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P£NTRU NOI SUCCESE IN ALEGEREA ORGANELOR
SPORTIVE SINDICALE

Victor Pop, Nina Pasciuc, Dinamo și Știința

DE O BUNA perioada de timp, 
in toate colectivele sportive 
sindicale se desfășoară cu 

i..,..isitate campania alegerilor or
ganelor sportive sindicale. Consti
tuind un important eveniment ai 
mișcării de cultură fizică și sport 
din țara noastră, alegerile organe
lor sportive sindicale au fost în a- 
celași timp, și minunate ocazii de 
verificare a forței organizatorice a 
•ectivelor noastre sportive și a 

Hui în care ele au crescut și 
s-au dezvoltat în ultimii ani.

Acum, pășim intr-o nouă etapă 
a acestei importante campanii. Este 
vorba de încheierea aiegeriior în 
cadrul cercurilor sportive și de tre
cerea la alegerea consiliilor colec
tivelor sportive. încheierea unei e- 
ta, e poate și trebuie să constituie 
un mijloc de analiză temeinică 
a felului în care s-a muncit, a fe
lului în care organele interesate au 
colaborat și a felului în care acti
vitatea depusă a respectat instruc
țiunile primite.

In ceea ce privește alegerea or
ganelor sportive sindicale, trebuie 
să spunem de la început că in pri
ma parte a campaniei s-au înregis
trat frumoase succese. Și ceea ce 
este mai imrortant este tocmai fap
tul că aceste succese nu au avut 
un caracter izolat. Sînt nenumărate 
exemple în care colectivele sporti
ve, sprijinite de comitetele de în
treprindere și în strînsă colaborare 
cu celelalte organe interesate au 
muncit neobosit pentru buna reu
șită a alegerilor în cadrul cercu
rilor sportive.

Astfel, numeroase colective, cum 
ar fi Metalul Industria Sîrmei Bră
ila. Locomotiva D.R.N.C. Brăila, Re
colta Făurei, Flamura roșie Craio
va, Metalul S.N. Galați, Progresul 
Boto ani, Progresul Hațeg, Flamu
ra roșie Fabrica de confecții 
București și altele au realizat în
semnate succese cu ocazia alege
rilor comitetelor de cerc sportiv. 
Au fost organizate numeroase com
petiții (Moreni, Galați, Constanța, 
Timișoara etc.), a crescut mult nu
mărul membrilor prin noi înscrieri 
(în special în colectivele sportive 
din regiunea Galați), s-au realizat 
•jortante succese în producție 

rinele Mecanice Cîmpîna. Fabri.
ca „Ianos Herbak" Cluj etc.).

Dar succesul cu care s-a încheiat 
prima parte a campaniei alegerilor 
organelor sportive sindicale nu ne 
poate face să trecem cu ușurință 
peste unele lipsuri manifestate cu 
acest prilej, deoarece în etapa ur
mătoare ele trebuie eliminate, pen
tru ca întreaga campanie să se 
poată încheia cu un succes deplin.

In primul rînd, vom semnala ca 
deosebit de semnificativ faptul că 
există încă unii activiști cu munci 
de răspundere care nu cunosc re
gulamentul și instrucțiunile de des
fășurare a alegerilor organelor spor
tive sindicale. Spre exemplu, pre
ședintele consiliului sportiv regio
nal Progresul Baia Mare, tovară
șul Iosif Szeleczki, avînd sarcina 
^^a organiza alegerea la un cerc 
Sportiv, a ignorat instrucțiunile și

Campionatul de șah al U.R.S.S.
In cea de a XVIII-a rundă a 

campionatului de șah al U.R.S.S. 
numai cinci din cele zece partide 
au luat sfîrșit în primele cinci ore 
de joc. In stilul său caracteristic 
de atac, Gheller l-a învins pe Mi- 
kenas, concurmd acum cu mari 
șanse la primul loc și deci la titlul 
de campion. Tînărul Boris Spasski 
a înscris o nouă victorie, de data 
aceasta în dauna lui Korcinoi. 
Furman l-a întrecut pe Flohr, care 

a ținut alegerea cu un număr de 
membri prezenți mai mic decit tre
buia. Din această cauză alegerea 
respectivă a fost anulată.

Mai grav greșesc însă unii acti
viști care privesc problema aiegeri
ior cu nepăsare sau cu ușurință. 
De multe ori a fost nevoie ca une
le alegeri să fie anulate ca necon
forme cu instrucțiunile și aceasta 
din cauza ușurinței cu care s-au 
făcut pregătirile sau a nepăsării cu 
care unii activiști au privit proble
ma. Spre exemplu, la colectivul 
sportiv Flamura roșie Buhuși a fost 
întocmit un plan de muncă pe ba
za căruia urmau să se desfășoare 
alegerile în toate cercurile colecti
vului. Din ne "sarea unora dintre 
membrii consili 1 i colectivului spor
tiv care au lăsat toată munca pe sea
ma președintelui și a secretarului, 
unele ședințe de alegeri au fost a- 
mînate. Odată amîr.ate, ele nu au 
mai putut fi ținute pentru că la da
tele acelea erau programate alte 
ședințe, lată cum, din cauza nese
riozității unor activiști sportivi — 
este căzui responsabilei cu instrui
rea sportivă, care răspunde de pro
blema sportului și în comitetul 
L.T.M., tovarășa Virginia Gavrilă 
— întreaga acțiune a fost ratată.

In specia! activiștii sindicali au 
datoria să privească cu mai multă 
atenție problema alegerilor organe
lor sportive sindicale, deoarece au 
fost cazuri în care, din cauza lip
sei de sprijin din partea comitete
lor de întreprindere, colectivele 
sportive au muncit superficial, au 
neglijat unele aspecte importante 
sau au întîmpinat greutăți, lată-1, 
spre exemplu, pe președintele comi
tetului de întreprindere de la fabri
ca Unirea din Constanța, tovarășul 
Semie Asan, care nu s-a preocupat 
de ioc cu problema alegerilor fâsînd 
colectivul sportiv să se „descurce" 
singur. De asemenea, tovarășa I. 
Drăgoi, președinta comitetului de 
întreprindere de la oficiul P.T.T.R. 
Baia Mare declară peste tot că nu 
o interesează alegerile organelor 
sportive sindicale.

Pășind în cea de a doua etapă 
a camnaniei pentru ținerea acestor 
alegeri. în care se aleg consiliile 
colectivelor sportive, trebuie să 
eliminăm și să lichidăm cu hotărî- 
re asemenea atitudini. O sarcină 
importantă în această direcție re
vine, în primul rînd, Consiliilor 
Sindicale Regionale, care au dato
ria să controleze efestiv felul în 
care comitetele de întreprindere co
laborează cu colectivele sportive în 
problema alegerilor organelor spor
tive sindicale.

Pe de altă parte, toate organele 
sportive au datoria de a depune e- 
forturi susținute pentru ca și cea 
de a deoa etapă a alegerilor să se 
desfășoare în cele mai bune condi- 
țiuni.

Numai în acest fel vom putea a- 
lege în ebnsiliile colectivelor spor
tive pe cei mai buni tovarăși, nu
mai în acest fel alegerile organelor 
sportive sindicale vor contribui la 
îmbunătățirea activității colective
lor sportive sindicale.

înregistrează astfel a doua infrîn- 
gere din turneu. Partidele Petro
sian—Antoșin și Ka-n—Scerbakov 
au fost remize. Lna-intea disputării 
partidelor întrerupte, clasamentul 
este următorul: Gheller 12 p.;
Smîslov 11 'h p. (1); Spasski 11 
p. (1); Petrosian 10'A p.; Botvinik 
10 p. (2); Furman 10 p. (1); Ili- 
vițki, Taimanov, Keres 972 p. (1), 
etc, _ '-MX-

campioni de
ORADEA 13 (prin telefon de la 

trimisul nostru).
Azi dimineață (n.r. ieri) a fost 

timp frumos la Oradea, dar lapo- 
vița din zilele precedente și-a lă
sat amprenta pe traseul pe care 
urmau să se desfășoare campiona
tele republicane de cros individual 
și pe echipe de asociații. Intr-ade
văr, traseul, foarte bine ales, a 
provocat mari greutăți ooncurenți- 
lor din cauza numeroaselor porțiu
ni noroioase, împiedicînd realizarea 
unor timpuri mai bune.

La ora 10, după defilarea con- 
curenților, a avut loc deschiderea 
festivă a campionatelor.

■ S-a dat apoi plecarea în cursa 
junioarelor. Tii.Lrele concurente au 
dovedit o bună pregătire. Spre sur
prinderea generală, prima care a 
parcurs cei 1.000 m. ai traseului 
a fost tînăra Irina Zegreanu, de la 
Progresul Baia Mare, o sportivă 
care ia parte pentru prima dată la 
un mare concurs de cros.

Rezultatele tehnice : Individual:
l. IRINA ZEGREANU (Progr.) 
3:37. 2. Maria Spătaru (Rez. de 
Muncă). 3. Viorica Arian (Flamu
ra roșie). 4. Elisabeta Szabo (Fla
mura roșie). 5. Elisabeta Bernațchî 
(Știința). Pe echipe: 1. Rezervele 
de Muncă (M. Spătaru, Constanța 
Barbu, Maria loan, Elena Popescu, 
Ioana Teșcan, Gherghina Moscov) 
39 p. 2. Flamura roșie 67 p. 3. Lo
comotiva 113 p.

h Juniorii, impresionați de greu
tatea traseului, merg primii 2000
m. în grup compact. Pe ultima mie 
de metri ia conducerea un grup 
format din trei alergători, care își 
dispută întîietatea pînă pe linia do 
sosire și termină în următoarea 
ordine: 1. ZOLTAN VAMOȘ (Ști-

Casa Centrală a Armatei
a cîșt«gat „Cupa Sportul popular” la cîclocros

Peste 120 sportivi — cifră rar 
fcitilnită la probele cicliste — s-au 
adunat in fața redacției ziarului 
nostru pentru a Lua startul competi
ției festive „Cupa Spartul popular" 
la ciclocros. Această competiție a 
fost organizată de ziarul nostru 
în colaborare cu comisia orășeneas
că de ciclism, cu prilejul aniver
sării a 10 ani de la apariția pri
mului număr al „Sportului popu
lar".

După salutul sportiv al cicliști
lor, a luat cuvântul tov. A. I. 
Dancu, redactorul șef al ziarului, 
care a arătat semnificația acestei 
competiții și a urat partici-panților 
succes în întrecere. Din partea ci
cliștilor a răspuns Iulian Gociman, 
maestru al sportului și campion de 
ciclocros în repetate rind-Uri, care a 
exprimat entuziasmul cu care masa 
de cicliști din București participă 
la acest concurs.

Plutonul de cicliști -la ieșirea dill grădina. Cișmigiu, spre B-dul Schi 
iu Măgureana - ‘ (Foto; L MdiăRă),

p ft '
vi Ș-â

ros ai R.P.R.
ința) 9:32. 2. lidiu Rarandi (Pro- 
gresui). 3. loan Balotescu (Rez. 
de Muncă) . Pe Jocurile 4 și 5 
s-au clasat, respectiv, Petre Gri- 
gore (Loc.) și Ludovic Szilagy 
(Metalul). Pe echipe de asociații, 
clasamentul este următorul; 1. 
Metalul (L. Szilagy, M. Pancu, 
M. Angiiel, V. Paiade, I. Szekely, 
Al. Mareș, M. lablonovschi, G. 
lăut) 123 p. 2. Locomotiva 160 p.
3. Rezervele de Muncă 169 p.

■ O desfășurare pasionantă a 
avut cursa senioarelor. De la în
ceputul celor 2.500 m. conducerea 
este luată de maestra sportului 
Edith Treibal, care însă, după cî- 
teva sute de metri, este ajunsă și 
întrecută de Nina Pasciuc (Știin
ța). Cu fiecare pas, Nina Pasciuc 
reușește să-și mărească avantajul, 
în timp ce Edith Treibal este ajun
să și întrecută și de alte concu
rente. Linia de sosire este trecută 
în următoarea ordine: 1. NINA 
PASCIUC (ȘTIINȚA CLUJ), cam
pioană de cros a R.P.R. 8:49. 2. 
Alexandra Sicoe (Știința Cluj). 3. 
Maria Miclea (Știința București).
4. Valeria Tălmăceanu (Flamura 
roșie Buc.). 5. Maria Pistea (Vo
ința București). Pe echipe, clasa
mentul este următorul : 1. Știința 
(Nma Pasciuc, Alexandra Sicoe, 
Maria Miclea, Ana Popa, Lucia 
Popescu, Oprina Stroe, Marilis Gu
tui, Ema Fernanghel), campioană 
de epos a R.P.R., 63 p. 2. Metalul 
111 p. 3. Voința 128 p.

h Așteptată cu viu interes, cursa 
seniorilor a satisfăcut pe deplin 
prin dinamismul său. La 5.000 de 
metri, după ce plutonul alergători
lor anihilase toate încercările de 
evadare, reușește să se desprindă 
un grup condus de G. Grecescu și

S-a diat .apoi plecarea. Primii .por
nesc cei din categoria curse (.avan
sați). O iponuire rapidă și, diupă tra
versarea pe ios a grădliniii Cișmigju, 
plutonul se înșiră pe cîteva sute 
de metri. Conduc, pe rînd, Faniciu, 
Moraru, C. Popescu, Rosenberg, 
Șt. Ionescu, C. Marinescu. Pe ca
lea Griviței, Aurel Șelaru se dis
tanțează cu 100 m. Străbătînd pe 
jos cartierul ceferiștilor, Șelaru 
este ajuns de Faniciu, Baciu și 
Moraru, urmați la 100 m. de un 
pluton condus de Rosenberg, G. 
Dumitrescu și Stepanian. Aci, I. 
Gociman se află pe locul 17.

Asistăm le repetatele încercări 
ale lui Faniciu și Moraru de a se 
desprinde de ceilalți doi care îi 
urmau: Wittman și Șelaru. încer
cările nu izbutesc și, astfel, la 
piața Victoriei pe primul plan se 
află 7 alergători; Fianiciu, Moraru, 
Wittman, Șelaru, Baciu, Stepanian 

pe anul 1955!
format din Dinu Cristea, Victoț- 
Pop, F. Moscovici, N. Bunea, W 
Firea și I. Puică. Această evadare 
rupe plutonul și alergătorii se eșa
lonează pe o distanță de aproape 
1.500 m. C. Grecescu și Victor Pop 
forțează și reușesc să treacă de 
Dmu Cristea, care, la rîndttl său, 
se distanțează de restul grupului 
din care făcea parte. Pînă 'La urmă'; 
Victor Pop reușește să se desprin
dă de Grecescu și trece primul li
nia de sosire. Victor Pop a parcurs 
cei 10.000 m. ai trasL-ului în 34:26, 
cîștigînd mult disputatul titlu dej 
campion.

Clasamentul individual arată ast
fel : 1. VICTOR POP (DINAMO 
BUC.), campion de cros al R.P.R., 
34:26. 2. C. Grecescu (Dinamo
Buc.) 3. Dinu Cristea (Metalul 
Buc.). 4. Victor Firea (Dinamo 
Buc.). 5. Ferdinand Moscovici 
(Progresul Baia Mare), 6. N. Bu
nea (C.C.A.). 7. Emeric Gyarmatî 
(CX3.A.). 8. loan Pricop (Progr.
Tim.). 9. Ion Puică (Știința Buc.)» 
10. Ladislau Deak (Dinamo Buc.).’

Clasamentul pe echipe de asocia
ții este următorul : 1. DINAMO 
(Victor Pop, O. Grecescu, Victor 
Firea, Ladislau Deak, D. Bîrdău, 
V. Weiss, Tadteus Scelbisohi, loan 
Bădici, Marius Neagu, Ladislau 
Blosz), campioană de cros a 
R.P.R., 114 p. 2. Metalul 258 p. 
3. Constructorul 304 p.

Nu putem termina relatările asu
pra desfășurării campionatului de 
cros individual și pe echipe de a- 
-saciații al R.P.R. fără a scoate în 
evidență buna organizare a între
gului concurs șrîn special organi
zarea tehnică.

A. CALIN, /

și Rosenberg, de care se apropie 
simțitor un pluton condus de Go-1 
ciman și G. Dumitrescu.

Cei 7 ajung împreună la sprintul 
final și Baciu (C.C.A.) obține vic
toria pe linia de sosire. El este 
urmat de: A. Faniciu (Metalul)',
F. Wittman (C.C.A.), N. Stepanian 
(C.C. A.), I. Moraru (Progr. 
C.P.C.S.), B. Rosenberg (Constr.), 
A. Șelaru (Dinamo) și, apoi, lat 
scurt interval, de I. Gociman 
(C.C.A.), G. Dumitrescu (Știința)' 
și Șt. Ionescu (Locomotiva). Cu un 
lot mai numeros și mal puternic, 
formația C.C.A. a cîștiga-t detașat 
„Cupa Sportul popular", urmată 
de Metalul, Constructorul, Progre-i 
sul C.P.C.S., Dinamo și Locomoti
va P.T.T..

In proba feminină, .Maria Iliescu 
(Metalul), campioana regiunii 
București, a obținut o nouă victo 
rie categorică, depășind-o pe Her-i 
mina Iuhasz (Dinamo), Cornelia 
Visarion (Progr. C.P.C.S.), Maria 
Bisac (Progr. C.P.C.S.) și Otilia 
Achim (Metalul). La categoria se-i 
micurse, după o dispută strînsă,-
G. Păunescu (Locomotiva) i-a înJ 
trecut pe Șt. Constantineseu (Ști
ința), Tudor Nicolae (Metalul),- 
Aurel Mocanu (Recolta) și G. Bup- 
dulea (Progresul).

La categoria biciclete de oraș. 
Ion Ștefan (Recolta) ocupă primul 
loc, depășindu-i .pe G. Bucurenciu 
(Știința), G. Ciolmeg (Voința), D. 
Stănescu (Voința)' și Mfrcea Zato- 
vici (Șc. Tineret).

După terminarea întrecerilor a 
avut loc la redacția noastră, într-o 
atmosferă sărbătorească, decerna
rea premiilor. Au fost distribuite 
4 cupe și 25 de premii, constînd 
din articole de spoit. Cu acest 
prilej, au vorbit Ion Baciu și Ma
ria Iliescu, arătînd că au luptat 
cu toată însuflețirea pentru o com
portare cît mai bună în această 
competiție festivă și că își închină 
victoria obținută luptei pentru



din- 
Di-

ACTIVITATEA 
LA BOX

Intilnirea amicală de box 
ire echipele Constructorul și
namo 9 București, desfășurată 
sîmbătă seara în sala I.CAS., a 
luat sfîrșit cu victoria boxerilor de 
la Constructorul. Reuniunea de 
sîmbătă a scos în evidență buna 
pregătire a pugiliștilor din secția 
de box a colectivului Construc
torul, pregătire care și-a spus, 
de altfel, cuvîntal hotărîtor. Dintre 
tinerii care au urcat ringul meri
tă să amintim pe Vasile Banu, 
care a cîștigat detașat în partida 
'cu dinamovistui Dumitru Iamandi.

S-au înregistrat următoarele re
zultate ; Gat. muscă: Eug. Ionescu 
(D.), învinge prin rănirea adversam- 
iui, N. Zagoneanu (C); căit. cocoș: 
Gh. Zverginschi (C) b. p. V. Sergiu 
(D); cat. scont ușoară: V. Baoru 
(C) b. p. D. Iamandi (DE M. 
Bordeianu (C) b. p. Dinu Eugen 
iD); cat ușoară: P. Podaru (C) 
b ,p. Em. Popa (D); eat. mijlocie 
iușoară i Albert Blank (D) tavinge 
prin K-O. în repriza I-a pe Fr. 
Minciovfci (C); categoria mijlocie- 
mîcă: Gh. Hagiianu (D) cedează la 
puncte în fața lui G. Drăghici 
((C); cat mijlocie: N. Bălan (D) 
țnvinge prin K-O. în repriza a 

yjtll-a pe Coc Liviu (C); cat semi- 
Țgrea: M. Mihădescu (C) b. p. G. 
ASimionescu (D); cai. grea: Ion 
fNicoiae (D) termină la egalitate 
'iu VI. Izrael (C).

Moto-crosul alergătorilor 
bucureștem

Motocicliștii bucureșteni au par- 
•flcipat ieri la faza regională a cam
pionatului republican de motocros. 
’încă de ja orele 8 dimineața majo
ritatea fruntașilor motociclismului 
nostru erau adunați la capătul li
niei de tramvai 17, (Toboc-Păpena)’. 
Se aflau aici întreg lotul de aler
gători ai Casei Centrale a Armatei, 
alergătorii fruntași de la Metalul 
și Voința, motocicliștii de ta Di- 

’hamb, Progresul, etc. Toți aveau 
mașinile special pregătite pentru 
competiție, cu aripile de ta roți 
mult înălțate, cu instalația electri
că complet izolată de mii și apă, 
precum și cu Încă o serie întreagă 
de adaptări și îmbunătățiri tehnice.

Pregătirile făcute de motocicliștii 
noștri erau perfect justificate, deoa
rece ei aveau de străbătut un tra
seu de peste 50 km. de o excepțio
nală dificultate. Au avut de trecut 
po.rțitnn>i de cîte 100-150 metinj prin 
apă de 20-30 ctn. adineime, prin 
vaduri, pe porțiuni de teren mlăș
tinos, prin arături, etc. Din cauza 
zăpezii care s-a dezghețat, precum 
și a luiltimelar ploi, traseul a fost ex
trem de dificil De data aceasta 
chiar și mo tonicii șt iii noștri încer
cați au recunoscut că pe un astfel 
ide traseu nu au mai concurat.

i|. >ln general, vorbind despre eotn- 
țpbrtarea motocicliștilor, putem spu
me că ei au arătat o pregătire teh- 
gnică excepțională; nu tot așa putem 
vVorbi însă și despre pregătirea lor 
fizică, aceasta lăsând de dorit la 
aproape întreg lotul de participanți.

•-Dintre alergătorii care s-au re
marcat notăm: Popa Iosif (Dina
mo), Pop Mihai (Dinamo), St. Ian- 
povici (C.G-A.), D. Dumitrache 
(((C.C.A.), Gr. Bereni (Dinamo), 
M. Ceiriescu (Dinamo) și Gh. Ion 
gf- C. Udrescu (C.C.A.). Dintre 
concurente, o comportare excelentă 
a avut Venera Vasilescu (Dinamo), 
tată rezultatele tehnice:

>-100 cmc.: 1. Iosif Popa (Dina
mo); 2:16,57; 2. Pavel Gheorghiu 
f(Dhiamo) 2:28,39; 125 cmc.: 1. Mi- 
hai Pop (Dinamo) 1:20,30; 2. St 
tancoviei (C.C.A.) 1:22,23; 3. Ro
mano Moldovan (C.C.A.) 1:41.46; 
4. Armand Munteami (C.C.A.) 
(1:52,21; 5. Tttdor Popa (Dinamo) 
*1:56.08; 250 cmc.: 1. D. Dumitra- 
jche (C.C.A.) 1:10,54; 2. Florin Cos- 
îtache (C.C.A.) l:32;06; 3. Gh. Voi- 
culescu (C.C-A.) 1:52,00; 350 cmc.-. 
jj. V. Szabo (Dinamo) 1:56,01; 2. 
îGr. Bereni (Dinamo) 1:58,35; 3. 
.Gh. Mormocea (C.CA.) 1:27,07:4. 
JP. lordăchescu (C.C.A.) 1:33,56; 5. 
IM. Antonescu (C.C.A.) 1:41,04; 500 
icmc.: 1. M. Cernescu (Dinamo)
3:09,44; 2. I. Keresztes (Dinamo) 
3:41,57; 750 cmc.: 1. Al. Lăzărescu 
^C.C.A.) fc05,47; Ataș: 1. Gh. Ion 
W- C. Udreseu ' (C.C.A.) 1:13,11; 2. 
3. Ionțscu + Q. Grigorescu (Di
namo) 1:43,55; 3. S. Ștefan + Fr. 
Sizer (Dinamo) 1:45,19; 125 cmc.: 
jete: 1, Venera' Vasilescu (Dinamo) 
36,17; 2. Ilona Ketveș (Dinamo) 
5:31,19,

GH. ȘTEFANESCU

SPORTULPOPULAR
feta 2-4 M, 2&2

Campionatele republicane de baschet
Știința I. C. F. a învins C- C. Â., in cel mai important ioc al etapei

Partidele desfășurate ieri in ca
drul campionatelor categoriei A au 
continuat să furnizeze rezultate 
surprinzătoare. Astfel, în întrece
rile masculine Știința_ I.C.F. a 
reușit să învingă, după o partidă 
de mare spectaculozitate valoroasa 
formație C.C.A., iar Progresul F.B. 
a obținut o prețioasă victorie în 
fața dinamoviștilor din Oradea’. A 
rămas mai departe neînvinsă o sin
gură echipă, Progresul Tg. Mureș, 
care a întrecut ieri — la scot — 
Constructorul Sibiu.

Partide foarte echilibrate au avut 
loc și în campionatul feminin. In- 
tr-una dintre ele (Locomotiva 
București — Constructorul Bucu
rești) au fost necesare două pre
lungiri, lucru destul de rar în jocu
rile dintre echipele noastre femi
nine. Dispute dîrze au avut loc, 
de asemenea, la Oradea’, Arad și 
Tg. Mureș.

Ca o caracteristică generală a 
campionatelor, trebuie subliniat 
taptol că unele echipe s-au com
portat inegal de-a lungul celor 40 
de minute.

Feminin
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
52-49 (22-16, 40-40, 47-47). După 
cum se vede, au fost necesare pre
lungiri pentru desemnarea echipei 
învingătoare. La capătul celor 50 
de minute de joc, Locomotiva a 
obținut o victorie meritată, pe ca
re însă o putea realiza chiar și 
în timpul primelor două -reprize, 
dacă n-ar fj slăbit alura spre sfîr- 
șitul taimu!ui doi. Feroviarele și-au 
depășit adversarele prin claritatea 
acțiunilor, prin calmul și hotărîrea 
cu care au jucat, în special în pre
lungiri. O mențiune pentru buna 
efectuare a contraatacurilor, ca
re au și decis, de altfel, soarta 
jocului. Echipa Constructorul me
rită laude pentru modul cum a re
făcut handicapul în ultimele minu
te ale taimutui doi, dar a greșit 
prin aceea că n-a știut să păs
treze avantajul de trei puncte pe 
care îl avea la sfîrșitul primei pre
lungiri. Evidențieri: Eva Acze'l, 
Magda Niculescu, Doina Vasiles
cu, Antoaneta Rădulescu (Locomo
tiva), Viorica Antonescu, Stela 
Nancu (Constructorul).

ȘTIINȚA I.C.F. — FLAMURA 
ROȘIE TG. MUREȘ 75-41 (31-22). 
După o repriză în care au întîm- 
pinat o vie rezistență, studentele

superiori- 
S-au re

bucureștene și-au impus 
tatea , cîștigînd detașat, 
marcat: Hilde Weisenbtirger, Vio
leta Zăvădescu (Știința), Iuliana 
Rosa, Ida Zoitan (FI. roșie).

FLAMURA ROȘIE ORADEA — 
ȘTIINȚA CLUJ 31-42 (14-22). O 
partidă de nivel tehnic scăzut în 
care echipa campioană a dovedit 
imprecizie în aruncări, iar orăden- 
cele s-au comportat la un nivel 
modest. Cele mai bune jucătoare 
au fost: Elisabeta Cristea, Suzana 
Șerban, Eya Kiss (Știința) șj Pa- 
raschiva Nagy, Clara Taub, Mag
da Gall (Flamura roșie).

PROGRESUL ARAD — ȘTIIN
ȚA ÎNV. BUCUREȘTI 41-48 
(16-16). Partidă echilibrată. Bucu- 
reștencele au obținut victoria în ul
timele două minute, cînd, mai 
calme, au reușit să se distanțeze 
prin aruncări precise la coș. S-au 
evidențiat: Adriana Florescu, Anca 
Firimide (Știința Invățămînt) și 
Covalcic, Cafriță (Progresul A- 
rad).

PROGRESUL TG. MUREȘ — 
PROGRESUL ORADEA 44-52 
(18-18). Joc de factură tehnică 
modestă. Meciul a fost hotârît în 
repriza a doua, cînd orădencele, 
iryrttficient marcate, au reușit pă
trunderi și contraatacuri. S-au re
marcat: lolanda Darabas, Ella
Mayer, Ecat. Szabo (Progr. 0- 
radea) și Olga Katona, M. Rogo- 
bete (Progresul Tg. Mureș).

Masculin
G.C.A.—ȘTIINȚA I.G.F. 68-83 

(36—35). Scorul exprimă fidel des
fășurarea partidei: în prima repri
ză am asistat, datorită eforturilor 
ambelor echipe, la un joc de înaltă 
valoare, cu faze de un dinamism 
și de o spectaculozitate deosebită, 
în repriza a doua însă, în timp ce 
Știința I.C.F. a menținut ritmul 
de joc și a continuat să acționeze 
precis și eficace, baschetbaliștii mi
litari au avut perioade întregi în 
care au fost depășiți de varietatea 
și rapiditatea fazelor create de stu
denta în modul acesta, Știința 
I.G.f7. a obținut o victorie pe deplin 
meritată, la capătul unuia dintre 
cele mai reușite meciuri din activi
tatea ei. Merite deosebite în reali
zarea acestei performanțe au toți 
jucătorii întrebuințați (Borbely, Sa
rosi, Bărbulescu, Pruncu, C. Di- 
nescu, I. Dinescu), dar, în special, 
căpitanul echipei, maestrul sportu
lui Mihai Nedef, care a făcut o 
partidă excepțională.

C.C.A. a pierdut din cau-
„croni-

Eehipa 
za inconstanței, devenită 
că“, de care a dat dovadă și de 
data aceasta, făcînd, după faze de 
ridicat nivel tehnic, greșeli ele
mentare. De la C.C.A. s-au remar
cat totuși: Stamatescu, Eordogh.

DINAMO ORADEA—PROGRE
SUL F. B. BUCUREȘTI 59-65 
(30—39). Bucureștenii au fost mai 
buni, fizic și tactic. Ei au avut a- 
vantaj în prima repriză și, deși e- 
galați cu un minut înainte de sfîr
șit, au găsit suficiente resurse pen
tru a obține victoria. Cei mai buni: 
R. Popovici, Gh. Spiridon, Vilag 
(Progresul), Thill, Glodeanu, Ma
rinescu (Dinamo).

DINAMO TG. MUREȘ—ȘTIIN- 
ȚA TIMIȘOARA 58-51 (23-29). 
După ce a fost condusă tot timpul 
primei reprize, echipa Dinamo reu
șește egalarea în min. 26 și ia a- 
poi conducerea pe care nu o mai 
cedează pînă la sfîrșit. Timișorenii, 
care în primul taim desfășoară un 
joc destul de bun, au încercat să 
refacă diferența prin contraatacuri, 
pe care însă nu le-au reușit. Gei 
mai buni: Koos, G. Beregmeri, 
Hejjas (Dinamo), Radulescu, Ducu 
(Știința).

CONSTRUCTORUL SIBIU — 
PROGRESUL TG. MUREȘ 48-71 
(26—25). Meoiuil s-a desfășurat ta 
Orașul Stalin. Constructorul a fă
cut doar o repriză apropiată ca va
loare jocului actualei fruntașe a 
clasamentului. După pauză, echipa 
din Sibiu a fost complet depășită 
de atacurile viguroase și eficace 
ale mureșenilor, care au dovedit o 
deosebită precizie în aruncările de 
la semîdistanță. S-au evidențiat: 
Kadar, Elek, Rettegy (Progresul) 
și Gruber, Albu (Constructorul).

ȘTIINȚA IAȘI—PROGRESUL 
ORAȘUL STALIN 45—51 (26—
25). In jocul disputat în Capitală 
(echipa din Iași nu dispune de o 
sală corespunzătoare) Progresul 
Orașul Stalin a obținut ou greu 
victoria. Ieșenii au condus în ma
rea majoritate a timpului, nefiiind 
ajunși și întrecuți decît în min. 
38. S-au remarcat: Masievici. Gri- 
șan (Progresul), Hatieganu, Arvin- 
te (Știința).
DINAMO BUCUREȘTI — LOCO

MOTIVA P.T.T. 68-34 (34-13) 
S-au remarcat: de ta Dinamo în

treaga echipă și 
Emiiil Răducaniu și 
de la Locomotiva 
lescu.

in mod special
M. Răiduoanu, iar
P.T.T. M. Iasicu-

Campionatele categoriei A Ia volei
In întrecerea echipelor masculin 2, Dinamo IX a învins Progresul I. T. B.

Masculin
PROGRESUL I.T.B.—DINAMO IX 

1-3 (15-12, 14-16, 14-16, 13-15)
Surprizele, începute încă din pri

ma etapă a campionatului republi
can de voîei, au continuat și ieri. 
Astfel, Dinamo IX, deși clasată la 
periferia clasamentului, nu s-a 
„speriat" de faima Progresufud 
I.T.B. (care înfrecuse joi pe C.C.A.) 
și, jucînd cu multă hotărîre, a reu
șit o performanță foarte frumoasă, 
cîștigînd cu 3-1.

Pentru prima oară în acest cam
pionat, Dinamo IX a jucat pe mă
sura posibilităților jucătorilor care 
formează echipa. Un rol însemnat 
l-au avut Pențac și Eremia, ca 
buni realizatori, iar Dumifrașcu ca 
organizator al jocului echipei sale.

Progresul I.T.B. a intrat pe te
ren decisă să cîștige -ușor, dar 
așteptările jucătorilor săj s-au rea
lizat numai în primul set. In cele
lalte trei seturi dinamoviștii și-au 
organizat bine jocul și toate în
cercările itebiștilor s-au lovit de 
j’ocul dîrz al echipei Dinamo IX. 
De ta Progresul I.T.B. s-a remar
cat numai Mediana.
C.C.A.—PROGRESUL I.M.F. CLUJ 

3-1 (15-9, 15-8, 13-15, 15-10) 
C.C.A. a cîștigat cu mai multe 

emoții decît arată rezultatul final, 
pentru că studenții au avut, după 
setul doi, o revenire puternică, 
reușind să cîștige al treilea set 
și să aibă inițiativa o mare parte 
din setai pata. C.C.A. a jucat 
mai bine decît în partida de joi. 
Victoria se datorește în mare par
te experienței jucătorilor și omo
genității formației. Clujenii au a- 
plicat cu succes scheme tactice 
noi, ceea ce reprezintă o cotitură 
însemnată față de jocul practicat 
ide ei pînă acum. S-,au remarcat: 
Glaiici, Șușefescu (C.C.A.), Călda
re, Adamovici, Agîrbiceamiu (Progre
sul I.M.F. Cluj).
ȘTIINTA TIMIȘOARA — LOCO
MOTIVA I.C.F. BUCUREȘTI 0-3 

(7-15, 10-15, 8-15)
Locomotiva a obținut o victorie 

meritată, ca urmare a jocului va
riat și cu acțiuni frumoase. Prin 
această, victorie, bucureștenii con
tinuă să ocupe local j ta atașa

ment. Știința Timișoara a opus o 
rezistență mai dîrză doar în setul 
2, dar oaspeții, atacînd decisiv, au 
reușit să cîștige și acest _ set. S-au 
remarcat: Orășeana, Crivăț (Lo
comotiva I.C.F. București), Toma 
Heinrich (Știința Timișoara).

A ARAD — METALUL 
RAȘUL STALIN 2-3

Echipa din Orașul Stalin s-a 
prezentat în nota sa obișnuită, a- 
dică foarte bine, și, deși a fost 
condusă cu 2-0 la seturi, a reușit 
să egaleze și chiar să cîștige și a- 
cest joc.
FLAMURA ROȘIE TG. MUREȘ 
- DINAMO I BUCUREȘTI 0-3 

(11-15, 9-15, 14-16)
Dinamo a cîștigat ușor acest 

meci, datorită în special superiori
tății trăgătorilor săi. Blocajele di- 
namoviștilor au fost imperfecte și 
au adus multe puncte echipei lo
cale, care s-a bazat prea mult pe 
jucătorul Pașcanu și nu a luptat 
decît în setul 3. S-au remarcat: 
Mihăilescu, Apostol, Teodorescu 
(Dinamo 1), Pașcanu, Bighian (FI. 
roșie Tg. Mureș).

Feminin
ȘTIINȚA I.C.F.—PROGRESUL 

CLUJ 3-1 (15-6, 15-13, 13-15, 15-6)
Jocul a fo-st de o bună factură 

tehnică și a luat sfîrșit cu victoria 
icefistelor, care au jucat în nota 
obișnuită, deși s-a resimțit lipsa 
Doinei Corbeanu. Clujencele au 
realizat cel mai bun joc al lor din 
acest campionat. Cu mai multă 
încredere în forțele proprii și mai 
multă seriozitate Ia antrenamente, 
echipa1 mai poate progresa și poate 
chiar ocupa un loc de frunte în 
clasament. S-au remarcat: Adriana 
Honet, Sonia Colceriu, Elena Răz- 
vanță (Știința I.C.F.), Georgeta 
Niță, Liza Ujvarosi (Progresul 
Cluj).
DINAMO BUCUREȘTI—FLAMU
RA ROȘIE IAȘI 3-2 (16-14, 15-7, 

11-15, 10-15, 15-11)
Caracterizat prin luptă, acest 

meci a avut darul să arate că ie- 
șenceie, atunci cînd vor, pot realiza 
partide frumoase. Dinamovistele, 
conducînd cu 2-0 la seturi, au că- 
Jăta in gEâȘQâta aîit de cunoscută

de a-și subestima adversarele. Re
zultatul : le-au trebuit 5 seturi 
pentru a termina învingătoare. 
S-au remarcat: Maria Teodorescu, 
Eugenia Metopadov (Dinamo), Se- 
bastiana Erhan, Mariana Goangă 
(Flamura roșie Iași).

VOINȚA ORAȘUL STALIN— 
PROGRESUL TIMIȘOARA 3-2 
(16-14, 15-8, 12-15, 12-15, 15-7)
ORAȘUL STALIN 13 (prin tele

fon). — Jocul a fost echilibrat și 
numai pregătirea fizică foarte bună 
a echipei locale a făcut ca ea să 
învingă. Timișorencele au jucat 
foarte bine, în special în seturile 
3 și 4, pe care, de altfel, le-au și 
cîștigat. Ele %u realizat un joc de 
bună calitate. S-au remarcat: I- 
leana Pandrea, Mioara Radu, E- 
lena Pican (Voința Orașul Stalin), 
Rodica Gagu, Iagodici (Progresul 
Timișoara).

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI— 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI

3-2 (16-18, 15-10, 15-6, 12-15,
• 15-10)

In primul set s-au comis multe 
greșeli, în special la primirea ser
viciilor. Mai aitente spre sfîrșitul 
setului, jucătoarele de la Construc
torul reușesc să cîștige. Feroviare
le își revin în seturile următoare, 
fiind bine îndrumate din teren de 
Rodica Sădc-anu. ta setul decisiv, 
evoluția scorului a fost interesan
tă. Astfel, Constructorul a condus 
cu 8-0, pentru ca apoi Locomotiva 
să egaleze, să conducă cu 9-8 și 
să cîștige la 10. S-au. remarcat: 
Rodica Sădeanu, Maria Coman, 
Rodica Șiclovan de la Locomotiva, 
Marcela Bărboi de la Constructo
rul.
VOINȚA SIBIU—PROGRESUL 
C.P.C.S. BUCUREȘTI 0-3 (12-15, 

7-15, 15-17)
Echipa locai'ă a opus rutinates 

formații bucureștene o dîrză re
zistență. In setul 3, Vom ța a și 
condus, cu 15-14. In general, a 
fost un joc de factură tehnică ri
dicată. S-au remarcat: Natalia To- 
dorovski și Tatiana Avacum de la 
Progresul, Eugenia Bojița șj Ew 
David țle Votata-

JOCURI AMICALE 
LA FOTBAL

Duminică 20 martie va începe 
și campionatul categoriei B. Se 
vor disputa meciuri în cadrul ce
lor trei serii.

Ieri, echipele au susținut me
ciuri amicale. Iată cîteva rezul
tate :

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI -a 
DINAMO 6 4-2 (0-1)

Jocul începe în nota de super^^ 
ritate a dinamoviștilor, care d^^ 
chid scorul în min. 4 prin Radu. 
In continuare, Locomotiva stăpî- 
nește terenul, dar nu reușește să 
înscrie din cauza ineficacității a- 
tacului. Tot dinamoviștii sînt cei 
care înscriu și după pauză, prin 
Balint. Feroviarii fac o schimbare 
introducînd pe Zeană în locul lui 
Langa. Atacul funcționează acum 
mai bine și înscrie de patru ori 
prin Olaru (3) și Mihai.

V. Păunescu corespondent

METALUL REȘIȚA—ȘTIINȚA 
CRAIOVA 0—1 (0-0)

REȘIȚA 13 (prin telefon) — La 
îritîlnirea amicală dintre echipa 
Metalul din localitate și echipa 
studenților din Craiova au fost 
prezenți peste 3.000 de spectatori. 
La capătul unui joc spectaculos, 
oaspeții, care au întrecut toate aș
teptările, au reușit să cîștige cu 
scorul de 1—0 prin punctul în
scris de Pădureanu (min. 74).

I. Plăvifiu coresponde

DINAMO B1RLAD 
—LOCOMOTIVA IAȘI 1-1 (1-1)

BIRLAD 13 (prin telefon). — 
La capătul unui meci viu disputat, 
echipele au terminat la egalitate: 
1—1 (1—1). Punctele au fost în
scrise de Cioboată (min. 15) pen
tru Dinamo Bîrlad și Fiiip, (mm. 
30) pentru Locomotiva-Iași

Marcel Faibiș corespondent

LOCOMOTIVA CRAIOVA — 
LOCOMOTIVA Tr. SEVERIN 

3—1 (0—1)
CRAIOVA 13 (prin telefon). La 

început inițiativa aparține oaspe
ților, care reușesc să deschidă sco
rul in min. 21 prin Amza. Gazde
le preiau inițiativa după începerea 
reprizei a doua și la capătul unor 
acțiuni spectaculoase reușesc să 
egaleze, în min. 70, prin Crici- 
tota. Tot feroviarii craîoveni stat 
aceia care ma înscriu două goluri, 
prin Romeo (min. 75) și Iacob 
(min. 85).

Constantin Moțoc 
corespondent

PROGRESUL ORADEA — 
METALUL ORADEA 4—2 (3—1) 

ORADEA 13 (prin telefon). — 
Intîlnind echipa Metalul, Progre

sul a reușit s-o întreacă cu sco
rul de 4—2 (3—1). Jocul a fost 
mai echilibrat decît arată scorul, 
echipele avînd perioade egale de 
dominare. Punctele au fost în
scrise de Barta, Kozegi (2) 
lahi pentru Progresul și de 
reanu (2) pentru Metalul, 
remarcat: Vărzan și Kiss

Progresul, Pădureanu și 
de la Metalul, 
Gh. Dumitrescu-Zoltan Singher,

corespondenți

și Si- 
Pădu-
Sau 

de la 
Melai^^

INFORMAȚII

f^onosport
Iată cum arată un t-’-ieriri cu :oa:e 

rezultatele exacte la co~ pro
nosport Nr. 10 (etapa din 13 martie 
1955) :

I. FI. roșie Arad — Flacăra Plo- 
eștii X.

II Progresul Buc. — Loc. Tim. X.
III Șt. Tim. — Șt Cluj 1.
IV Loc. Tg. Mureș — C.CA. 2.
V. Dinamo Orașul Stalin — D a. 

Buc. 2.
VI. Loc. Consiarța — JtaL 

troșani X.
VII. Gyori Vasas — Derogi Ba^ 

nyasz (R.P.U.) X
VIII. Legiero — Csepeli Vasas 

(R.P.U.) 2.
IX Diosgyori Vasas — Dozsa 

Bp. (R.P.U.) X
X. Ktaizsi Bp. — Pecsi Dozsa 

(R.P.U.) 1.
XI. Voros Lobogo B-p. — Vasas 

Izzo (R.P.U.) anutet
XII. Vasas Budapesta — Salgo- 

tarj-ani Banyasz (R.P.U.) X.
A. Empor Rostock — Dsn. Ber

lin (R.D.G.) 1.
Meatal XI s-a anulat tatrucît 

s-a disputat sîmbătă.
La acest concurs au fost desy^ 

^aar.oxuaatev. 336.000 taitatae.,'



»

După tara etape în categoria A b fotbal ta București și C.CA s'mt in fruute
Trei meciuri nule, două victorii in deplasare și o singură victorie 

„acasă" — iată, pe scurt, bilanțul etapei a doua a campionatului ca
tegoriei A la fotbal.

In urma rezultatelor de ieri, două echipe s-au situat în fruntea 
clasamentului, cu patru puncte din două
Și C.C.A.

Clasamentul se prezintă astfel: 
Dinamo București 
C.C.A. București 
Minerul Petroșani 
Progresul București 
Știința Cluj 
Știința Timișoara 
Flamura roșie Arad 
Locomotiva Timișoara 
Flacăra Ploești 
Locomotiva Constanța 
Locomotiva Tg. Mureș 
Dinamo Orașul 
Avîntul Reghin 

ETAPA

meciuri: Dinamo București

rea jocului dur al clujenilor. For
mațiile : ȘTIINȚA TIMIȘOARA: 
(antrenor V. Deheleanu), Uțiu- 

Zbîrcea, Brînzei, Florescu-Coje- 
reanu, Nicolin-Gîrleanu, Lazăr 
(din min. 46 Hess), Dinulescu,

Mazăre, Boroș. ȘTIINȚA CLUJ 
(antrenor Șt. Covaci) : Catina-Sze- 
kely, Luca, Do brescu-Georges cu, 
Nedelcu-Suciu, Moldovan, Avram, 
Lutz, Dragoman

D. STANCULESCU

Progresul Bueureșts — Locomotiva Timișoara 1-1 (0-0)
1—2.
1-2.

3-
4.
5.

6—8.
6—8.
6—8.

9.
10. 

11—12. 
11—12.

13.
Stalin

VIITOARE
Flamura roșie — Știința TimișoaraARAD: Flamura roșie — Știința Timișoara 

BUCUREȘTI : C-C-A. — Dinamo Orașul Stalin 
PETROȘANI: Minerul — Progresul București 
TIMIȘOARA : Locomotiva — Locomotiva Constanța 
PLOEȘTI: Flacăra — Avîntul Reghin 
BUCUREȘTI : Dinamo — Știința Cluj 
Locomotiva Tg. Mureș stă.

4
4
3
3
2
2
2
2
I
1
O
O
O

Locomotiva Constanta — Minerul Petroșani 0-0
CONSTANȚA 13 (prin telefon de 

la trimisul nostru)). — Peste 10.000 
de spectatori au ținut să fie pre- 
zenți la primul joc oficial, pe teren 
propriu, al echipei locale. Ei au a- 
vut prilejul să asiste la o întîlnire 
viu disputată, cu numeroase faze 
spectaculoase, dar în care ambele 
ediipe au dovedit mari lipsuri teh
nice. Mai rutinată, echipa oaspe a 
practicat un joc mai legat, totuși ea 
nu și-a putut concretiza superiori
tatea tehnică din cauza trasului im
precis la poartă. In special Turcuș, 
Gabor și Farkaș I au ratat nume
roase situații favorabile. Locomo
tiva P.C.A. a jucat cu mult etan, 
tesă atacul n-a dat randament, exe
cutând defectuos schimbul de locuri 
ți tragi nd greșit la poartă. Meciul 
sa «tesiășu tat intr-o notă de per
fectă sportivitate, fiirsd condus cu 

■teâta competență de către Piki Kro- 
aer (Bucureșii). Au jucat Loeomo- 
ica P.C-4. (antrenor E. Mladin) : 
Nebela, — Doic-.scu, Tatomir, S'.ăn- 
cesat, — Mancie, Jasmea, — Cojo
carii, Ispas, Sever, Cădaru, Cristof 
(Popescu). Minerul (antrenor A. 
Șepci): Cristric. — Romoșan, Vasta, 
Pana:’. — Defeanu. Coidum, — Pa- 
raschiva. Sima. Farkaș I, Gabor, 
Turcuș

Iată cfteva din fazele mai impor

tante: în min. 4, Cojocarii, care 
primește mingea de la Sever, trage 
puternic și Crîsnic acordă corner, 
rămas fără rezultat; în min. 9 Pa- 
raschiva îl driblează pe Stăncescu 
și centrează la Gabor, care, de la 
16 m., șutează puternic — Nebela 
reține; în min. 22 Farkaș I trage 
prin surprindere de la 20 m. și por
tarul Locomotivei acordă corner; 
min. 42 Farkaș reia în bară o cen
trare primită de la Paraschiva și 
apoi Tatomir degajează; în mm. 
44 Sever execută un corner acordat 
de Romoșan, iar Manole trage în 
bara transversală; min. 52 Locomo
tiva ratează o bună ocazie prin 
Popescu, care ezită să tragă la 
poartă și pierde în favoarea lui Va- 
s'u; în min. 65 Paraschiva centrea
ză Ia Turcuș, acesta pătrunde în 
careu și trage peste bară; în min. 
75 Paraschiva trimite spre poarta 
goală, dar mingea se lovește de 
Tatomir și iese în corner, aipcri rn 
min. 84 Farkaș trage numai de la 
7 m. peste poartă. Sfîrșitul jocului 
găsește echipa gazdă în atac. S-au 
remarcat: Nebela, Stăncescu, Tato
mir, Ispas (Locomotiva) și Crîsnic, 
Vasta, Romoșan, DeJeanu și Para
schiva (Minerul). ,

S. MASSLER

Bisaffio Orașul Stalin — D
ORAȘUL STALIN, 13 (de la 

aubredacția noastră). 8000 de spec
tatori au urmărit primul meci de 
fotbal de categoria A desfășurat în 
acest an la Orașul Stalin. Timpul 
frumos și terenul bun au asigurat 
condiții optime întrecerii dintre 
cefe două echipe dinamoviste. In 
prima parte a jocului, asistăm la o 
putemrea dominare a echipei gaz
dă, a cărei înaintare, cu Scorțan în 
vervă deosebit, creează momente de 
panică la poarta apărată de Curcan. 
In minutul 30, dinamoviștiî din O- 
rașuî Stalin înscriu primul punct. 
La un contraatac inițiat de Scor- 
tan. Radu Tudor scapă singur spre 
poartă. Curcan îi iese în întîmpi- 
nare, dar alunecă și nu poate re
iate haiontij, care, deși tras ușor, 
deoăseșD linia oortii. încurajați de 
acest got. localnicii ataca și mai 
susținut. In min. 33 Curcan salvea
ză în ultima instanță ia un sut al 
fo Scorțan. In acest timp, buctl- 
restenii nu-și găsesc cadența. Ata
curile lor stat snoradice. O bună 
«eșzie este ratată în min. 39 de 
Nietișor. aflat singur în fofo porțij.

ra refu ere, aspectul jocului se

Știința Timișoara — Ș
LUGOJ 13 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Au asistat a- 
proape 5000 de spectatori. Timp fru
mos. teren uscat. Timișorenii au 
cucerit o victorie meritată, pentru 
că au luptat mai mult, au jucat 
mai clar și au avut un atac mai 
insistent în careu, unde au ajuns 
prin contraatacuri bine desfășura
te. Stiinta Cluj a făcut un mai 
bun ioc de ansambla și, în general, 
s-a prezentat mai bine pregătită 
<fei punct de vedere tactic, dar nu 
a luntat suficient și în această pri
vință a fost depășită de echipa ti
mișoreană. In prima reoriză, jocul 
a fost foarte frumos. Echipele au 
luptat mult și au desfășurat un joc 
rapid, spectaculos, cu multe șuturi 
la poartă, arătîndiu-se, în general 
erate. Mai eficace însă, Știința 
Timișoara a deschis scorul în min. 
4g, BâftBS -A făcut o cursă scurtă

ram® București 1-2 (1-0)
schimbă. Bucureșteniî atacă mai 
organizat și domină. Egalarea se 
produce în min. 60: mingea tri
misă spre poarta lui Muntean» de 
Bolan se lovește de un apărător 
și intră în poartă. Cele două echipe 
ratează apoi pe rînd ocazia de a 
lua conducerea. Scorul final este 
pecetluit prin punctul înscris în 
min. 75'de Neagu, la capătul unei 
combinații cu Ene și Nicușor. Au 
iu cat ech inele :

DINAMO ORAȘUL’ STALIN: 
(antrenor Gh. Iovicin)': Muntean» 
— Fruth, Lazăr. Sereș — Cicerone, 
Florescu — Scorțan, Rădulescu, 
Radu Tudor (Ristin din min. 77). 
Cserrezj, AAihaL

DINAMO BUCUREȘTI (antrenor 
A. NicU'lescti) : Curcan — Băcuț I, 
Băcut II, Szoko — CăFnoiu, Toma 
— Boian, Nicușor, Ene, Neagu, 
Suru.

S-au remarcat: Rolan, Neagu, 
Szoko de la Dinamo București, 
Scorțan si Cicerone de la Dinamo 
Orașul Stalin.

A arbitrat Mitică Roșu (Con
stanța).

Gh Chirițescu. corespondent 
ița Cluj 2-1 (1-0)
pe extremă și a centrat. Dinufeecu 
a reluat direct în plasă : 1—0. In 
repriza a doua, timișorenii au 
luptat foarte mult, mat ades că 
jucătorii din Cluj au atacat mai 
mult și au dominat chiar. Știința 
Cluj a jucat însă nervos și din 
această cauză n-a avut claritate 
în joc, iar jucătorii săi au recurs 
uneori la durități (Nedelcu, Lutz 
și Suciu). In min. 50, la o învăl- 
mășală, clujenii au egalat prin 
Dragoman, care a reluat cu caipul.
Dar, în min. 68, timișorenii mar 
chează din nou prin Dinulescu, 
după un schimb de pase cu Boroș. 
Rezultatul a rămas neschimbat pînă 
la sfirșit. S-au remarcat: Zbîrcea, 
Cojereainu, Dinulescu, Boroș, Sze- 
kely, Georgesou, Moldovan și Dra
goman. Arbitrul M. Matinciu- 
Ploești a condus bine. Nu a inter- 
Menit insă la ttop p$nUu reprima

Contrar așteptărilor, „cheia" me. 
ciului jucat ieri pe Stadionul Repu
blicii n-a fost lupta dintre apăra
rea masivă a timișorenilor și înain
tarea iute și agresivă a bucurește- 
nilar. Dimpotrivă, compartimentul 
care a ieșit în evidență și care a 
avut un cuvînt hotăritor la un mo
ment dat, a fost apărarea Progre
sului. Rezistînd cu succes în prima 
repriză atacurilor periculoase ale 
înaintării timișorene, ea a avut prin
cipala contribuție la rea'izarea re
zultatului final. In această perioa
dă:, Progresul n-a putut conta pe 
linia de atac, care — jucînd nele
gat — a fost oprită ușor de apă
rarea Locomotivei, înainte de a a- 
junge în apropierea porții și în si
tuații de șut. înaintarea oaspeților 
„s-a văzut" în prima jumătate a 
meciului. Fără a se putea vorbi 
despre o superioritate teritorială a 
timișorenilor în această repriză, to
tuși, prin atacuri mai închegate, Lo
comotiva a fost în cîteva rînduri 
pe punctul de a marca, fn min. 13, 
de pildă, Bădeanțu a tras în bară, 
iiar în min. 20 I. Covaci a pătruns 
în careu, dar a fost faultat în po
ziție clară de gol.

După pauză, aspectul jocului s-a 
schimbat cu totul. Timișorenii s-au 
mișcat din ce în ce mai greu, pier- 
zînd cu totul inițiativa. M.ai mobili, 
cu mai multe resurse fizice, jucă
torii bucureșteni au fost continuu 
în atac, mai ales pe partea stingă, 
unde Ozon, Smărăndescu și Bluj- 
tiea au reușit, în repetate rînduri, 
prin fente și treceri rapide de baton, 
să evite „întîlnirile" cu apărarea 
excesiv de dură a timișorenilor. In 
special jocul lui Ritter a fost de-a 
dreptul periculos, lăsîrud impresia 
că mijlocașul timișorean n-a avut 
altă preocupare decît să fie o „spe
rietoare" pentru adversarii săi.

Jocul a fost dinamic și pasionant

Ram roșie Arad —
ARAD 13 (prin telefon de Ia tri

misul nostru). — După un joc dis
putat, partida, la care au asistat 
12.000 de spectatori, s-a terminat 
cu un rezultat de egalitate. Acest 
rezultat este just față de jocul ce
lor două echipe și ocaziile avute de 
fiecare dintre ele. Repriza întîia 
s-a caracterizat prin atacuri alter
native cărora apărările au reușit să 
le facă față- Echipele, care au avut 
perioade alternative de dominare, 
au ratat cîteva situații favorabile. 
Astfel, în min, 21, Birău a pierdut 
o asemenea ocazie, &r în min. 23 
portarul Kiss plonjează în picioarele 
lui Ștefănescu, răpind astfel ploeș- 
tenilor o bună ocazie da a marca. 
Apoi, Birău ratează din nou în min. 
43. • După pauză, arădenii domină 
dar cei care înscriu sînt oaspeții. 
In min. 64, la un contraatac, Dră- 
gan îl lansează în adîncime pe Ște
fănescu. Acesta fuge urmărit de Lu- 
peș, care-I „plachează" pe linia de 
16 m. Lovitura liberă este transfor
mată de Botescu, care trage pe lin
gă „zid", jos în colț: 1-0. Opt mi
nute mai tîrziu, Mercea reia cu 
capul, în brațele lui Roman, o min-

Loconativa Tg. Mureș
Tg. Mureș 13, (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Pe stadionul 
Avîntul „Sirno Gheza", peste 5000 
de spectatori au ținut să asiste 
la partida dintre echipa locală Lo
comotiva și formația Casei Centrale 
a Armatei din București. Arbitrului 
Gh. Keppich (Timișoara) i s-au 
aliniat formațiile :

Locomotiva Tg. Mureș : Lucaci — 
Vakarcs II, Nagy, Vakarcs I — 
Fiillop, Kajlik — Soos, Bociardi 
(din min. 60, Szasz), Katona, Gier- 
ling, Pakai.

C.C.A.: Toma — Zavoda II, A- 
polzan, V. Dumitrescu — O ni sie, 
Ivăneseu (din min. 3, Balint) — V. 
Moldovan, Zavcda I, Alexandirescu, 
Tătaru, P. Moldoveanu.

Jocul .a fost frumos și disputat 
în limitele sportivității. Chiar din 
primele minute, bucureștenii dove
desc vervă de joc. In minutul 3, 
la un atac în fața porții mureșeni
lor, Ivănescu se ciocnește cu Gier- 
ling și părăsește terenul, fiind în
locuit cu Balint. După numai 6 mi
nute militarii atacă din nou, prin 
Alexanidrescu și Tătaru, dar Va
karcs acordă corner. Lovitura de 
colț este executată, mingea ajun
ge la Tătaru, care este faultat de 
Lucaci. Arbitrul acordă lovitură li
beră iEdtoăĂ. Execută Petre Mal» ■

în a doua repriză, în ciuda tere
nului greu, care a cerut mari efor
turi celor două echipe. De altfel, 
în această parte a meciului s-au 
marcat și golurile. Primul s-a pro
dus în min. 74, cînd Ozon „a pla
sat" sus, în colțul porții o lovitură 
liberă de la 16 metri. Locomotiva 
a egalat patru minute mai tîrziu, 
cfnd, la un corner bine executat 
de Bădeanțu, cîțiva jucători timi
șoreni au intrat pur și simplu cu 
mingea în plasă, Ritter fiind totuși 
acela despre care se poate spune, 
în termeni tehnici, că a „marcat".

Deși în mintea spectatorilor a ră
mas mai mu't întipărită, poate, do
minarea bucureștenilor din a doua 
repriză, ținînd însă seama de în
treaga desfășurare a meciului (deci 
și de ocaziile avute de oaspeți în 
primele 45 de minute și chiar rn a 
doua parte a jocului), rezultatul 
este just.

S-au remarcat: Știrbei, Cosnia, 
Gică Andrei, Ozon și Blujdlea de 
la Progresul, Androvici, Szeke'y, 
Franciscovici și A. Covaci dlin rin 
durile timișorenilor.

Arbitrul Adalbert Varga (Cluj) a 
condus, în general, bine, dar a 
dovedit lipsă de curaj, neacordînd 
„11 metri" la o infracțiune clară, 
care a oprit marcarea unui go’ 
Faptul că situația era în momen 
tul acela 0-0 nu poate constitui, 
în nici un caz, o justificare.

PROGRESUL (antrenor Gică Ni 
culae) : Cosma — Gică Andrei, 
Paraschiv, Soare — Știrbei, Tănase 
— Coloși, Fusulan (Lăzărescu) 
Ozon, Smărăndescu, Blujdea.

LOCOMOTIVA (antrenor I. Len 
gherru) : Franciscovici — Corbuș 
Androvici, Rodeann — Gali, Rittet 
— A. Covaci, Szekdy. I. Covaci 
Ferenczi (Klein), Bădeanțu.

JACK BERARI U

Flacăra Ploești 1-1 (0-0)
ge tr.misâ de Dumitrescu. Acesta 
este înlocuit de Don in min. 75, iar 
în echipa Flăcării se produce o de
fecțiune în mm. 80: Botescu est» 
eliminat din joc pentru lovire inten
ționată repetată a adversarului. 
Textiliștii atacă puternic și egalea
ză în min. 81 prin Jenei, în urma 
unui schimb rapid de pase. Domi
narea se accentuează, dar Serfozo 
ratează o ocazie mare în min. 82. 
Peste un minut rămîne în 10 ju
cători și FI. roșie, prin accidentarea 
lui Capaș. Eforturile echipelor nu 
reușesc să modifice rezultatul. Cel 
mai bun de pe teren a fost tinărul 
Jenei. S-au mai remarcat: Du.șan, 
Mercea, Marinescu, Pereț și Marin 
Marcel. Arbitrul D. Schulder-Bucu- 
rești a condus bine formațiile:

FL. ROȘIE ARAD (antrenor Fr. 
Dvorzak): Kiss-Szucs, Dușan, Lu- 
peș-Capaș, Jenei-Jurcă, Mercea, Bi
rău, Serfozo, Dumitrescu (Don).

FLACARA PLOEȘTI (antrenor 
Ilie Oană): Roman-Pahonțu, Mari
nescu, Topșa-Cosmoc, Pereț-Ștefă- 
nescg, A. Teodoreseu, Drăgan, Ma
rin Marcel, Botescu.

R. VILARA

— C. C. A. 0-1 (0-1)
doveanu, dar mingea intră în poartă 
fără să atingă pe vreunul dlin ju
cătorii adverși, astfel că arbitrul 
anulează golul. Locomotiva insistă 
mai mutt in fața porții, dar înain
tașii se dovedesc slabi realizatori. 
O ocazie bună are Locomotiva în 
cei de al 17-lea minut de joc, dar 
Katona, deși scăpat de Apolzan, 
'trage peste poartă. Este rîndul lui 
Tătaru să tragă la poartă, dar Lu
caci, atent, prinde. Singurul gol 
al partidei este marcat în min. 25. 
Alexandrescu face o cursă frumoasă 
pe partea dreaptă a terenului, trece 
de Kajlik și-i pasează lui Petre Mol
dovean», venit pe centru, care trage 
puternic și marchează. 1-01 Cu a- 
cest rezultat ia sfîrșit prima repriză.

După pauză, Locomotiva face un 
joc bun, dar numai în primele 
minute. Sînt de reținut numai cîteva 
faze: minutul 60: Zavoda I șu- 
tează puternic la poartă dar Lu
caci reține. Minutul 65 Tot Za
voda I și apoi Katona trag alături 
de poartă. Ultimele minute mar
chează o ușoară superioritate a 
gazdelor. S-au remarcat: Apolzan, 
V. Dumitrescu și Petre Moldovean» 
(C.C.A.), iar de la Locomotiva Tg. 
Mureș, Vakarcs II, Vakarcs I și 
Gierling.

L, OCHSENFELD

Campionatul 
echipelor de tineret 

la fotbal
PROGRESUL BUCUREȘTI — LO
COMOTIVA TIMIȘOARA 3-0 (3-0)

Bucureșteniî, cu o linie de înain
tare mai rapidă și mai holărită în 
acțiuni, au insistat în prima repri
ză mareînd de trei ori prin Banei» 
(min 10, 21 și 39). După pauză, 
Locomotiva a jucat mai bine, reu
șind de multe ori să pună în peri
col poarta gazdelor. Arbitrul Gră
dinara (Iași) a condus slab, ne- 
sancționînd numeroase poziții da 
ofsaid ’a ambele porți, dintre card 
două puteau fi transformate în go
luri dacă mingea nu întîlnea bara.

PROGRESUL : Popovici — G. 
Iordan, Pețenchi, Sitaru — Lungocî, 
R. Iordan — Cebuc, Ursu, Banciu, 
Dima,- Vasilescu (Stoenescu).

LOCOMOTIVA ■ Tury — Molnar, 
Per, Apter — Schrrrdt, Stepan 
(Hipff) — Dărăban, Bungescu, Ne- 
delcu, Andreescu, Mirciov. (A. Papa. 
ianopol corespondent). 
DINAMO ORAȘUL STALIN — 
DINAMO BUCUREȘTI 0-1 (0-0)

După un joc de bună factură 
tehnică, oaspeții au reușit să cîș- 
tige prin gotul marcat in minutuil 
60 de Magheț.

— A arbitrat Tudor Firan următoa
rele formații:

Dinamo Orașul Stalin: Lazăr
— Lazarovici, Vătafu, Cine» — 
Marcu, Rădulescu — Badea, Cemo- 
ta.nu, Emrich, Takacs, Forsea (Vra
nă).

Dinamo București: Papadopol — 
Fodor, Anghel, Numweiler I (Du
mitru) — Constantinescu, Numwti- 
ler II — Raica Mihalache, Ma- 
ghet. Marin, Rădoi.
ȘTIINȚA TIMIȘOARA - ȘTIIN

ȚA CLUJ 1-1 (1-0)
Jocul a fost de s'abă valoare 

tehnică, ambele echipe uzîrad în 
repriza a Il-a de numeroase nere- 
gularftăți, permise de arbitrul me
ciului C. Petrescu (Craiova). Au 
jucat formațiile:

Știința Timișoara: Stan Emil — 
Diminescu (elkninat pentru duri
tăți ta min. 85), Braun. Mreia — 
Timotin (Ofițeru), Ertl — Bîju, Be
leai, Ionescu, Ciurugă, Groza.

Știința Cluj: Covătaru. — Das
căl», Isac, Ghețic — Timoșan, Ro- 
ciu — Ferenczi, Ciobanu. Bărbos», 
Chirică, Onacă.
FLAMURA ROSIE ARAD — FLA

CARA PLOEȘTI 0-0
Ambele echipe s-au prezentat 

foarte slab pregătite. Liniile for de 
înaintare au fost ineficace.

A condus arbitrul Măicănescu 
(Oradea) următoarele formații:

Flamura roșie : Berko — Jungu, 
Fazekas, Petrușca — Cazacu, Boro- 
ta — Șerban, Găină, Covaci, Ioa- 
novîci, Petz.

Flacăra: Boc — Dragomirescu, 
Motoc, Bulacu — Rihtoiu, Vatani
— Cărunta, Antonescu, Ghiță, Ene. 
Rădulescu.

LOCOMOTIVA TG MUREȘ — 
C.C.A. 0-1 (0-0)

După o repriză egală. C.C.A. a 
pus stăpînire pe joc înscriind prin 
Demien (min. 60). A arbitrat Lu
cian Păimescu (Orașul S’alin) ur
mătoarele echipe :

Locomotiva: Boroș — Gy6rfi,_ 
Szasz, Baicu — Curtișan. Bandî 
— Jiakab, Peterfi, Seleș, frieze III, 
Vargu.

C.C.A. : Voinescu — Coiciu, Ca- 
ricaș. Kiss — Botescu, Bone — De- 
mien, Gram (Stoica) Smărăndescu, 
M unica nu, Nertea.

LOCOMOTIVA CONSTANȚA —
MINERUL PETROȘANI 1-1 (1-1)

Cele d'ouă goluri au fo-st marcate 
de Cîrjaliu pentru Mineral și Ernest 
pentru Locomotiva. Au fost aliniate 
următoarele formații:

Locomotiva: Geană — Butroiu, 
Dănulescu, Cuțitaru — Muntean», 
Keșkely — Dan, Vultur, Ernest, 
Tantana (Murau), Nuțiu

Minerul: Cojereanu — Heghcduș, 
Szoke, Farcaș — Mateiaș. Ltză- 
rescu — Gh. Dan, Fumea (Geju), 
Moldovanu, Cîrjaliu, Furdiui.

CLASAMENT

1. Progresul București 2 2 0
2 C C.A. 2 2 0
3i Eir.amo București 2 2 0
4. Flamura roșie ?.rad 2 11
5-6. Dinamo Or. Stalin 2 10
5-5. Știința Cluj
7. Flacăra Ploești 10 1
8. Loc. Tg. Mureș 2 0 1
9-10. Minerul Petroșani 2 0 1
9-10. Știința Timișoara 2 0 1

11. Locomotiva Constanța 2 0 1
12-13. Avîntul Reghin 10 0
12-13. Locomotiva Timișoara

2 0 0

1 2:4
1 3:7
1 1:3

2 2:6

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

0
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LA ȘM
TOMA REITER ȘI ANGELICA

TENIS DE MASĂ
ROZEANU

CAMPIONI DE
Int’lnirile desfășurate sîmbătă în 

Sala sporturilor de la Floreasca au 
dat loc la jocuri foarte disputate 
și de un nivel tehnic ridicat In 
turneul de simplu bărbați maes
trul sportului Toma Reiter a cîș- 
Mgat în toate partidele susținute, 
prestând un joc sigur și variat El 
a acționat calm și cu multă ho
tărâre, indiferent de evoluția sco
rului, arătînd totodată și o bună 
orientare tactică.

O formă foarte bună a avut și 
maestrul sportului Mircea Popes
cu, care jucând îrcpot iv a lui Matei 
Gantner și a lui Pa-.il Pesch, a 
realizat două dintre cele mai fru
moase meciuri ale întregii compe
tiții, Mircea Popescu a pus în 
valoare întregul său bagaj de cu
noștințe, apărînd și mai ales ata
când variat, prompt și cu toată pu
terea, cucerind victorii prețioase 
într-un stil spectaculos și eficace

O comportare remarcabilă a ma
nifest t maestra emerită a spor
tului Angelica Rozeanu, care, după 
victoria obținută asuora maestru
lui sportului Tiberiu Harasztosi, l-a 
întrecut și pe maestrul sportului 
Paul Pesch. A fcst o partidă deo
sebit de animată, în care Pesch, 
jucînd foarte bine, atacînd în sti
lul său specific, cu lovituri puter
nice pe ambele colțuri ale mesei, 
nu a putut totuși depăși apărarea 
:izantă și bine dirijată a Angeli- 
căi Rozeanu, aflată într-o exce
lentă dispoziție de joc. In plus, 
Angelica Rozeanu a executat și li
nele reușite lovituri de atac prin 
surprindere, care l-au pus pe ad
versar în derută

Maestrul sportului Matei Ga-nt- 
:.er, deși a jucat foarte bine în 
unele meciuri, a pierdut multe 
puncte deoarece a fost prea reținut 
în atac, ezitînd să continue și să 
atace decisiv mingile respinse pen
tru a doua oară de adversar.

Maestrul sportului Paul Pesch 
a pracLoat același joc dinamic 
care-1 caracterizează. El a avut serii 
numeroase de atacuri în forță care 
au entuziasmat asistența.

Maestrul sportului Tilrerîu Ha
rasztosi s-a prezentat sub valoarea 
posibilităților sale, jucînd fără dîr- 
zenia cu care ne obișnuise. Intr-a- 
denrăr, după înfrângerea suferită 
în primul său meci în fața An
gelicii Rozeanu, Haraszîo6Î s-a 
descurajat și nu a mai acționat cu 
destulă convingere. Socotim că Ha
rasztosi și antrenorul său Nau
mescu vor trebui să lucreze mad 
intens pentru dezvoltarea calități-

cu succes a- 
cauza jocului

din răsputeri 
cit ma; bună, 
lucru din cau-

lor morale și de voința, pentru a 
înlătura astfel lipsurile semnalate.

Despre maestrul sportului Nicu 
Naumescu se poate spune că, în 
afara întîlnirii cu Angelica Rozea- 
nu, în care a apărat excelent, și 
a meciului cu Grunfeld, deși a lup
tat în general cu ardoare, nu a 
reușit să facă față 
cestor întreceri din 
său prea defensiv.

Grunfeld a luptat 
pentru o comportare 
dar n-a reușit mare
za diferenței de valoare care există 
în prezent între el și ceilalți con
curenți ai turneului de ,.8“.

La turneul celor 6 jucătoare, pe 
lingă maestrele sportului Sari Szasz 
și Ella Zeller, s-au mai evidențiat 
tânăra Maria Golopența — care 
vădește în continuare frumoase 
perspective — și Anita Babikian.

★
Iată rezultatele tehnice înregis

trate sîmbătă : Concursul republi
can de categoria a 11-a : Dublu fe
mei : finala: Maria Golopența, Ir
ma Magyari-Livia Vasilescu. Pia 
Dumitrescu 3—0 ; dublu bărbați: 
finala: Zaharia Bujor, Alexandru 
Șirlincan-Gavrilescu. Zador 3—2; 
dublu mixt: Irma Magyari, Zaha
ria Bujor-Merkler, Hanig 3—0.

Campionatul R.P.R. — Turneul 
de simplu bărbați: Harasztosi- 
Grunfeld 3—0, Pesch-Harasztosi 
3—0, Angelica Rozeanu-Pesch 3—2, 
Angelica Rozeanu-Grunfeld 3—0, 
Popescu-Gantner 3—2, Popescu- 
Naumescu 3—0, Reiter-Naumescu 
3—0, Reiter-Gantner 3—2, Popea- 
cu-Harasztosi 3—1, Reiter-AngeM- 
ca Rozeanu 3—1, Naumescu-Grun- 
feld 3—0, Gantner-Pesch 3—2, Rd- 
ter-Harasztosi 3—0, Naumescu- 
Angelica Rozeanu 3—0, Gantner- 
Grunfeld 3—0, Popescu-Pesch 3—1. 
Turneul de simplu femei: Ella Zel
ler- Maria Golopența 3—0, Anita 
Babichian-Ștefania Demian 3—0, 
Sari Szasz-Geta Strugaru 3—0, 
Zeller-Demian 3—0, Strugaru-Ba- 
bichian 3—0, Szasz-Golopența 
3—0, Szasz-Babichian 3—1, Zel- 
ler-Strugaru 3—0, Golopența-De- 
mian 3—1. Dublu mixt: sferturi 
de finală: Angelica Rozeanu, Mir
cea Popescu-Tira, Șirlincan, 3—0, 
Strugaru, Harasztosi.Magyari, Bu
jor 3—0, Barasch, Naumescu- Go
lopența, Pesch 3—2, Zeller, Garet- 
ner-Babichian, Gavrilescu 3—0; 
semifinale: Angelica Rozeanu,
Mireea Popescu-Strugaru-Haraszto- 
sf 3—0, Ella Zeller, Gantner-Ba-'

Naumescu 
semifinale:

• Ji V ©

3—0. Dubiu fe- 
Angelica Rozea- 

Tolna 3—0,

rasch, 
mei: 
nu, Ella Zeller-Biro, 
Szasz, Strugaru-Babichian, Tompa 
3—1. Dublu bărbați: sferturi de 
finală: Reiter, Gantner-Botner, 
Sirlincan 3—0, Pesch, Bujor-Giiețu, 
Tulcea 3—0, Angelica Rozeanu, 
.Mircea Popescu Gavrilescu, Zador 
3-0, Harasztosi, Naumescu-Vla- 

ne. Stan I lie 3—0 ; semifinale : 
Reiter, Gantner-Pesch, Bujor 3—1, 
Ha-asztosi, Nauniescu-Angelica Ro
ze? .u, Mircea Popescu 3—1.

In turneul final feminin s-au 
mai înregistrat aseară următoare
le rezultate : Zeller-Babikian 3—1, 
Szasz-Demian 3—0, Golopența-
Strugaru 3—1, Babikian-Golopen- 
ța 3—2, Strugaru Demian 3—0, 
Zeller-Szasz 3—1. Clasamentul 
turneului feminin: 1. Ella Zeller 
5 v ; 2. Sari Szasz 4 v ; 3. .Maria 
Ga-opcnța 2 v; (8—10) 4. Anita 
Babikian 2 v; (8—11); 5. Geta 
Strugaru 2 v; (7—9); 6. De.: ian 
0 v; Finala: ANGELICA ROZEA- 
NU-EXa Zeller 3—1 
23, 21—14, 21—14). 
zeanu campioană a

Iată și celelalte
turneul
3-1.
3-1, 
3-2,
3—1, Reîter-GrunfeM 3—0, Pesch- 
Naiumescu 3—1, Harasztosi-Grnt- 
ner 3—2. După terminarea me
ciurilor, Toma Reiter și Mircea 
Popescu s-au găsit la egalitate de 
victorii și a fost necesar un meci 
de baraj pentru decernarea titlului 
de campion al R.P.R. Rezultat teh
nic ; Toma Reiter-Mircea Popescu 
3-0 (17, 16, 11). Iată clasamentul 
turneului final : TOMA REITER 
campion al R.P.R. 6 v; 2. Mircea 
Popescu 6 v; 3. Gantner 4 v (18- 
12) ; 4. Pesch 4 v (17-13) ; 5. 
Angelica Rozeanu 3 v (12-14); 6. 
Harasztosi 3 v (10-16) ; 7. Nau
mescu 2 v; 8. Grunfeld 0 v.

Rezultatele celorlalte finale: 
DUBLU FEMEI. — Finala : An

gelica Rozeanu-Ella Zeller—Szasz- 
Strugaru 3—0 (17, 15, 11).

DUBLU BARBAȚI. — Finala : 
Reiter-Gantner — Harasztosi-Nau- 
mescu 3—0 (20, 10, 17).

DUBLU MIXT. — Finala? An
gelica Rozeanu-Mircea Popescu — 
Ella Zeller-Matei Gantner 3—0 - 
(19, 18, 19).

In finala concursului republican 
feminin de cat II Maria Golopen- 
ța a învins-o pe I. Magyars- cu 
3—1.

(21—16, 21 — 
Angelica Ro- 
R.P.R.

rezultate din 
Pesch-Rcitermascnlîn :

Gantner-Angelica Rozeanu 
Harasztosi-Nicu Naumescu 
Mircea Popescu-Grunfeld

Intr-un cadru sărbătoresc a 
avut loc ieri dimineață, la Casa 
de Cultură a Sindicatelor, des
chiderea finalei întrecerilor de 

• șah ale Spartachiadei de iarnă 
a satelor. ,

Cuvîntul idle deschidere a fost 
rostit de tov. I Vaida, vice-pre- 
ședinte al Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe 
lingă Consiliul de Miniștri. El 
a relevat succesul acestei com
petiții și importanța ei deose
bită în viața cultural-sportivă a 
satelor patriei noastre. ,,Zecile 
de mii de tineri din satele noas
tre — a spus vorbitorul — din 
rlndurile cărora, prin întreceri 
dîrze, s-au calificat acei care 
inceptnd de azi își vor disputa 
întlietatea, așteaptă cu interes 
și legitimă nerăbdare să cunoas
că rezultatele finale ale marii 
lor competiții"

A luat apoi cuvîntul maestrul 
internațional dr. O. Troianescu, 
campion de șah al R.P.R., care 
a vorbit despre valoarea educa
tivă a șahului. Maestrul Troia
nescu a amintit exemplul Uniu
nii SovieEce, unde șahul se 
bucură de o mare răspîndire la 
sate și unde din rîndurile șa
hiștilor co'hoznici s-au ridicat 
jucători fruntași, participanți la 
campionatele unionale.

In prezența unui public nu
meros au început primele între
ceri ale finalei.

Iată rezultatele primului tur, 
în grupa masculină: I. Sta km 
(reg. București) — B. Sorescu 
(reg. Arad) 0-1, L. Moldoveanu 
(reg. Bîrlad) — V. O'aru (reg.

asemenea,
Cimpear.u

s-au Inre- 
rezultate:

Sucaava) 0-1, I. Stoiculescu 
(reg. Craiova) — C. Otavă 
(reg. Galați) 0-1, P. Antal (Re
giunea Autonomă Maghiară) — 
V. Brîncuși (reg. Ploești) 0-1. 
Em. Covaci (reg. Timișoara) — 
I. Dima (reg. Bacău) ‘/s-'A, D. 
Oncescu (reg. Pitești) — D. 
Ursache (reg. Iași) 1-0, V. Ti- 
gău (reg. Oradea) — Em. Ke- 
rekes (reg. Cluj) 1-0, V. Rei
mer (reg. Baia Mare) — Fr. 
Szekely (reg. Hunedoara) 1-0. 
In singura partidă remiză, s-a 
calificat I. Dima, fiind mai tâ
năr. S-a calificat, de 
fără adversar, M. 
(reg. Constanța).

In grupa feminină 
gistrat următoarele
Maria Radu (reg. Bacău) — 
Nagy Rașela (Regiunea Auto
nomă Maghiară) 1-0, Troia Vic
tor a (reg. Clu ) — Teodorescu 
Ana (reg. Arad) 0-1, Ana Pru- 
tecnu (reg. Iași) — Maria Șer- 
bănoiu (reg. Pitești) 0-1, Ana 
Crișan (reg. Hunedoara) — 
Maria Trăistaru (reg. Cra:o-.a) 
0-1, Ortensia Tîrlă (reg. Su
ceava) — Eoaterina Ior.escu 
(reg. Constanța) 1-0, Posta Ana 
(reg. Baia Mare) — Hildegard 
Fuchs (regiunea Stalin) 0-1, 
Huszcr Irina (reg. Oradea) — 
Constantina Tăbîrcă (reg. Ga
lați) 1-0, Ana Truia (reg. Timi
șoara) — Angela Chiriac (reg. 
Bîrlad) 1-0, Virginia Smărăn- 
descu (reg. PIoești) — Olga 
Griscenco (reg. București) 0-1.

învingătorii în această primă 
etapă se întîlnesc astăzi dimi
neață în cei de al doilea tur.

5

Turneul de calificare pentru categoria A 
ia handbal feminin

SIGHIȘOARA 13 
Azi s-a disputat în 
mul joc din cadrul turneului de ca
lificare pentru desemnarea echi'pei 
feminine ce va participa la campio
natul republican de handbal cate
goria A. S-au întîlnit echipele Fla
mura roșie Sibiu și Flamura roșie 
Mediaș.

După ce în prima repriză scorul

(prin telefon), 
localitate pri-

a fost alb, în repriza a doua Fla
mura roșie Sibiu, mai bine pregă
tită, înscrie de patru ori; prin: 
Inge Gross (2), Walter Ilze și 
Alexandrina Albu. Scor final: 4—0 
(0—0) pentru sibience.

Flamura roșie Sibiu urmează a 
susține duminica viitoare o întâl
nire, în cadrul aceluiași turneu, 
cu echipa Flamura roșie Sighișoara, 

/. Turjan, coirespanidcnt

Faza regională de la Cluj 
a campionatului republican

Campionatele republicane
POIANA STALIN 13 (prin tele

fon de la trimisul nostru). — Ulti
mele probe din cadrul campionate
lor din acest an rezervate^ junio
rilor au luat sfârșit cu următoarele 
rezultate:

Coborire băieți : 1. Haniș Horst 
IFl. roșie) 1.30.8: 2. Fronius
Klaus (Voința) 1:31,5; 3. Albert 
Crfctian (Știința) 1:31,6; 4. Nicolae 
Iovki (FI. roșie) 1:32,4; 5. Gh. 
Bălan (Avântul) 1:33.2; 6. Peter 
From (Progresul) 1:34,3. Plecarea 
s-a dat din Kanțer, sosirea efec- 
tuîndu-se la Leman.

Coborire fete : 1. Ortrud Bachner 
(Știința) 1:09,0; 2. Gertrude Lech
ner (Progresul) 1:10,0; 3. Maria 
Cristoloveanu (Dinamo) 1:10.8; 4. 
Elena Moro ;a nu
1:22, 7. Startul s-a dat din Kanțer, 
iar sosirea a avut loc la Zid.

Sărituri speciale: 
terii (Voința) 202,3 
Popescu (Progresul)

de schi ale juiiiarilor i4

(Locomotiva)

1.
P-
187 p.; 3. Ni-

Tibor Pe- 
; 2. Mihai

colae Colcer (Locomotiva) 183,2 p-; 
4. Cezar Ba'oia (Progresul) 164,8 
p.; 5. Ion Bușmuc (FI. roșie) 
153,8 p. S-a sărit de la trambulina 
mijlocie, iar câștigătorul a realizat 
o săritură de 41,50 m. și alta de 
40 m. Au concurat 12 schiori.

Ștafeta 3x5 km. combinară: 1.
Flamura roșie (Adolf Seiden, Mar
gareta DiamancH, Ion Muscoi) lh 
14:04,0; 2. Metalul fh. 15:40,0; 3. 
Avântul lh. 18:11,0; 4. Rezervele 
de Muncă lh. 19:26,0; 5. Voința lh. 
19:29,0.

La sfârși tui probelor a avut loc o 
frumoasă festivitate, în cadrul că
reia primii trei clasați au primit 
medalii și diplome. Din punct de 
vedere tehnic, s-au remarcat com- 
curenții de la proba de sărituri 
speciale. Starea pârtiilor a fost 
bună, permițând o normală desfă
șurare a întrecerilor.

„Corelația intre tehnică 
și tactică in procesul 

te instruire-Mtrenaroent“

CLUJ 13 (prin telefon). — Dis
putat pe un traseu de 16 km., cam
pionatul regional de ciclocros s a 
bucurat și de participarea a 7 
membri din lotul R.P.R. Alergând 
în afară de concurs, aceștia au 
reușit să ocupe primele locuri în 
următoarea ordine: 1. C. 
cu 26,08; 2. Poreceanu

TUDOR VORN1CU

Prima cursă de mar; din Capitală

Astă-seară, de la ora 19, tov. 
prof. Leon Teodorescu va con
ferenția despre „Corelația e- 
xistentă între tehnică și tactică 
în procesul de instruire-antre- 
nament". Conferința va avea loc 
la sediul CCFS, etajul VIII, 
str. Vasile Conta nr. 16.

Dumitres- 
26.09; 3.

de ciclocros
N. Vasilescu 26,10; 4. I- Constanti- 
nescu 27,03; 5. Miiea Valeriu 27,.40; 
6. Șerban 27,46; 7. Istrate C. 27,47. 
Clasamentul cicliștilor participant 
la faza regională este următorul: 
1. C. Barabaș (Voința) 29,20; 2. 
V. Kiss (Locomotiva) 30,53; 3. I. 
David (Voința) 32,15; 4. Nicolae 
Pat (Voința) 32,55.

Colectivul sportiv Flamura roșie 
Comerț a organizat ieri primul con
curs de marș al anului, disputat 
în cinstea alegerilor sportive sin
dicale. Trecătorii bucureșteni au a- 
vut astfel prilejul să-i vadă pe stră
zile Capitalei nu numai pe cicliștii 
care se întreceau pentru „Gupa zia
rului Sportul popular" ci și pe ti
nerii care mărșăluiau voinicește, 
disputîndu-și aprig întâietatea în 
cursă. Aproape 30 de concurenți au 
luat startul în această întrecere. Ei 
au mers corect și au dovedit o 
bună pregătire fizică și tactică.

Concursul s-a desfășurat pe trei 
categorii, făcîndu-se clasamente in
dividuale și un clasament general 
pe echipe. Manifestând o superiori
tate evidentă, reprezentanții colec
tivului Flamura roșite Comerț și-au 
adjudecat victoria în toate probele- 
La începători, pe distanța a 4 km., 
a învins Virgil Parașcan. Nicuilae 
Roateș a sosit primul în cursa de 
4 km. rezervată juniorilor, iar ma
estrul sportului Dumitru ParascM- 
vescu în întrecerea seniorilor pe 8 
kilometri.

Niculae D. Niculae 
corespondent

CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL R. P. UNGARE

In campionatul de fotbal al R. 
P. Ungare au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate:

Gyori Vasas—Dorogi Bânyăzs 
(R.P.U.) 1 — 1 ; Legiero—Csepeli 
Vasas (R.P.U.) 0—1 ; Diosgybri 
Vasas—Dozsa Budapesta (R.P.U.) 
0—0; Kinizsi Budapesta—Pecsi 
D<5zsa (R.P.U.) 5—0; Voros Lo
bode Bp.—Vasas Izzo (R.P.U.) 
3—2 ; Vasas Budapesta—Salgotar- 
jani Bănvasz (R.P.U.) 1 — 1 ; Hom- 
ved Budapesta—Szombăthely 4—3.

Schiorii maghiari 
au plecai la Zakopane

BUDAPESTA (Agerpres). —MTI 
transmite: Schiorii maghiari care
vor participa la concursul interna
țional de la Zakopane au părăsit 
Budapesta plecînd în R.P. Polonă. 
Din delegația sportivilor maghiari 
fac parte Bartha, Koevary, Zim
merman, Libik, Sajgo, Betek, D6- 
mosy și alții.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Federația internațională de atle
tism (F.I.A.A.) a trimis o comuni
care secției de atletism a U.R.S.S. 
prin care confirmă omologarea ca 
noi recorduri mondiale a 18 per
formanțe abținute de atleții sovie
tici în anul 1954.

Astfel, au fost omologate ca re
corduri mondiale rezultatele cu
noscutului fondist Vladimir Kuț în 
probele de 5.000 și 3 mile engleze. 
Anul trecut, Kuț a doborît de două 
ori recordul mondial pe distanța de 
5.000 m„ ultima sa’ performanță 
fiind de 13’51”2/10. De asemenea, 
el a corectat de trei ori recordul 
în proba de 3 mile. Timpul cel 
mai bun realizat de Kuț a fost de 
13’26”4/10.

Sportiva sovietică Nina Otka- 
lenko a ameliorat două recorduri 
mondiale. Ea a alergat distanța 

800 m. în 2’6”6/10 și distanța 
880 yarzi în 2’8”4/10.
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La aruncarea suliței Nadejda 
Korriaeva a băt-Jt recordul mon
dial de 3 ori. Cel mai bun rezul
tat a fost de 55,48 m. Două noi 
recorduri mondiale a stabilit și re
numita polisportivă Alexandra 
Ciudina. La proba de săritură în 
înălțime, ea a realizat performanța 
de 1,73 m., iar la pentatlon >;-a 
îmbunătățit propriul record iw 
dial.

Au fost omologate ca ~ri iwhui 
mondiale performanțele obținute de 
Mihail Krivonosov — 6334 ul la 
aruncarea ciocanului, Galina ZM- 
na — 16,28 m. la* aruncarea greu 
tații, Iurii Lituev — 51"3T® la 
440 yarzi garduri ș: Maria Goln5- 
niceaia — II secunde la 80 at 
garduri. Tot ca recorduri mondiale 
au fost omologate rezultatul —*4 
pei feminine a U.R.S.S. care a 
realizat în ștafeta 4x100 m. âmpui 
de 45”&'1O și al echipei masceliee 
a Armatei Sovietice, in ștafeta 
4x800 m. cu rezeftatai de 7T36"810.

>

Dubla întilnire
R.

VARȘOVIA. — La 
sosit echipele feminine și 
line de volei ale Iugoslaviei, în 
vederea întîlnirilor pe care le vor 
susține cu voleibalistele și voleiba
liștii din R.P. Polonă. Prima întâl
nire va avea loc mîine la Varșovia. 
Sportivii iugoslavi vor mal evolua 
la 18 martie la Szczecin și la 20

te volei 
P. Polone 

Varșovia au 
mascu- 

in

dintre re^ezentatiwle 
și iugoslaviei
martie la Wroclaw.

Reprezentativa masculină a Iugo 
slavici este formată din jucătod; 
de la echipele Cervena Zvezda,, 
Partizan, B.S.K. și Beograd Cei! 
mai buni jucători sînt: Stojmirovici, 
Krivokapici, și Budișin.

întâlnirile vor fi conduse de ar
bitrul francez Earlfer Claude.
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