 (fio 
re'ă bărbat ): 12—4 (floretă femei) 
și 11—5 (sabie)

ARAD — Echipa Rezervele de 
muncă din localitate a susținut un 
meci cu Voința din Cărei. încheiat 
cu următoarele rezultate : floretă 
bărbați. Rezervele de muncă — Vo
ința 12—4: sabie, Rezervele de 
muncă — Voința 7—9: floretă fe
mei, Voința a c:ș*'ga* cu scoru! de 
iF 0, prin neprezentaiea adversa
relor.

Semenesc.it


A început întrecerea
Echipele noastre fruntașe de fotbal au luat ieri startul in cam

pionatul categoriei A. Desfășurarea primelor jocuri arată că cele 12 
echipe, care s-au întrecut în cinci orașe ale țării au luptat cu o deo
sebită vigoare și dirzenie pentru o comportare bună avind de în
fruntat, în afara echipei din față și un alt adversar poate chiar mai 
dificil: starea proastă a terenuril or și temperatura destul de scă
zută.

Ca rezultate, etapa poate fi so cotită ,,calmă". O mențiune însă 
pentru victoria proaspetei promo vale Progresul București care 
a reușit să cucerească două puncte de la Avîntul chiar la Reghin, 
ca și pentru rezultatul de egalitate obținut ds Flamura roșie Arad In 
fața Locomotivei la Timișoara.

CLASA MENTUL

1. Minerul Petroșani
2. Progresul București
i. Dinamo București
4. Știința Cluj
5. C.C.A.

6—7. Flamura roșie Arad
6—7. Locomotiva Timișoara

8. Flacăra Ploești
9. Știinja Timișoara
10. Locomotiva Tg Mureș
11. Locomotiva Constanța
12. Avîntul Reghin
13. Dinamo Orașul Stalin

Etapa viitoare (13 martie)
BUCUREȘTI: Progresul-Locom otiva Timișoara 
CONSTANȚA: Locomotiva-Minerul Petroșani- 
ARAD: Flamura roșie-Flacăra Ploești 
TIMIȘOARA:Știința-Știin<ta C luj
ORAȘUL STALIN: Dinamo-Di namo București 
TG. MCREȘ: Locomotiva-C.C. A.
Avîntul Reghin stă

C. C. A. — Știința Timișoara 2-1 (1-0)
Nici timpul foarte rece, nici per

spectiva a 90 minute de stat pe 
zăpadă nu au împiedicat pe iubitoriii 
fotbalului să lipsească de la un 
eveniment atit de important ca a- 
cela al inaugurării campionatului 
categoriei A. Dimpotrivă, multe 
mii de spectatori erau prezenți 
pe Stadionul Republicii încă de 
la jocul de deschidere, iar la ora 
15.35 peste 25.000 așteptau cu ne
răbdare fluierul de începere a jo
cului C.CA. — Știinja Timișoara. 
Și n-au avut ce regreta acești ade
vărat; iubitori ai fotbalului. Au a- 
vut ocazia să urmărească un joc 
frumos, presărat cu numeroase fa
ze palpitante, un joc care le-a ținut 
atenția înconiată timp de 90 mi
nute, la capătul cărora au aplaudat 
victoria binemeritată a echipei 
C.C.A.

Echipa C.C.A. — ca să folosim 
o expresie a antrenorului Vasile 
Dehdeanu (Știința Timișoara) — a 
fost cu o „nuanță" mai bună decîț 
formația timișorenilor. Și această 
„nuanță" au conturat-o omogenita
tea, pregătirea fizică și echilibrul 
formației militarilor. La aceasta 
mai adăugăm calmul cu oare acea
sta a jucat și modul ordonat în ca
re și-a desfășurat acțiunile, mai 
simple dar mai periculoase și în 
special, mai eficace. Dovadă cele 
28 de șuturi la poartă, față de 
numai 8 ale Științei. Știința a 
prezentat o formație mai puțin e- 
chilibrată în care doar linia de 
mijlocași a dat satisfacție tot tim
pul. Linia de atac a acționat uni
lateral sau numai pe centru sau

Dinamo București — Locomotiva Constanța 4-1 (2-1)
Cînd în minutul 12, Curcan — 

alunecînd din cauza noroiului din 
fața porții — n-a mai putut ajunge 
șutul încet tras de la 16 metri de 
Cojocaru, cei aproape 20.000 de 
spectatori aveau toate motivele să 
se aștepte. în continuare, la un 
„meci bun", disputat. Pentru că 
primele minute de joc fuseseră de
stul de animate, iar faptul că Lo
comotiva Constanța conducea cu 
1-0 putea constitui un stimulent 
pentru oaspeți. Contrar așteptări
lor însă, comstănțenii n-au mai 
atacat cu hotărîre, dinamov!știi 
s-au redresat și după trei minute 
de joc au egaiat: Suru a execu
tat o lovitură de colț, mingea a 
ajuns la Neagu care a șutat de 
la 20 de metri și, cu un voie spec
taculos. Ene a reluat sus, în colț. 
In ctop, jocul este egal. In acțiu
nile la poartă, diiniamoviștii se des
curcă însă mai ușor și creează fa
ze periculoase..- Atacul Locomotivei 
aduce mingea pînă la 16 metri dar 
apărarea dinamovi^ „intră" de
cis In min. 27. Ene îl „deschi
de" pe Neagu, care, din careu, în
scrie plasat: 2-1.

După pauză. Dinamo domină de 
Ja început, dar Ene și Suru pierd 
bune ocazii de g?l. Oaspeții au în
să o ■mare ocazie să egaifze: Cri- 
stof scapă spre poartă. Curcan îi 
iese înainte dar atacantul corrstăn- 
țean, deși nestingherit, trage in... 
brațele portarului In cordinuo-re. 
este de semnalat o „bară" a lui 
Cătinoiu (min. 68) apoi o nouă 
„ocazie" de a marca a Locomoti

1 1 0 0 2:0 2
1 1 0 0 1:0 2

1 1 0 0 4:1 2
1 1 0 0 3:1 2
1 1 0 0 2:1 2
1 0 1 0 2:2 1
1 0 1 0 2:2 1
0 0 0 0 0:0 0
1 0 1 0 1:2 0
1 0 1 0 1:3 0
1 0 1 0 1:4 0
1 0 1 0 0:1 0
1 0 1 0 0:2 0 

mai mult pe dreapta și a păcătuit 
prin combinații prea multe în da
una finalității și a eficacității.

Aceste caracteristici au fost pre
zente în tot cursul meciului care a 
început cu atacuri puternice din 
partea oaspeților, din rîndurile că
rora se remarcă și se vot remarca 
pînă la sfîrșit Nicoiin, Cojereanu, 
Brinzei, Lazăr și Dinulescu. C.C.A. 
însă contraatacă puternic și deschi
de scornii în mta. 3 prin Alexandrescu 
Intre acest minut și min. 61 cînd 
Știtața a egalat prin Dinutesou la 
o minge scăpată de Voinescu, jo
cul se desfășoară cu acțiuni destul 
de rapide și spectaculoase de o 
parte și de alta, fără ca vreo e- 
chipă să domine mai mult, dar 
amîndouă și mai ales C.C.A., au 
ratat situații favorabile.' In ultima 
parte însă, C.C.A pune stăpîtnire 
pe joc și reușește să înscrie punc
tul victoriei în min. 72 prin Tă
tara. Za vodă II, Onisie, Zavo- 
da I, Apolzan, V. Dumitrescu, Tă- 
taru și Alexandrescu s-au eviden
țiat în mod deosebit.

Arbitrului S. Segall (București) 
care a condus bine, un joc desfă
șurat în perfectă sportivitate, 1 
s-au aliniat echipele:

C.C.A.: Voinescu-Zavoda II, A- 
polzan, V. Dumitrescu-Onisie (Ba- 
lint), Ivănescu-V. Moldovan, Zavo
da 1 (Onisie), Alexandrescu, Tă- 
taru, P. Moldoveana.

ȘTIINȚA : Uțu-Zbircea, Brinzei, 
Mazăre-Cojereanu, Nicoiin- Gir lea- 
rtu, Lazăr, Ciosescu (Dinulescu), 
Dinulescu (Ciurugă), Boroș.

PETRE GAȚU

vei: la un corner, mingea se plimbă 
prin fața porții lud Curcan — și 
neinterveoind nimeni — ...iese în 
autl (min. 74). Din acest moment, 
gazxfele pun stăpîniiire pe joc și își 
concretizează dominarea în min. 80 
cînd, La un șut aii lui Ene, partairai’ 
respinge și Neagu înscrie de la 2 
m. Două minute mai tiîrziu, Suru 
execută o lovitură liberă latenală și 
Ene reia cu capul în plasă.

Jocul a fost modest. Dinamoviș- 
tii, deși învingători la scor, s-au 
comportat mulțumitor numai în re
priza a doua, cînd au desfășurat 
un bun joc de ansamblu. Apărarea 
bucureștenilor n-a fost pusă prea 
mult la încercare; cu toate acestea 
a comis unele greșeli, care numai 
din neatențiile atacanților adverși 
nu s-au transformat în goluri. Bun 
Băcuț II. Din atac, cel mai bun 
a fost Boian, care și-a făcut un 
promițător debut. Remarcabil și jo
cul lui Ene. Neagu a făcut multe 
greșeli, iar Nicușor și Suru nu 
s-au’ dovedit puși la punct.

Constănțenii au slăbit în repri
za a doua. Echipa n-are încă pre
gătirea necesară cerințelor jocuri
lor grele. Pe alocuri a avut însă 
momente de joc bun, care ne fac 
să întrevedem acestei echipe com
portări și rezultate mult mai 
bune. Am reținut pe Nebeila, Tato- 
mir, Manole.

A condus bine arbitrul A. Ma- 
■er-Lugoi, următoarele formații :

DINAMO: Curcan-Băa’t 1. Bă- 
cut II F~ok'--Că>’rp:u. Tom--Bo- 
ian, Nicușor, Ene, Neagu, Suru.

CELOR MAI BUNE ECHIPE DE FOTBAL
LOCOMOTIVA: Nebela-Doicescu, | caru. Ispas. Sever, Cădariu, Cris- 

Tatomir, Beioglu (din min. 35 tof.
Stăncescu^-Manole, Jarnea-Cojo- I RADU URZICEANU

Locomotiva Timișoara — Flamura roșia Arad 2-2 (0-1)
TIMIȘOARA, 6 (prin telefon de 

la subredacția noastră). — Peste 
7000 spectatori au fost prezenți pe 
stadionul Locomotiva la primul 
joc al campionatului. Deși terenul 
era desfundat și temperatura de
stul de scăzută (—2 grade), cele 
două echipe care s-au întâlnit, Lo
comotiva Timișoara și Flamura 
roșie Arad, au furnizat un joc destui 
de interesant atît prin evoluția 
scorului, cît și prin numeroasele 
faze de gol.

Flamura roșie atacă de la înce
put și în min. 22 Birău trage în 
bară. Perioada de dominare a oas
peților este concretizată în min. 
33, cînd Birău îl deschide pe Du
mitrescu, care înscrie plasat, în 
colțul din stingă jos al porții; 1-0. 
Locomotiva contraatacă și in min. 
36 Bădeanțu ratează de-aproape, 
pentru ca în min. 40 A. Covaci să 
reia voie o centrare a aceluiași Bă
deanțu. Lupeș secate însă mingea 
de pe linia porții.

La reluare, feroviarii joacă mult 
ma.i decis, maii agresiv. Ei nu reu
șesc însă egalarea decîi în min. 65: 
I. Covaci îl lansează pe Szekely

Minerul Petroșani — Dinamo
LUPENI, 6 (prin telefon). A- 

proape 4.000 de spectatori au asis
tat la întîlnirea dintre echipele Mi
nerul Petroșani și Dinamo Orașul 
Stalin. Victoria a revenit pe merit 
echipei din Petroșani. Jocul a fost, 
în general, spectaculos, deși tere
nul acoperit de gheață, nu a per
mis un bun control al balonului.

încă din primele minute jocul s-a 
arătat a fi foarte disputat. In min. 
9 Gabor, în bună poziție de șut 
trage puternic, insă Munteanu re
ține cu siguranță. Puțin mai tîrziu, 
Farcaș ratează o mare ocazie de a 
deschide scorul, iar în același mi
nut Radu Tudor îl imită la poarta 
cealaltă.

In min. 25 Gabor este nemar
cat și trage, însă în brațele porta
rului. Este rindul dinamoviștilor 
să atace, dar apărarea echipei din 
Petroșani respinge cu ușurință a- 
ceste atacuri. Cu cîteva minute 
înainte de a se termina repriza, 
Radulescu, aflat în imediata apro
piere a porții echipei din Petroșani, 
trage puternic, dar Crtsnic atent, 
reține.

Știința Cluj — Locomotiva
CLUJ 6 (prin telefon de la sub- 

redacția noastră).
La fluierul arbitrului St. Goac 

(București) — care a condus co
rect — echipele au intrat pe te
ren în următoarele formații:

ȘTIINȚA CLUJ: Cătină — 
Szeckelly, dr. Luca, Nedelcu — 
Don. Dobrescu — Ciobanu, Mol
dovan, Avram, Lutz, Munteanu.

LOCOMOTIVA TG. MUREȘ s 
I.ucaci — Crișan, Szasz IV, Gier- 
ling — Fullop, Kajlik — Pakay, 
Soos. Bociardi, Vakarcs II, Catona.

Terenul lunecos a împiedicat oare
cum jocul. înaintarea studenților 
presează chiar de la început. In 
min. 4, Lutz scapă o ocazie de 
gol, trăgînd peste bară. Știința 
are o nouă ocazie în minutul 8, 
pe care însă nu o mai ratează. 
Avram centrează. Moldovan trage 
In bară, se produce o învălmă
șeală și Lutz atent înscrie. 1-0 pen
tru Știința. Locomotiva contra
atacă și dă ocazia portarului clu
jean Cătină să se remarce în min. 
15 și 18. Trei minute însă mai 
tîrziu Pakay centrează puternic, 
Calina vrea să prindă mingea

Avîntul Reghin — Frogresi
Reghin 6 (prin telefon). — Dm 

oaiuza terenului complet desfundat, 
jocul nu a corespuns din punct de 
vedere tehnic, cerînd jucătorilor e- 
forturi deosebite în controlul min
gii. Ambele echipe au greșit con. 
ducîntd balonul prea mult, pe jos, și 
nefolosimd dccît die prea puține ori 
pasele înalte , și în adincime.

Jucătorii echipei Avîntul încep 
meciul destui de timid, Progresul 
fiind mereu in atac Sini de semna
lat două cernere consecutive și cî
teva acțiuni personate, foarte fru
moase, diar fără rezultat, ale lui 
Ozon. Mai apoi, Avîntul își revine 
și pune sfăpînire pe joc, atacînd 
puternic. Gazdele obțin trei comere 
și pun la grea încercare pe portarul 
Cosm,a. Progresul se organizează 
bine în apărare și contraatacă pe
riculos. In min. 21, Ozon reluînd cu 
cartul mtegea trimisă de Gteă 'ti 
drei, ratează o bună ocazie de 

— ai lat pe extrema dreaptă — care 
trage de la 25 m. și înscrie: 1-1 
(a fost cel mai frumos gol al me
ciului). E rindul Flamurii roșii să 
revină în atac și Serfozo trage in 
bară. In plină dominare a gazde
lor, Flamura roșie ia din nou con
ducerea: Rodeanu comite hends și 
mingea trimisă de Capaș ajunge la 
Don care o prelungește la Mer- 
cea. Acesta reia voie în gol: 2-1 
(min. 80). Locomotiva atacă cu 
toată forța și reușește din nou e- 
galarea cu trei minute înainte de 
terminare: Andreescu pasează lui 
I. Covaci care marchează la capă
tul unei curse scurte: 2-2.

Arbitrul Ilie Drăghici (Bucu
rești) a arbitrat slab. I s-au pre
zentat -echipele:

LOCOMOTIVA: Francis covici- 
Corbuș, Androvici, Rodeanu-Gall, 
Ritter-A. Covaci, Szekely, I. Co
vaci, Klein (din min. 60, Andre
escu), Bădeanțu.

FLAMURA ROȘIE: Kiss-Szucs, 
Dușan, Lupeș-Capaș, Jenney-Du- 
daș (din min 70 Don), Mercea, 
Birău, Serțdzo, Dumitrescu.

Orașul Stalin 2-0 (0-0)
După pauză, minerii joacă hotă- 

rîți să obțină victoria și atacă cu 
insistență. Deși echipa din Petro
șani domină, totuși, abia în min. 
75 la capătul unei acțiuni, Paras- 
chiva-Gagor-SLma, ultimul înscrie.

Dinamoviștii au o scurtă reve
nire și la o centrare a lui Mihai, 
Ristin preia cu capul spre poartă, 
însă mingea se împotmolește în 
noroi, iar Crîsnic rezolvă situația. 
La un contraatac al minerilor Ga
bor deschide lung pe Paraschiva și 
acesta după o cursă scurtă șutează 
sec de la 13 m., înscriind.

Arbitrului Alexandru Toth (O- 
radea) i s-au aliniat următoarele 
formații:

MINERUL: Crisnic-Romoșan,
Vasiu, Panait-Deleanu, Coidum- 
Paraschiva, Sima, Farcaș I, Gabor, 
Turcuș.

DINAMO ORAȘUL STALIN: 
Muntearm—Fruth, Hidișan, Lazăr- 
Cicerone, Florescu-Rădulescu (Ri
stin), Csegezl, Scorțan, Radu Tu
dor, Mihai.

I. Ciortea și S. Bălolu 
corespondenți

Tg. Mureș 3-1 (2-1)
nu reușește, și Bociardi. care șezi- 
sase situația, înscrie. Știința — Lo 
comotiva 1-1. Un minut mai tîrziu 
Soos are o bună ocazie, dar o ra
tează. Echipa Științei își reîncepe 
atacurile și în minutul 35 Szasz IV 
îl faultează în careu pe Avram. 
Lovitura de 11 m. este transfor
mată de Munteanu. Știința — Lo
comotiva 2-1

Primele 5 minute ale reprizei 
următoare aparțin Locomotivei, 
care domină, dar înaintașii trag 
neprecis de la 16—18 m. Merită 
subliniată ocazia din minutul 57 
a lui Vakarcs. Oaspeții mai au o 
bună ocazie la un contraatac în 
min. 71 cînd Pakay centrează și 
Soos reia de la 10 m. pe lingă 
bară. Scorul final al partidei este 
fixat de Moldovan care primind o 
pasă (in min- 76) de la Avram 
reia din voie in colțul sting. Știin
ța — Locomotiva 3-1.

S-au remarcat de Ia Știința: 
Avram, Nedelcu și Ciobanu, iar 
de la Locomotiva Kajlik, Fullop, 
Szasz IV și într-o oarecare măsu
ră Soos

R. FISCH

București 0-1 (0-0)
marcare, pentru ca apoi șutul lui 
Fusulan (de la 8 m.), să fie scos 
cu capul de pe linia porții. Repriza 
a Il-a se caracterizează printr-o 
luptă extrem de dîrză. Unicul goi 
al meciului a fost marcat în min. 
75. Smărăndescu execută un corner, 
Secheș intervine greșit în traiecto
ria mingii și o introduce în plasă. 
De acum Progresul se apără calm 
și organizat. Arbitrul Aurel Iftrmie 
(Orașui Stalin) a arbitrat bine un 
joc care de altfel a decurs foarte 
corect. Au jucat formațiile .

AVÎNTUL : Secheș — Covaci, 
Bartha, Toniță — Veszi Feher — 
Lucaci (d n min. 88 Eleș). Min'con, 
Hulea, Constantinescu, Cătană.

PROGRESUL : Cosma — Andrei, 
Paraschiv, Soare — Tă'iase, Șt:r- 
bet — Ursu (din min. 74 Lăză- 
r~sou), Fusulan, Ozon, Smărăndes- 
ru. BBrdea.

Petre Trupa 
corespondont

Carapwatd formalilor 
de tineret

DINAMO BUCURESTi — LOCO
MOTIVA CONSTANȚA 6—2 (3—1) 

Jocul a început în forță, fazele 
alternînd cu repeziciune de la o 
poartă la alta. Dinamoviștii încep 
jocul și reușesc să deschidă scorul 
prin Constantinescu, chiar în pri
mul minut înscriu apoi pe rînd: 
Magheț (Din.), Vultur (Loc.) și 
Tr. Marin (Din.) oare stabilește 
scorul primei reprize: 3—1

In repriza secundă dinamovișfiî 
înscriu încă trei goluri prin Ma
gheț, Mihalache si Constantinescu. 
iar Ernest (Loc.) marchează cel 
de al doilea gol al echipei sale.

S-au remarcat; Anghel, Fodor, 
Constantinescu, Mihalache și Ma
gheț de la învingători și Dăm des-- 
cu, Keskey și Ernest de la Loco" 
motiva.

Au jucat următoarele formații f 
DINAMO : Papadopol — Fodor, 

Anghel. Nunweiler I — Constanti
nescu, Nunweiler II — Raica, Mi
halache, Magheț, FI. Marin, Rădoi.

LOCOMOTIVA: Geană (Paras- 
chivescu) — Udroiu, Dănulescu — 
Țipău — Munteanu, Keskey — lo- 
nescu, Ernest Vultur, Dia, Romhis. 
C.C.A. - ȘTIINTA TIMISOARA

3-1  (1—1)
Jocul dintre echipele de tineret 

ale C.C.A. și Știința Timișoara s-a 
terminat cu scorul de 3—1 (1—1) 
în favoarea militarilor. In ciuda 
condițiilor nefavorabile (teren des
fundat, frig) jocul de tineret de pe 
stadionul Republicii a fo6t presă
rat cu multe faze interesante la 
poartă. Tinerii fotbaliști m’litari au 
dominat mai mult și au marcat 
prin: Smărăndescu (min, 4, 74) 
și Munteanu (min. 54). Pentru ti
mișoreni a înscris Hess. S-au re
marcat : Leucă, Smărăndescu, Kis» 
(C.C.A.) și Bratm (Știința).

C.C.A.: Toma — Coiciu, Kiss, 
Meszaroș — Botescu, Bone — De- 
mien. Munteanu (Gram), Smărăn
descu, Leucă (Munteanu), Nertea 
(Leucă).

ȘTIINȚA ; Dan Emil — Drăgti- 
lescu, Braun. Diminescu — Timo- 
tin, Ertel — Bîja. Ionescu, Hess, 
Groza. I'ida

Val Păunescu. corespondent 
ȘTIINȚA CLUJ - LOCOMOTIVA

TG MUREȘ 4—4 (3—1)
Meciul echipelor de tineret Știința 

Cluj — Locomotiva Tg. Mureș s-a 
terminat cu scorul de 4—4 (3—1). 
Știința a început jocul într-o deo
sebită notă de superioritate reușind 
să conducă cu 3—0. De la acest 
scor echipa gazdă nu mai joacă 
serios și jucătorii din Tg. Mureș 
reușesc un rezultat remarcabil, ter- 
minînd la egalitate. Golurile au 
fast înscrise pentru Știința dte: 
Onacu (min. 3), Chirică (min. 29), 
Haran (min. 34) și Băluț (min. 
71); iar pentru Locomotiva de: 
Szasz (min. 37), Seleș (min, 59), 
Harțean (min. 80) și Seleș (min. 
83). Fo-mații •

ȘTIINȚA CLUJ Cov^taru (Ghj" 
bănescu) — Simonfi, Gheți, Mircea 
Pop — Roc'u. Turoș — Ferenczi, 
Oroshegi. Haran, Chirică, Onacn 
(Bălul).

LOC, TG. MUREȘ : Szilagv - 
Curtișan. Baicu, Szabados — Nagy, 
Bandy — iacob. Harțean, Peterfl, 
Seleș, Szasz (Gyorf-).

LOCOMOTIVA TIMISOARA — 
FLAMURA ROȘE ARAD 2—8 

,(t-D
După o renriză egală, în cea de 

a doua parte a jocului arădenii 
reușesc să mai înscrie două goluri, 
care le-au adus o victorie meri
tată
AVÎNTUL REGHIN — PROGRE

SUL BUCUREȘTI î—3 
(0-1)

Cele patru goluri ale partidei au 
fost marcate de: Banciu (min 12 
și 59), Coloși (min. 72) pentru Pro
gresul, și Ilie Stel'an (min 51) 
rentrti gazde.
MINERUL PETROȘANI — DINA
MO ORAȘUL STALIN 0—1 (0—1)

In prima parte a jocului echipa 
d‘- Orașul Stalin a dominat mai 
m It reușind să-și concretizeze a- 
ceastă d^-'-a-e în minutul 40, cînd 
Niculescu a înscris. Dună pauză 
tinerii jucători din Petroșani ati re- 
venit nuternic însă nu au reușit 
să însc-ie nici un punct din cauza 
ineficacității liniei de atac

CLASAMENTUL
1. Dinamo Orașul Stalin

1 1 0 0 1:# 1
2—4. Dinamo București 1 1 0 0 6:2 2

C.C.A. 1 1 0 0 3-1 i
Progresul F.B. Buc. 1 1 0 0 3-1 2

5- Fi. roșie Arad 1 1 0 0 3:2 Z
6—7. Știința Cluj 1 0 1 0 4:4 1

r,ocomotiva Tg. M. t o 1 o 4:4 1
8. Flacăra Plocș 1 o 0 0 0 0:0 •
9. Locomotiva Timiș. 10 0 1 2:3 6

10—12. Știința Timișoara 1 0 0 1 1:3 O
Avîntul Reghin 1 o 0 1 1:3 0
Locomt. Cons*anța 10 0 1 2:6 0 

13. Minerul Petroșani 1 0 0 1 0:1 0
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Metalul s câștigat Spartachiada sindicală de iarna
Poiana Stalin 6 (prin telefon). — 

Sîmbătă și duminică s-au desfășu
rat ultimele întreceri din cadrul 
Spariachiadei sindicale de iarnă. 
S-au desfășurat probele de slalom 
uriaș băieți și fete (sîmbătă) și 
proba de ștafetă băieți și fete (du
minică).

Ca și in precedentele zile de 
întreceri, concurenții au manifes
tat un entuziasm deosebit, vă
dind hotărîrea de a nu precupeți 
nici un efort pentru obținerea ți
nui rezultat cit mai bun. De alt
fel, clasamentul pe asociații oglin
dește dîrzenia luptei sportive care 
a avut loc.

Finalele Spartachiadei sindicale 
s-au bucurat de o vreme admi
rabilă, precum și de un număr de 
spectatori neașteptat de mare. Ast
fel, duminică, de la ore foarte ma
tinale, grupuri-grupuri de oameni 
ai muncii din Orașul Stalin și din 
împrejurimi au urcat spre locul de 
desfășurare al finalelor. Dar obo
seala le-a fost răsplătită: ei au 
putut asista la o serie de faze 
deosebit de atractive și spectacu
loase. întrecerile îmbrăcînd astfel, 
ta ultima zi, o haină cu adevărat 
sărbătorească.

O luptă deosebit de strînsă pen
tru primele locuri s-a dat la sla
lom uriaș băieți, probă în care 
Petre Clinei, Nicolae Brenci, Gun
ther Liphart, ș. a. au făcut apel 
la toate cunoștințele lor tehnice, 
cum și la ultimele resurse de ener
gie pentru obținerea unui loc cît 
mai bun. De asemenea, dispute 
însuflețite au avut loc și în ca
drul probei de slalom uriaș fete, 
în care Liselotte Simonts și Hela 
Rubicek s-au arătat a fi două con
curente de valoare apropiată. Și 
pentru locurile următoare lupta a 
fost de asemenea strînsă, Gertrude 
Bachner, Crista Sbîrcea și Johana 
Teutsch fiind despărțite doar de 
cîteva zecimi de secundă în cla
samentul probei.

Foarte interesantă a fost ștafeta 
de 3x5 km. (fete), probă în care 
componentele reprezentativei Pro
gresul au avut un adversar redu-

-------------» «

N. Vasiiescu (Dinamo) și 
campioni de clclocros

Pe o distanță de 15 km. s-a 
desfășurat ieri, în organizarea co
misiei orășenești București, faza 
regională a campionatului de ci- 
ciocros al R.P.R. Traseul, in mare 
parte acoperit cu zăpadă, precum 
și cu unele porțiuni deosebit de 
dificile (teren variat), a supus pe 
concurenți unui examen sever.

Pe primul plan s-a situat în- 
dîrjita luptă dintre N. Vasiiescu 
și 1. Baciu, alături de care ținâ
nd C. Popescu a avut o compor
tare revelatorie, depășind catego
ric o serie de fruntași ai ciciocto- 
sului.

Rezultatele tehnice: 1. N. Vasi
iescu (Dinamo) 41’57”; 2. Ion
Baciu (C.CA.) 42’15”; 3- C. Po
pescu (Prog. CP.C.S.) 42’32”; 4. 
Ion Moraru (Prog. C.P.C S.) 
42’35"; 5. M. Voinescu (Dinamo) 
42’50”; 6. A. Făniciu (Âtetalul) ;

DECIZIE
Decizia nr. 88 d)in 25 februarie 1955 

cu privire la unele măsuri pen
tru punerea în stare de folosință 
a terenurilor de atletism din in
cinta terenurilor de fotbal.

Președintele Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe lin
gă Consiliul de Miniștri;

Avînd in vedere că in inc-nta 
terenurilor de fotbal ale diferitelor 
baze sportive se află amenajate 
terenuri pentru practicarea atle
tismului;

Ținînd seama că multe din aso
ciațiile și colectivele sportive care 
au în administrarea și folosința 
lor asemenea baze sportive, negli
jează întreținerea și amenajarea 
terenurilor de atletism din incinta 
terenurilor de fotbal, aducînd prin 
aceasta prejudicii serioase în dez
voltarea atletismului.

Avînd în vedere șl dispozițiile 
art. 7 din H.O.M. Nr. 2190/1952 
pentru reglementarea folosirii ba- 
«elor sportive;

In baza art. 4 din decretul nr. 
329 din 9 august 1949, pentru în
ființarea și organizarea Comitetu
lui pentru Cultură Fizică și Sport;

DECIDE
1. Asociațiile și colectivele spor

tive, care dețin, sub orice formă, 

tabil în sportivele de ia Metalul, 
care au terminat la o distanță 
relativ mică de echipa învingă
toare (Progresul).

O luptă sportivă, de-a dreptul 
palpitantă, a avut loc cu prilejul 
ștafetei 4x10 km. băieți. „Duelul” 
dintre echipele Metalul și Flamura 
roșie s-a ridicat la un înalt nivel. 
Mai dîrzi și cu mai multă rezis
tență. metalurgiștii au reușit să-și 
asigure pină la urmă un avantaj 
de 1 minut și 33 secunde față de 
reprezentativa asociației Flamura 
roșie, ai cărei componenți au rea
lizat o cursă, cu nimic mai prejos 
dec t cea a învingătorilor. O com
portare meritorie au avut și for
mațiile Recolta și Avîntul.

Rezultatele tehnice: Slalom u- 
riaș băieți: 1. Petre Clinei (Prog.) 
1:57,4; 2. Nicolae Brenci (Met.) 
1:59,4; 3. Gunther Liphart (Fl. 
r.) 2;00 ; 4. Klauss Schuller (Met.) 
2:00,7 ; 5-6. Anghel Bodeanu (Loc.) 
și Rol Straub (Știința) 2:01,8;
7. Cornel Corbu (Avîntul) 2:03,1;
8. Andrei Scherg (Met.) 2:03,4.
Slalom uriaș fete: 1. Liselotte Si- 
monis (FI. r.) 1:13,2; 2. Hela
Rubicek (FI. r.) 1:13,5: 3. Gertrude 
Bachner (Știința) 1:17,8; 4. Cris
ta Sbîrcea (Flacăra) 1:18,6; 5.
Johana Teutsch (Prog.) 1:18,8;
6. Catarina Zerbes (Met.) 1:22,8
Ștafeta 3x5 km. fete: 1. Progre
sul (Lidia Neagoe, Viorica Szabo, 
Johana Teutsch) lh25:33; 2. Me
talul lh26:42 ; 3. Locomotiva
lh28:56; 4. Avîntul lh29:16; 5. 
Recolta lh34:44. Ștafeta 4x10 km. 
biieți: 1 Metalul Gh. Luca, D. 
Cjr.cu, Ion Mancu, Gh. Girbăcea, 
2h52:40 ; 2 Flamura roșie 2h54:13; 
3. Recolta 2h59,24; 4. Avîntul 3h 
01:15; 5. Progresul 3hl6:22; 6. 
Locomotiva 3hl7 :45.

Clasamentul general pe asocia
ții: 1. Metalul 60 puncte; 2. Fla
mura roșie 68 p.; 3. Progresul 
86 p. ; 4. Locomotiva 143 p.; 5. 
Știința 172 p.; 6. Recolta 173 p.;
7. Avinlul 174 p.; 8. Flacăra 217 
p.; 9. Minerul 249 p.; 10. Con
structorul 273 p.

TUDOR VORNICU

Maria Iliescu (Metalul) 
ai regiunii București
7. A. Șelaru (Dinamo) ; 8. G. Du
mitrescu (Știința) ; 9. D. Doncu 
(Metalul) ; 10. B. Rosenberg
(Constr).

In campionatul feminin Maria 
Iliescu (Metalul), s-a comportat 
surprinzător de bine învingînd pe 
experimentata alergătoare Mania 
Bisac (Progresul C.P.C.S.), după 
care s-au clasat în ordine, Cornelia 
Visarion (Prog. CP.C.S.), Otilia 
Achim (Metalul) și Elena Doro- 
banțu (Șc- de tineret).

Proba pentru categ. semicurse 
(în afara campionatului) a reve
nit lui Ion Neagoe (Prog. F. B.) 
urmat de C. Pană (Prog. F. B.), 
N. Manolache (Prog. I.T.B.), M. 
Dorobanțu (Prog. F. B.) și C. 
Matei (Prog. I.T.B.).

Valentin I ones cu. 
corespondent

baze simple sau complexe pentru 
practicarea atletismului, aflate în 
incinta terenurilor de fotbal, sînt 
obligate ca, în termen de 20 zile 
de la data acestei decizii, să pună 
aceste terenuri de atletism în stare 
de perfectă funcționare și folosire 
și să ia măsurile pentru întreți
nerea și amenajarea lor perma
nentă.

2. In cazul cind terenurile de a- 
tletism prevăzute la pct 1 din a- 
ceastă decizie nu vor fi puse în 
stare de funcționare și folosire, 
sau în cazul cînd aceste terenuri 
nu vor fi menținute în stare de 
folosire sau nu vor primi amenajă
rile necesare, direcția Jocurilor 
Sportive va suspenda orice jocuri, 
activitate sau competiții pe tere
nurile de fotbal respective, pînă Ia 
punerea sau repunerea terenurilor 
de atletism în stare de folosire, 
sau efectuarea amenajărilor indi
cate de organele C.C.F.S. pentru 
punerea acestor terenuri în stare 
de folosire,

3. Direcția Instruirii Sportive, 
Direcția Jocurilor Sportive, Direc
ția Organizatorică vor lua măsuri 
pentru punerea în execuție a a- 
cestei decizii.

PREȘEDINTE
MANOLE BODNĂRAȘ

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI
A LUAT SFIRSIT

Sîmbătă, echipa R. Cehoslovace 
a întîlnit echipa R. P. Polone. Ju
cătorii cehoslovaci au realizat o 
frumoasă performanță reușind să 
stabilească scorul cel mai mare 
al actualei ediții a campionatului 
mondial. Ei au dispus de echipa 
R. P. Polone cu categoricul scor 
de 17-2 (7-0, 3-2, 7-0). Pentru în
vingători au înscris: Vlastimil 
Bubnik (4), Zabrodsky (3), Bar
ton (2), Sedlak (2), Gut, Vidlak, 
Ka6zper, Rejman, Hajșman, Pantu- 
cek. Pentru învinși au înscris: 
Kszorik și Gosztiwa.

Echipa Suediei a tntilnit pe cea 
a S.U.A. Jocul a fost deosebit de 
disputat. In primele două reprize 
nici una dintre echipe n-a putut 
deschide scorul. Abia în uhima 
repriză, în min. 9 H. Twilling în
scrie pentru suedezi, iar 6 minute 
mai tîrziu Doherty egalează. Scor 
final: Suedia — S.U.A. 1-1 (0-0, 
0-0, 1-1).

In sfîrșit, echipa Finlandei a dis
pus surprinzător de echipa Elve
ției la un scor concludent: 7—2 
(2-1, 3-1, 2-0). Punctele învingă
torilor au fost marcate de: Hak- 
kalla (3), Hikkeranta (2), Rekko- 
ma, Jgnatius. Pentru învinși au 
maxat Ness și Keller,

★
In afară de meciul dintre echi

pele Uniunii Sovietice și Canadei 
care a fost în centrul atenției spec
tatorilor, duminică dimineața s-au 
mai disputat ultimele meciuri din

Campionatul de fotbal
al R. P. Ungare

Cea mai importantă întîlnire a 
celei de a doua etape a campio
natului maghiar s-a desfășurat în
tre cunoscutele echipe Voros Lo- 
bogo și Dozsa Budapesta. Victo
ria a revenit echipei Voros Lobogo 
cu scorul de 2—0 (1—0), prin 
punctele marcate de Paîotâs și 
Hidegkuti. Peller, de la Dozsa, a 
ratat un penalti.

Echipa campioană Honved a ju
cat la Csepel cu Vasas. Honved s-a 
întrebuințat serios pentru a obți
ne victoria la limită cu 3—2 (1—0) . 
Pentru învingători au înscris Czi- 
bor 2 și Puskas.

Kinîszi a jucat la Szombathely 
cu Lokomotiv, pe care a tavins-o 
categoric cu 3—0 (0—0), prin go
lurile înscrise de Kertesz și Feny- 
vessi 2.

Cea mai mare surpriză a etapei 
s-a înregistrat la Budapesta, unde 
echipa Vasas Izzo a fost învinsă 
de echipa provincială Gyori Vasas 
cu categoricul scor de 5—2 (4—0) 
prin golurile Înscrise de Koos 4 
și Kalmâr II. Pentru învinși a în
scris Bukovi 2

Vasas din Budapesta a jucat la 
Dorog în compania echipei Bany- 
âsz- După un meci spectaculos, cele 
două echipe au terminat la egali
tate : 2—2 (1—1). Pentru gazde 
au înscris Varga și Pozsoni (din 
11 m.) și respectiv Raduly și Mi- 
losoviei.

Salgotarjani Bânyăsz a abținut 
o victorie ușoară în fața proaspe
tei promovate, Legiero. Scor : 2—0 
pentru Salgotarjani, prin golurile 
marcate de Babelna și Csâki.

Pecsi Dozsa, cealaltă echipă nou 
promovată în cat. A, a fost învinsă 
cu 3—2 la Diosgyor, de către echi
pa gazdă, Vasas.

INFORMAȚII
Iată cum arată un buletin cu 

toate rezultatele exacte la con
cursul PRONOSPORT nr. 9 (eta
pa din 6 martie 1955).

I. Locomotiva Timișoara-Fla-
mura roșie U.T.A. x

II. Știința Cluj - Locomotiva
Tg. Mureș 1

III. C.C.A.-Știința Timișoara 1
IV. Dinamo București-Locomotiva

Constanța ’ 1
V. Minerul Petroșani-Dinamo 

Orașul Stalin 1
VI. Avîntul Reghin-Progresul 

București 2 

cadrul campionatului. Se părea că 
echipa R. Cehoslovace stabilise cel 
mai mare scor al campionatului 
în întîlnirea de sîmbătă cu echipa 
R. P. Polone. Duminică, însă, 
hocheiștii cehoslovaci s-au întrecut 
pe sine și au dispus de echipa 
Finlandei cu scorul de 18—2 I

Prin jocul prestat, corect și spec
taculos, hocheiștii cehoslovaci și-au 
atras simpatiile a mii de spectatori 
care i-au răsplătit cu vii aplauze.

Tot în cursul dimineții, echipa 
Suediei a întrecut pe cea a R. P. 
Polone cu scorul de 9-0, iar echipa 
Germaniei occidentale a învins El
veția cu scorul de 8-3.

Duminică după amiază pe sta
dionul din Krefeld, s-au întîlnit 
echipele Uniunii Sovietice și Ca
nadei, ta ultimul joc din cadrul 
celei de a XXI-a ediții a campio
natului mondial.

De la început canadienii apli- 
cînd un marcaj strict, la om, în
cearcă să-i oprească pe jucătorii 
sovietici să se apropie de poartă, 
lotuși, aceștia au ocazii de a mar
ca, însă, pe rînd Bobrov, Babici, 
Ukolov și Sologubov ratează.

Echipa Canadei inițiază apoi 
contraatacuri rapide și reușește să 
înscrie în min. 4 prin Grant War
wick. In repriza secundă același 
Grant Warwick (min. 8) urcă sco
rul la 2-0, iar în min. 12 Sha<baga 
la 3-0. In ultima repriză Bill War

Smislov conduce în campionatul 
de șah al U.R.S.S.

MOSCOVA. — Sîmbătă s-a dis
putat runda 14-a a finalei cam
pionatului unional de șah. In pri
mele 5 pre de joc s-au terminat 
următoarele partide : Kotov — Tai- 
tnanov 0-1, Kan — Mikenas 0-1, 
Botvinik—Ilivițki ’A—'A, Spasski— 
Flohr ‘A—'h, Simaghin — Smislov 
‘A—’A, Antoșin—Keres 'A—'A.

Ieri după amiază a avut loc ju
cărea partidelor întrerupte. Ghel- 
ler a pierdut la Borisenko, ca și 
la Taimanov. Petrosian a făcut re-

Anul acesta se reia 
Cupa Europei Centrale la fotbal

Congresul Uniunii Europene de 
Fotbal Asociație (U.E.F.A.) care a 
avut loc la Viena, a hotărît ca ta 
acest an să fie reluate jocurile 
din cadrul Cupei Europei Centrale.

La competiție participă cîte două

PE SCURT
■ Ziarul vienez „Der Abend" pu

blică palmaresul echipelor austriace 
de fotbal care au susținut turnee 
peste hotare în iarna aceasta. Bilan
țul întîlnirilor este nefavorabil echi
pelor austriace. Din cele 98 de me
ciuri ele au pierdut 52, au terminat 
la egalitate 12 și au cîștigat 34. 
Foarte slabe rezultate a obținut 
F.C. Austria, una din echipele frun
tașe din campionatul austriac, care 
din cele 10 jocuri a pierdut 8 șl a 
cîștigat doar două meciuri.

B Campioana olimpică și record
mana mondială la 80 m. garduri, a- 
tleta Strickland de la Hunty a sta
bilit un nou record australian la a- 
ceastă probă, parcurgînd distanța în 

l^onosport

VII. Derogi Bânyăsz-VaSaS Bu
dapesta (R.P.U.) x

VIII. Dozsa Buid'apesta-Voros Lo- . 
bogo Budapesta (R.P.U.) 2

IX. Vasas Izzo-Gyori Vasas
(R.P.U.) 2

X. Salgotarjani Bănyâsz-Legiero
(R.P.U.) 1

XL Lokomotiv Szombathely-Ki- 
nizsi Budapesta (R.P.U.) 2 

XII. Diosgyori Vasas-Pecsi Do
zsa (R.P.U.) 1

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 237.000 buletine. 

wick și Mc Avoy stabilesc scorul 
final: 5-0 (1-0, 2-0, 2-0).

Finala a fost urmărită de nu
mai 7.000 de spectatori, astfel că 
mai mult de o treime din capaci
tatea stadionului a rămas neocu
pată. Aceasta din cauza prețurilor 
extrem de ridicate a biletelor.

După terminarea meciului a a- 
vut loc solemnitatea de decernare 
a premiilor. Cupa campionilor mon
diali pe 1955 a fost obținută de 
echipa Canadei, iar cea a campio
nilor Europei a revenit echipei 
Uniunii Sovietice.

Iată clasamentul linal : 1. Ca
nada 16 pt.; 2. U.R.S.S. 14 pt.; 
3. R. Cehoslovacă 11 pt.; 4. S.U.A. 
10 pt.; 5. Suedia 9 pt.; 6. Ger
mania occidentală 4 pt. ; 7. R. P. 
Polonă 4 pt.; 8. Finlanda 2 pt -4
9. Elveția 2 pt.

Golgeternl campionatului mondial 
de hochei este jucătorul cehoslovac 
Vlastimil Bubnik care a marcat 
16 goluri. Pe locul doi s-a clasat 
jucătorul Bill Warwick (Canada); 
cu 14 goluri, iar pe locul trei ju
cătorul cehoslovac Vladimir Za
brodsky cu 13 goluri.

Jucătorii canadieni au înregis
trat cele mai multe eliminări — 
35. Pe locul doi se clasează cea
laltă echipă de peste ocean — S.U.A. 
care a suferit 30 de eliminări. 
Acestea au fost echipele care au 
practicat jocul cel mai dur.

In grupa B primul loc a fost 
ocupat de echipa Italiei.

miză cu Kore-.no:. Keres a fost 
învins de Mikenas. Alte rezultate: 
Korcinoi — Scerbakov 1-0, Aver
bach — Funman 'A—‘A, Scerba
kov — Lisițîn 0—1.

In fruntea clasamentului continuă 
să se mențină Smîslov cu 9’A 
puncte (din 14 posibile). El este 
urmat de Botvinik cu 9 pt„ Pe
trosian, Gheller, Spasski și Taima
nov cu cîte 8'/z pt., Furman, Ili
vițki, Keres și Mikenas au cîte 
7‘A puncte.

echipe din următoarele, țări: R.P. 
Ungară, R. Cehoslovacă, Austria, 
Italia și Jugoslavia.

Jocurile vor începe în cursul lu
nii iunie.

11,1 sec. De remarcat că, recordul 
mondial care aparține acestei atlete 
este de 10,9 sec. In conformitate cu 
regulamentul de atletism al federa
ției australiene, recordurile obținute 
de atleții acestei țări sînt omologate 
numai atunci cînd ele au fost obți
nute pe teritoriul țării.

■ După cum am anunțat, săptămîna 
trecută înotătorul francez Gilbert 
Bozon a stabilit un nou record mon
dial la proba de 100 m. spate, cu 
timpul de 1:02,1. Recordul a fost rea
lizat la Troyes într-un bazin de Zs 
m. iată timpurile intermediare pe 
cîte 25 m.: 14,2; 15,3; 15.S; 1S.7.

■ Inotătoarea olandeză Kok, In vtr- 
stă de 15 ani a îmbunătățit anul a- 
cesta pentru a treia oară recordul 
european la 100 m. fluture femei, 
parcurgînd distanța în 1:15,0 (ve
chiul record îi aparținea cu 1:15,2.).

■ Comisia tehnică a federației in
ternaționale de gimnastică a ținut re
cent o ședință la Berna în care s-a 
analizat desfășurarea campionatelor 
mondiale de gimnastică care s-au 
desfășurat anul trecut la Roma. Mei 
mulți membri din comisia tehr.ică au 
declarat că întrecerile de la Roma 
au fost mult influențate de căldura 
excesivă din timpu^zilelor cînd s-au 
desfășurat majoritatea probelor. De 
asemenea, aparatura a fost insufi
cientă și de calitate inferioară. Din 
această cauză gimnasta sovietică Mu
ratova, a suferit un grav accident 
la săriturile peste cal.

■ Cunoscutul atlet australian Dave 
Stephens care a concurat și la Bucu
rești în cadrul întîlnirilor sportive 
Prietenești ale Festivalului a obținut 
un rezultat excelent pe distanța de 
3 mile (4323 m. ) :13:31,8 — perfor
manță ce constituie un nou record 
australian, cu 23,6 sec. mai bun de- 
cît vechiul record.
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