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I. Opriș, C. Dumitru și iolanda Balaș învingători 
in concursul internațional de la Dresda

Reprezentativa R. P. Romine la egalitate 
cu reprezentativa R. P. Bulgaria: 1-1 (1-0)

DRESDA (prirr telefon). Rudolf 
Harbig a fost un mare atlet, poate 
chiar unul dintre cei mai mari 
atleți pe care i-a avut lumea, în 
perioada dinaintea războiului, a- 
tunci cîn-d el alerga 400 m. în 46,0 
sec. și 800 m. în 1:46,6 stabilim! 
astfel două recorduri mondiale.

Memoria acestui mare atlet este 
cinstită în fiecare an prin concursul 
care adună pe cei mai buni atleți 
europeni și care se desfășoară la 
Dresda —- orașul tratai al lui 
Harbig — pe stadionul care-i poar
tă numele.

Anul acesta au participat la în
treceri atleți și atlete din 12 țări.

Țara noastră a participat acum, 
pentru prima oară, și a fost repre
zentată de un grup de șase atleți. 
Trei dintre ei: Ion Opriș, Cons
tantin Dumitru și Iolanda Balaș 
au ieșit învingători în probele lor, 
Iar Ilie Savel, Alexandru Merică și 
Ana Roth au ocupat locuri frun
tașe. Dintre rezultatele atleților 
noștri cel mai mult ne bucură : 
14,5 sec. pe, 110 m. garduri reali
zate de Opriș în compania iugos
lavului Lorger și 58,62 m. cit a în
registrat Dumitru la ciocan (la 14

La Cluj se va construi un mare stadion sportiv
CLUJ (prin telefon de la sub- 

redacția noastră). —
Vineri seara a avut loc lă se

diul comitetului regional de par
tid Cluj o importantă ședință cu 
ocazia căreia s-a discutat și de
cis construirea unui nou stadion 
sportiv în orașul Cluj. Ședința a 
fost prezidată de tov. Dumitru 
Nițov secretar al comitetului re
gional P.M.R. Au luat parte de 
asemenea, tovarășii Ion Benko 

prim secretar al comitetului re
gional P.M.R. Cluj, Petru Jurcă 
președintele comitetului executiv 
al sfatului popular orășenesc Cluj, 
Petru Szilaghi președintele co
mitetului C.F;S, regional Cluj, 
ing. Ion Bota de la atelierele 
C.F.R. 16 Februarie Cluj, activiști 
de partid, artiști plastici etc.

La sfîrșitul acestei ședințe a 
fost dat un comunicat în legătură 
cu cele decise Din acesta des
prindem următoarele: stadionul 
va fi construit pe Cetățuie în 
spatele hotelului „Partizanul" 
și va avea o capacitate de 
peste 30.000 locuri. El va fi 
construit pe baza investițiilor pre-

Atac la poarta echipei R.P. Bulgaria. Portarul losifov va bloca balonul urmărit de aproape de Ozon

cm. de record), învingindu-1 pe 
fostul recordman mondial al probei, 
norvegianul Svere Strandli. Iată 
rezultatele înregistrate : BĂRBAȚI: 
100 m.: Germar (R.F.G.) 10,4;
200 m. Germar (R.F.G.) 21,4;
400 m.: Mann (R.D.G.) 47,6;
Brombeirger (R.D.G.) 48,9; Savel 
(R.P.R.) 49.0; 800 m. (Memorial 
Harbig): Nielsen (Dan.) 1:49,1; 
Richtzenhairr (R.D.G.) 1:50,0; Mu- 
gosa (Jugoslavia) 1:50,7 ; 5.000 m.: 
Laufer (R.D.G.) 14:22,2; Tuomala 
(Fini.) 14:22,6; 110 m.g.: Opriș 
(R.P.R.) 14.5 ; Lorger (Jugoslavia) 
14.6; Schenk (R.D.G.) 15,1; înăl
țime: Matejka (Ceh.) 1.94; Meri
că (R.P.R.) 1,90; prăjină: Pilronen 
(Fini.) 4.25 ; Milakov (Jug.) 4.20; 
Preusger (R.D.G.) 4,20; suliță: 
Radzivonowicz (Pol.) 71,69; cio
can: Dumitru (R.P.R.) 58,62;
Strandli (Norv.) 58,08; FEMEI: 
100 m.: Brouver (Ol.) 11,7; 800 
m.: Donath (R.D.G.) 2:09,3; 80 
m.g.: Kohler (R.D.G.) 10,9; înăl
țime: Balaș (R.P.R.) 1,60; Kiliam 
(R.D.G.) 1,55; greutate: Luttge
(R.D.G.) 15,00; Tews (R.D.G.) 
14,18; Werner (R.F.G.) 14,15; 
Roth (R.P.R.) 13,30.

văzute în planul de stat pe anul 
1956/1957 și prin munca volun
tară a tineretului. De altfel, noua 
construcție va fi un șantier al 
tineretului constituind o dovadă a 
năzuințelor tineretului din Cluj de 
a contribui cu toate forțele la în
făptuirea obiectivelor politicii par
tidului și guvernului în sport. In 
vederea începerii și desfășurării 
lucrărilor a luat ființă un coman
dament format din activiști ai or
ganizațiilor de masă, directori de 
întreprinderi, arhitecți, care va 
conduce, coordona și controla 
munca de construire a stadionului.

Deschiderea lucrărilor de con
strucție a avut loc ieri într-un ca
dru festiv. Printre sutele de tineri 
care au participat au fost peste 
200 studenți ai universităților 
Bolyai și Babeș. In fiecare zi 
muncitori din uzinele și întreprin
derile orașului Cluj ca și sportivi 
ai colectivelor de aci mobilizați 
de organizațiile de tineret și sin
dicale vor lua parte efectivă la 
construirea acestei noi baze spor
tive din țara noastră. .

In ultimul său joc internațional 
din acest sezon, echipa noastră 
reprezentativă de fotbal n-a reușit 
decît un rezultat egal în fața echi
pei naționale a R. P. Bulgaria. 
Trebuie spus din capul locului că 
acest 1—1 cu care s-a încheiat par
tida de ieri de pe Stadionul „23 
August", nu constituie o perfor
manță pentru echipa noastră repre
zentativă și nu a mulțumit pe cei 
aproape 70.000 de spectatori. Și 
nici nu-i putea mulțumi, pentru 
că rezultatul de I — 1 nu cores
punde posibilităților reale ale echi
pei noastre naționale și, în plus, 
a fost realizat în compania unui 
adversar care ieri s-a comportat 
sub așteptări. Totuși, meciul s-a 
terminat la egalitate, datorită fot
baliștilor noștri care s-au prezentat 
sub nivelul comportării lor din 
partida cu Belgia. Inconstanța care 
caracterizează în general, pe fot
baliștii romîni, s-a văzut și ieri 
cînd o serie de jucători care s-au 
remarcat la 28 septembrie, au fost 
de nerecunpscut: Ozon, Nicușor, 
Suru, Călinoiu. Mai mult chiar, 
combativitatea, puterea de luptă, 
au fost și ele scăzute în raport cu 
modul cum s-au comportat jucă
torii noștri acum 10 zile. Intr-un 
cuvînt, echipa noastră a făcut o 
partidă sub nivelul celei cu „na
ționala" Belgiei.

Cu toate acestea, reprezentanții 
noștri ar fi putut obține foarte bine 
victoria, dacă la 1—0 ar fi in
sistat în atac și nu ar fi ratat cu 
atîta „ușurință" cîteva situații cla
re la poarta oaspeților, dacă nu 
se lăsau atrași în jocul de luptă 
corp ta corp care convenea de mi
nune fotbaliștilor bulgari. In a- 
ceastă privință, o mare vină o are 
atacul și în special Ozon care — 
ieri — nu a făcut altceva decît să 
repete — de data aceasta în fața 
stoperului Manolov — greșeala 
tactică făcută în meciul cu R. D. 
Germană, cînd pur și simplu s-a 
„băgat" în stoperul Muller, ușu- 
rînd astfel sarcina acestuia. Ast
fel, atacul echipei noastre n-a pu
tut conta efectiv pe cel mai eficace 
om al său, iar apărarea oaspeți
lor a putut opri ușor, mai ales 
în repriza a doua, acțiunile echipei 
noastre. De asemenea Ozon a exa
gerat uneori în acțiuni individuale 
și a ratat prea mult. La această 
greșeală trebuie adăugată o defi- 
cic-'ă de ordin fizic : jucătorii noș
tri au slăbit spre sfîrșitul jocului, 
înaintarea nu a mai ținut mingea, 
lăsînd totul î.n sarcina apărării 
care nu a putut rezista revenirii 
din ce în ce mai puternice a jucă
torilor bulgari. Așa se explică de 
ce un joc in care am avut multe 
ocazii și două „bare" s-a terminat 
cu un rezultat de egalitate în 
fața unui adversar care — repe
tăm —. spre deosebire de meciurile 

precedente, s-a prezentat la un 
nivel mai scăzut.

Echipa oaspeților a făcut un 
joc de cîmp mai bun, a inițiat 
unele acțiuni frumos pregătite dirr 
apărare, dar slab continuate sau 
terminate de atac, care fie că a 
„închis" jocul în tripletă, fie că a 
tras foarte rar și imprecis la 
poartă. Jucătorii bulgari au benefi
ciat de o pregătire fizică mai bu
nă și nu au avut momente de 
cădere. Dimpotrivă, au forțat jo
cul atunci cînd echipa noastră a 
început să slăbească și au trecut 
la atac, obținînd egalarea cu cî
teva minute înainte de sfîrșit. In 
general însă, părerea noastră este 
că și echipa bulgară s-a prezentat 
sub așteptări, mai ales în linia de 
atac, — ca și echipa noastră.

De altfel, meciul acesta s-a ca
racterizat prin comportări burre ale 
apărărilor imediate și prin insu
ficiența liniilor de atac. In felul 
acesta se explică și factura modestă 
a partidei.

Echipele au fost mai mult 
preocupate de marcajul strict al 
oamenilor și de distrugerea acțiu
nilor, decît de conceperea unor fa
ze de fotbal clar și orientate tac
tic. In plus, s-a tras destul de slab 
la poartă. în tot meciul înregis- 
trîndu-se doar 27 de șuturi: 16 la 
poarta lui losifov și 11 la poarta 
lui Toma. Mai important este că 
din aceste 27 de șuturi, numai 
11 au nimerit poarta: 9 ale ata- 
canților noștri și 2 ale oaspeți
lor.

La fluierul arbitrului s-au ali
niat următoarele formații (rămase 
neschimbate pînă la sfîrșit) :

R. P. ROMINA : Toma-Pahonțu, 
Androvici, Szoko-Călinoiu. Băcuț 
I-Copil, Nicușor, Ozon, Georgescu, 
Surii.

R. P. BULGARIA : losifov-Raca- 
rov, M. Manolov, Goranov-Boșkov, 
Patev-Milanov, Stefanov, P. Pa- 
naiotov, Colev, Dimitrov,

_ In primele 10—15 minute me
ciul are aspectul unei reprize de 
box: echipele se studiază, fac 
diverse thtonări ca și cum și-ar 
căuta punctele vulnerabile. O ac
țiune a lui Panaiotov în min. 4. o- 
prită în ultimul moment de Andro
vici, și o combinație Băcuț-Suru- 
Georgescu-Ozon-Copil (ultimul fiind 
în ofsaid) par să mai trezească 
tribunele... Pînă în min. 11 nu se 
înregistrează rrici un șut la poartă. 
In min. 12, primul șut: Suru 
trage slab.

In min 17 — reviriment în tri
bune: Nicușor trage o „bară", la 
capătul unei acțiuni Georgescu- 
Suru-Ozorr-Copil. înaintarea noas
tră începe să lege jocul și să ata
ce mai cu poftă. Obține două cor
nete, dar nu le fructifică. In min. 
18 — primul șut al echipei bul
gare. Autor : Panaiotov. Direcția : 
aut. In schimb, atacul nostru este 
pe punctul de a-și concretiza pe
rioada de superioritate. In min. 
25, Călinoiu execută o lovitură li
beră de la aproximativ 25 m., la
teral. Portarul losifov boxează min
gea, care ajunge la Georgescu, O 
lovitură scurtă cu capul și min
gea se îndreaptă spre poarta goa
lă, dar prea încet astfel că Ma
nolov mai are timp s-o respingă 
de pe linia porții. O ocazie mare 
pierdută de echipa noastră. Iată și. 
un „intermezzo" neplăcut: Mano
lov îl faultează pe Ozon și acesta 
părăsește terenul pentru patru mi
nute. Imediat după reintrarea sa, 
se produce o fază periculoasă la 
poarta lui losifov: Suru trage 
foarte puternic și portarul are timp 
doar să arunce mingea peste bară.

Presiunea continuă și apărarea oas
peților rezistă cu greu.

Urmează două acțiuni rapide, 
la cele două porți Atacul oaspe
ților caută să forțeze trecerea spre 
poarta lui Toma, dar tentativa lui 
Milanov este zădărnicită de Pa- 
honțu, care degajează lung. Min
gea ajunge in cele din urmă la 
Ozon, care îl deschide în adîncime 
pe Georgescu, trecut pe post de In
ter dreapta. Un dribling scurt și 
Goranov este depășit; intervine 
Manolov însă Georgescu are timp 
să șuteze cu „șpițul" peste losifov, 
ieșit din poartă, și mingea lovește 
bara interioară poposind în plasă: 
1—0 în min. 32.

Echipa noastră continuă să a- 
tace, dar nu insistă suficient. Ozon 
execută o lovitură liberă de la 16 
m. Din nou mingea întîlnește bara 
(min. 36), pen'tru ca un minut mai 
tîrziu losifov să bexeze mingea 
fulgerător trasă de Georgescu din 
altă lovitură liberă. O ocazie mare 
ratează Copil (min. 38) care a 
reluat de la 16 m. peste portar, 
dar și peste bară...

In această perioadă, oaspeții au 
atacat sporadic și ineficace. Spre 
sfîrșit și-au revenit oarecum, dar 
fără rezultat. In min. 39 arbitrul 
dictează repetarea unei lovituri li
bere la poarta lui Toma, deoarece 
„zidul" a mișcat. lovitura a ră
mas fără rezultat.

După pauză, jocul devine con
fuz. Acțiunile sînt neclare. Echi
pele abuzează de neregularități. 
Prima narte a reprizei, este ceva 
mai echilibrată, cu o ușoară notă de 
superioritate de partea echipei noa
stre. Atacul însă, nu mai insistă 
în acțiuni, deși joacă ceva mal 
clar la poartă. losifov boxează din 
nou o minge centrată de Băcuț 
I (min. 61), iar în min. 75 trece 
din nou prin emoții: Georgescu 
îl deschide ne Copil care se apro
pie amenințător, dar pasează lui 
Ozon, aflat sirrgur în fața Porții.- 
O simplă ezitare a fost suficientă 
pentru ca losifov să și blocheze 
balonul. Ozonf a ratat o mare oca
zie. In schimb, echipa bulgară — 
care preia inițiativa — începe 
să devină mai periculoasă. Ea pro
fită de faptul că echipa noastră 
dă semne de oboseală și slăbește 
alura, și atacă tot mai insistent. 
Apărarea echipei noastre face față 
cu greu, iar în min. 82 cedează : o 
acțiune rapidă ne stînga și Dimi
trov trece de Pahonțu și centrea
ză. La minge se repede Androvici 
și Milanov. Ultimul sare peste ba
lon care ajunge la Panaiotov. a- 
flat la cîtiva metri de* poartă. Un 
șut foarte puternic, sub bară, face 
imposibilă intervenția lui Toma: 
I-—1. scor cu care se și termină 
partida.

Din echipa noastră, am remarcat 
în primul rînd linia de fund: 
Pahonțu-Artdrovici-Szoko, care au 
fost cu mult peste ceilalți jucători. 
Din rest am reținut doar pe 
Georgescu — -foarte activ și eficace 
în prima repriză, — și într-o mă
sură mai mică pe Băcuț I. Copil, 
în net dezavantaj fizic față de 
adversarul direct, a jucat totuși 
cu mult curaj. Toma a intervenit 
cu succes cînd a avut ocazia. Cu 
mult sub rrivelul obișnuit Nicușor, 
Ozon, Suru și Călinoiu. Echipa 
oaspeților a avut oamenii de bază 
tot în linia de f'-'d : Racarov-Ma- 
nolov-Goranov, alături de care s-au 
mai remarcat Colev și Patev.

Bun și autoritar arbitrajul luî 
E. Steiner, secondat cu succes la1 
tușe de arbitrii polonezi St. Pasz- 
kowski și J. Kovali.

PETRE GAȚU 
EFT1MIE IONESCU



ACTIVITATEA COMPET1ȚIONALĂ LA HANDBAL
CATEGORIA A 

MASCULIN

ȘTIINȚA I.C.F — DINAMO 
ORAȘUL STALIN 11-7 (5-4)

Rezultatul constituie una din 
îmarile surprize ale etapei. El se 
idatorește jocului rapid și precis 
■prestat de studenti, ca și puterii 
ide luptă a acestora. Au marcat: 
INodea (4), Zultner (3), Cercel 
1(2). Căliman și Oprea pentru 
[I.C.F. Pahan (2), Zahari (2), 
iStreifert, Diaconescu și Schneider 
pentru Dinamo.

METALUL TIMIȘOARA — FL. 
ROȘIE CISNADIE 7-8 (3-3) 

l
A doua mare surpriză a etapei 

•se datorește faptului că oaspeții 
.au luptat cu toată energia pentru 
victorie, în timp ce gazdele au 

luat jocul „în glumă'1, fiind în- 
crezuți. Au înscris: Zavadscki
r(2), Pușcaș (2), Bonferdt, Bara 
•și Ehrenraicli pentru Metalul, 
Mansch (4), Kapp (3) și Schus
ter pentru Flamura roșie.

VOINȚA SIBIU — DINAMO 6 
BUCUREȘTI 7-4 (5-31

Joc de forță, uneori prea dur, 
încheiat cu victoria meritată a sf- 

jbienilor. Au marcat: Roth (4) șl 
'.Bretz (3) pentru Voința, Stănescu
(2),  Istrate si Cernat pentru di- 
namovisti

C.C.A.—STIINTA IAȘI 8-4 (2-1)

Au marcat : Lingner (2). Bota 
'(2), Sauer (2), Bulgaru și Thel- 
man pentru C.C.A., Hurubeanu 

I (2). Tipu și Tichi pentru ieșeni

FL. ROȘIE JIMBOLIA — FLA
CĂRA PLOEȘTI 6-3 (4-0)

Cele nouă goluri ale partidei au 
ifost înscrise de: Vranjar (3), 
ÎKoch (2), Kremer pentru Jimbo- 
Jlia, Hoffman, Selaru si Tischler 
[11 pentru ploesteni.

METALUL REȘIȚA — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 12-4 (6-3)

Joc de slab nivel tehnic. Reși- 
tenii au cîșligat comod. Au mar. 
cat: Szabo (2), Ferenschutz (2), 
iPetri (2), Schultz (2). Fazekas. 
IJar.del, Joachman și Falchessel 
|pen'ru Metalul, Silvestrovicj (2), 
Glica si Vișoiu pentru Știința

CATEGORIA A 
FEMININ

STIINTA I.C.F. — PROGRESUL 
TG MURES 2-2 (1-1)

Cel mai important meci al cam
pionatului feminin categoria A s-a 
-încheiat cu un rezultat de egali
tate, ceea ce face ca echipa Ști
ința I.C.F. să continue să con
ducă în clasament cu un punct 
față de Progresul Tg. Mureș.

Jocul nu a fost de o factură 
tehnica ridicată. Ambele echipe

Ma>ia Fisseu (Metalul) și C. Voicu (C.C.A.),
câmpiei de viteză

Prima zi a campionatelor pe pis
tă a prilejuit o serie de rezultate 
de valoare, cu toate că anul acesta 
nu am avut, pînă acum, întreceri 
pe velodrom.

Cea mai mare surpriză a consti
tuit-o categoricul succes al Măriei 
Iliescu (Metalul) care și-a domi
nat net adversarele. In adevăr, Ma
ria Iliescu a depășit confortabil 
în toate întrecerile, atît pe maes- 
trele sportului Aurelia Drăghici și 
Silvia Iosif, cît și pe Azaleea Ma
xim a ■cărei, comportare este totuși 
net superioară rezultatelor obținute 
pînă acum de această alergătoare.

Maria Iliescu a realizat însă o 
îspravă inedită în ciclismul nostru 
feminin pe velodrom: 13,7 sec. (de 
două ori), și 13,8 și 13,9, pe 200 m. 
ceea ce reprezintă cea mai bună 
performanță la viteză (femei) ob
ținută vreodată pe pista de la Di
namo.

O altă surpriză, a constituit-o 
faptul că Mioara Gheorghe a între
cut în serii pe maestra sportului 
Maria Bisak, iar Azaleea Maxim a 
depășit surprinzător pe Silvia Iosif. 
Hermina Iuhasz a fost depășită net 
în semifinală de Aurelia Drăghici, 
la timpul excelent de 13,8 (al doi
lea timp al zilei). In real progres 
s-a prezentat Iolanda Iacob (Di
namo).

Rezultatul tehnic: 1. Maria Ili
escu (Metalul) campioană de vi
teză a R.P.R. pe 1955. (Antrenor 
N. I. Țapu). 2. Aurelia Drăghici 
.{Dinamo) 3. Hermina Iuhasz (Di- 

— mai mult formația bucureștea- 
nă — au comis nenumărate gre
șeli atît în apărare, cît și în atac.

In prima parte a jocului avan
tajul l-au avut mureșencele, care 
sînt mai periculoase în atac. In 
min. 3 Nagy ratează o lovitură 
de la 13 m. trăgînd afară. Echipa 
bucureșteană răspunde cu acțiuni 
lente, cu cane nu poate depăși a- 
părarea adversă. In majoritatea 
lor, aceste acțiuni se termină cu 
șuturi de la distanță.

Cîteva minute după ce au ratat 
lovitura de la 13 m., jucătoarele 
de la Tg. Mureș ratează o nouă 
ocazie de a deschide scorul (min. 
8), cînd Neamțu în poziție favo
rabilă trage în bară. In min. 13 
o combinație Istvan-Sălăjeanu se 
termină cu un frumos gol înscris 
de ultima. Aproape în același mi
nut Coroiu (Știința I.C.F.) este 
faultată în fața porții și lovitura 
de 13 m. — just acordată — este 
transformată de Pădureanu. Deci 
repriza se termină cu un scor c- 
gal: 1-1.

După pauză, chiar în primele 
minute. Jianu trage de la distanță 
și înscrie. Scor: 2-1 pentru Ști
ința I.C.F. Echipa din Tg. Mu
reș atacă permanent însă înain
tarea nu mai are finalitatea din 
prima repriză. Totuși în min. 31 
ia capătul unei frumoase combi
nații Contz reușește să egaleze.

Din acest moment jocul devine 
foarte dur. Se comit numeroase 
greșeli tehnice de ambele părți și 
meciul se încheie în nota de do
minare a jucătoarelor din Tg. 
Mureș, pe care rezultatul de ega
litate le dezavantaiează într-o oa
recare măsură.

Arbitrului M. Szuszcik (Reșița) 
1 s-au aliniat următoarele for
mații :

ȘTIINȚA I.C.F. : Hortensia To- 
dor-Matiida Grapfel, Iosefina U- 
grcm, Sanda Iliescu, Aurora Po
pescu, Claudia Te'ehuz-Eiena Man. 
dă, Elena Jianu, Adriana Coroiu, 
Maria Gabroveanu, Elena Pădu
reanu.

PROGRESUL TG. MUREȘ: I- 
una Nagv-Maria Dostal, Sofia 
Balna. Elena Istvan. Carmen Ka- 
tnanitschi, Aurelia Sălăjeanu-Luii" 
ana Neamțu, Rosvita Gaber, Clo
tilda Contz, Mariana Oprea, Ilona 
Nagy.

Progresul Orașul Stalin — A- 
vîntul Codlea 7.4 (6-2).

FI. Roșie Buhuși — Știința In- 
vățămînt București 1-3 (1-2).

Metalul Reșița -— FI. roșie Si
biu 2-1 (1-1).

FI. roșie'Constanța — Știința Ti
mișoara 2—5 (1—1).

CATEGORIA B MASCULIN
Locomotiva București — Pro

gresul Odorhei 9-9 (5-6).
Flacăra Tîrgoviște — Recolta 

M.A.S. București 12-8 (4-2).
Progresul Arad — Știința Ga

lați 9-3 (6-1).
Reprezentativa orașului Făgă

raș — Știința Cluj 17-2 (6-2).

ai R.P.R., la ciclism
namo). 4. Azaleea Maxim (FI. ro
șie).

Potrivit așteptărilor, întrecerile 
la proba masculină au fost deose
bit de disputate, încă din optimile 
de finală în care Lemîndroiu a 
„scos“ timpul de 12,8 sec., iar C. 
Voicu 12,5. In sferturile de finală 
lupta sportivă a fost și mai strînsă. 
G. Navrea a realizat 12,8 iar loniță 
12,7, primul învingînd pe Ion Va- 
sile iar secundul pe Vasile Oprea, 
unul din favoriții probei. In semifi
nale, C. Voicu, depășindu-I pe Na
vrea, obține din nou 12,5 sec., iar 
loniță, într-o interesantă dispută 
cu Lemîndroiu a realizat cel mai 
bun timp al zilei: 12,3 sec.

Finala pentru locul I și II a pri
lejuit un duel deosebit de strîns în
tre C. Voicu și loniță. Ambele în
cercări au revenit sigur tînărului 
C. Voicu. (12,4 și 12,6). Acesta, 
după o muncă intensă de aproape 
3 ani a reușit să cucerească titlul 
de campion, pe care îl merită din 
plin în .urma valorii arătate în a- 
cest concurs.

Rezultatul tehnic: 1. C. Voicu
(C.C.A.). Campion de viteză al 
R.P.R. pe 1955. (Antrenor I. Goci- 
man) 2. Ion loniță (C.C.A.) 3. G. 
Navrea (C.C.A.) 4. Șt. Lemîndroiu 
(Dinamo).

Campionatele continuă astăzi 
după amiază, cu începere de la ora 
15, cu desfășurarea probelor pe 
1.000 m., cu start de pe loc (femei 
și bărbați).

E. I. J

întrecerile campionatelor 
masculin și feminin 

de baschet
MASCULIN

ȘTIINȚA I.C.F.—PROGRESUL1 
ORAȘUL STALIN 66-58 (41—24)

Partida a fost dinamică mai ales 
în repriza secundă cînd Progresul 
ă avut o frumoasă revenire. Avan
tajul luat de studenți în prima par
te a jocului a fost însă determi
nant în realizarea rezultatului final.

LOCOMOTIVA P.T.T.— 
PROGRESUL TG. MUREȘ

67— 50 (20—18)
Pentru cei care nu au asistat la 

această partidă rezultatul pare sur
prinzător, însă victoria obținută de 
bucureșteni este pe deplin merita
tă. Jocul practicat de învingători 
s-a situat la un bun nivel tehnic 
și tactica folosită pentru anihilarea 
acțiunilor ofensive ale mureșenilor 
s-a dovedit inspirată. Avînd în Cos- 
fescu un excelent realizator (a ob
ținut un procentaj de 100 la sută 
atît din acțiune cît și la lovituri 
libere), Locomotiva a reușit să de
pășească cu succes momentele cri
tice și să cîștige pe merit. In a- 
fară de Costescu merite egale în 
realizarea acestui frumos succes au 
și C. Niculescu, M. Ianculefcu, 
Ganea și N. Negoesvu. De la Pro
gresul foarte bun. Cadar. Restul 
sub valoarea reală.

DINAMO ORADEA—STIINTA 
TIMIȘOARA 66—44 (26—12) 
Au marcat: Constantinescu (7), 

Berefzkv (17), Lutac (2), Van va
(5) , Till (12), Marinescu (8), Glo- 
deanii (11), Szuhai (4), pentru în
vingători si Dual (2), Mokos (19), 
Lbnîncz (2), Cîrlan (3), Paul (4), 
Ploeșteartu (21, Iliescu (6), L. Puș
cașii (6), pentru învinși.
CONSTRUCTORUL CLUJ—C.C.A.

43—52 (20—29)
Au marcat: Folbert (16), F.or- 

dogh (14), Nîculecu (9), Fodor
(6) , Stamatescu (3), Călugăreanu
(3) . Testihan (1), pentru militari 
și Albu (13), Gușan (11), Spiridon 
(11). Gruber (4), Brînzei (4), pen
tru Constructorul.
DINAMO TG. MURES—DINAMO 

BUCUREȘTI 51—54’ (25—22)
Au marcat: Koos (5E Fiillbp (6), 

G. Beregmerv (14), Ștefan (6), 
Hejas (9), Bodo (12). L. Bereg- 
mery (2), pentru localnici și L. 
Nagy (15). E. Pădtscanii (12), 
Nictdescii (7), Coiocani (9). M. 
Răducanut (6), Stroe (5), pentru 
bucure steni.

STIINTA IAȘI—PROGRESUL 
F. B. BUCUREȘTI 61—48 (33—15)

Au marcat: Huțtt (17), Todiraș- 
cu (16), Lorincz (9), Pincu (8), 
Hațieganu (6), Arvfnte (4), Hulu
bei (1). pentru ieșeni și Ortimschi 
(10), C. Spiridon’ (9), Pleșoianu 
(6), Szabo (5), Babaliescu (2), 
Ctona (6), Mantea (4), Miușeț®anit
(2) , G.ișa (1), Stere (3), pentru 
bucureșteni.

FEMININ

FLAMURA ROSIE ORADEA— 
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 

33—53 (11—27)
Au marcat: Paraschîva Nagy 

(9), Clara Taub (11), Ana Kohelka
(6) , Maria Zama (10), Magda 
Gall (4). pentru orădence și Arrioa- 
neta Radulescu (7), Magda Nicu 
lescu (13), Eva Ferencz (2). Si
mona Poenaru (15), Mioara Luca 
(9), Violeta Constantinescu (3). 
Vasilesau (4), pentru Locomotiva.

PROGRESUL ARAD— 
PROGRESUL ORADEA 

38—57 (20—26)
Au marcat : Bauer (12), Vesz

(7) . Kovalkcsik (6). Zelinsky (6). 
Chfrița (3), Koesis (2), Hahui (2). 
pentru învinse și Maver (22). 
Papn (8). Balogh (7), Hottva (6). 
Andor (4), Szabo I (4), Szilagy
(4) . Szabo II (2).
FLAMURA RD^ie TG. MUREȘ— 

ȘTIINȚA CLUJ 23—43 (12—21)
Au marcat: Zoltan (21. Gebfe 

(7), Hatasz-i (4), Karv (f>). Mator 
(4), nenfnl mureșene? si Cristoa
(3) . Szebestven (15). Serbau (11). 
Bertzkv (3). Paion (7), Vinczler
(4) . pentru cln’ence.
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI—

ȘTIINȚA ÎNVĂȚAMINT BUC.
68— 39 (35—13)

învingătoarele au practicat un 
joc de bună calitate și au între
cut categoric echipa Știința care nu
mai rare ori a putut face față 
atacurilor impetuoase ale celor de 
la Constructorul.
ȘTIINȚA I.C.F. — PROGRESUL 

TG. MUREȘ 48—39 (22—21)
Echipa mureșeană a constituit o 

veritabilă surpriză praoticînd un 
joc de bună calitate și reușind în 
prima repriză să depășească ruti
nata formație a studente’or. In cea 
de-a doua parte a jocului Progresul a 
dovedit lipsuri în pregătirea fizică 
în timp ce Știința, acționînd mai 
calm, și-a asigurat o victorie me
ritată.

Campionatul republican
Echipa bucureșteană Construc

torul, campioana republicană mas
culină, a reușit ieri să cucerească 
cea de a patra victorie consecutivă 
cu 5-0 fără a pierde vreun set. 
Intr-adevăr, după Dinamo IX 
Bucureși, Flamura roșie Timișoara, 
Metalul Reșița și formația arădană 
Voința a fost nevoită să plece 
steagul în fața campionilor fără 
a putea să opună o rezistență mat 
serioasă. Trebuie să arătăm că de 
la învinși Andronache nu a 
mai prestat același joc plin de 
vigoare și eian. El nu a mai ata
cat cu verva cunoscută, practicînd 
un joc confuz cu o tendință pro
nunțată spre jocul static, de țăcă- 
neală. Rezultate tehnice: Mircea 
Popescu (C) — Andronache (V)
3-0  (7, 13, 20), Naumescu (C) — 
Marius Papp (V) 3-0 (16, 15, 12), 
Botner (C) — Covaci (V) 3-0 (14, 
19, 14), Mircea Popescu — Marius 
Papp 3-0 (11, 12, 19) — în ulti
mul set Papp a condus cu 17-11; 
Botner — Andronache 3-0 (7, 17, 
19).

In cealaltă partidă din Capitală 
Flamura roșie a întrecut formația 
clujeană Progresul cu 5-2. De la 
oaspeți a ieșit în evidență junio
rul Cobîrzar., care însă va trebui 
să pună un accent mai mare pe 
jocul ofensiv și să nu se limiteze 
numai Ia unele contraatacuri spo
radice. Rezultate înregistrate: Stan 
Hie (Fl. r.) — Paneth (P) 0-3 
(8, 14, 15), Reiter (FI. r.) — Ga
vrilescu (P) 3-0 (10, 19, 12), 
Gantner (FI. r.) — Cobîrzan (P) 
3-1 (19-21, 21-9, 21-6, 21-12), Stan 
Ilie — Gavrilescu 1-3 (8-21, 21-18, 
9-21, 12-21) Gantner — Paneth 3-0 
(9. 15, 5), Reiter — Cobîrzan 3-0 
(15, 9, 7), Gantner — Gavrilescu 
3-0 (13, 17, 19).

La Reșița formația colectivului 
Dinamo IX din București a obți
nut o victorie dificilă în fața echi
pei metalurgiștilor din Reșița cu 
scorul de 5-4. Jocurile au fost în 
general spectaculoase, de un nivel 
tehnic satisfăcător și disputate cu 
multă dîrzenie. Subliniem compor
tarea jucătorului reșițean Lauren- 
țiu Nagler care a realizat în trei 
meciuri tot atîtea victorii. Rezul-

Eva Stănsescu și Gh. Cobzuc 
învingătsri in Cupa de toamnă 

ta tenis
IAȘI 9 (prin telefon). După 6 

zile de întreceri, concursul de te
nis dotat cu Cupa de Toamnă, la 
care au participat componenții lotu
lui R.P.R. și mitlți jucători frun
tași, a luat sfîrșit azi. In general 
competiția s-a desfășurat sub sem
nul unei lupte strînse, în care cîștî- 
gătorii (după sferturile de finală) 
au fost desemnați după 5 seturi 
de joc. Iată ultimele rezultate teh
nice :

SIMPLU BĂRBAȚI: Serni-finale- 
C. Zacopceanu-M. Viziru 7—5, 6—2, 
1—6, 8—6; G. Cobztic-T. Radu 
6—4, 2—6, 7—5, 4—6, 6—4. Finala: 
G. Cobzuc-C. Zacopeeanu 3—6,4—6, 
6—2 9—7, 6—3

SIMPLU FEMEI : Finala : Eva 
Stăncescu-Julietia Namian 6—3, g_

DUBLU BĂRBAȚI : Semifinală ; 
Grunwald, Schmidt-Cobzuc, M. Vi
zirii 7—9, 6—2, 6—3, 6—4. Finală: 
Cristea, Serester-Grunwald. Schmidt
4—6, 2—6, 6—3, 6—3, 6—1.

DUBLU MIXT : Finală : JtiHeta 
Namian, M. Viziru-Matilda Glatt, 
G. Cobziuc 6—0, 6—2,

„Gupa de Toamnă" a fost cuce
rită de C.C.A București, care a 
totalizat 13 puncte.

R. Untu și E. Ursit 
corespondenți

Informații PR ONOSPOR T
Iată cum arată un buletin Pro-

no sport cu 12 rezultate exacte la
concursul nr. 40 (etapa din 9 oc-
tombrie 1S55).
I R. P. Romînă (A>—R. P. Bul

garia (A) X
II R. P. Bulgaria (B>—R. P. P.O-

mină (B) anulat
III R. P. Romînă (jr-1—R. P. Bul-

garia (jr.) X
IV Eiveț’a—Franța 2
V Șt. Craiova—Dinamo 6 Bucu

rești x
VI Prog. Sibiu—Șt. București 1
VII Met. Cîmnia Turzii—rtfinerul

Lupeni 1
VIII Met. Reșița—Loc. Cluj 1
IX Met. ’OS—Fl. Medias 1
X Loc. Arad—Met. Arad 1
XI Dinamo Bîrlad — Fl. 1 Mai

Ploești 1
XII FI. r. Buhuși — Dinamo Ga

lati 1
MECIURI DE REZERVA •

A. Prog. Focșani—Av. Fălticeni 1
La acest concurs au fost depuse

aproximativ 544.000 buletine.
PROGRAMUL CONCURSULUI 

SPECIAL PRONOSPORT
(din 13 octombrie 1955)

de tenis de masă
tate tehnice: Nagler (M) — Plos- 
caru (D) 3-0, Delfrati (M) — J. 
Garabedian (D) 0-3, Konig
(M) — Romașcanu (D) 3-2, Na
gler — J. Garabedian 3-1, DeL 
frați — Romașcanu 1-3, Konig — 
Ploscaru 1-3, Nagler — Romaș
canu 3-0, Konig — J. Garabedian 
0-3, Delfrati — Ploscaru 1-3.

® In cea mai importantă întîl- 
nire feminină a etapei campiona
tului categoriei A, la Cluj, forma
ția campioană a R.P.R. Progresul 
București a învins cu 3-1 echipa 
clujeană Progresul. Dintre rezul
tate trebuie să remarcăm victoria 
cucerită de Marta Tompa (Progre
sul Cluj) asupra bucureștenceî 
Anita Babichian. Rezultate obți
nute: Marta Tompa (Prog. Cluj)
— Anita Babiciiian (Prog. Buc.) 
3-1 (18-21, 21-15, 21-17, 21-11), 
Maria Gavrilescu (Progr. Cluj) — 
Ella Zeller (Progr. Buc.) 0-3 (11, 
16, 19), Marta Tompa — Maria 
Gavrilescu = Ella Zeller — Ari a 
Babichian 1-3 (19-21, 23-21. 18-21, 
13-21), Marta Tompa — EL a Zel
ler 0-3 (14, 12, 12).

La Timișoara echipa locală Pro
gresul a fost întrecută de tînăra 
formație a Științei din Car.itaîă 
cu 3-0. Rezultate: Murvay (PI — 
Irma Magyari (S) 0-3, Dita Mer
kler (P) — Mariana Barasch (S) 
1-3, Dita Merkler — Murvay = 
Maria Golopența — Irma Magyari 
0-3.

Insfîrșit în ultima partidă a a- 
cestei etape, care a avut toc în 
Capitală, echipa bucureșteană Con
structorul a învins categoric for
mația Flamurei roșii din Constan
ța cu 3-0. Echipa din Constanța 
a fost alcătuită din două jucătoare 
începătoare care nu justifică cu 
nimic participarea lor într-o echi
pă care ia parte în cea mai im
portantă competiție internă, cam
pionatul republican. Rezultate în
registrate: Geta Strugaru - Pitică 
(C) — Gabriela Paipadopol (FI. r.) 
3-0 (6, 12, 4), Șari Szasz (C) — 
Grigore Florența (FI. r.) 3-0 (7, 3, 
6), Șari Szasz — Geta Strugaru - 
Pitică = Gabriela Paipadopol — 
Grigore Florența 3-0 (7, 11, 10).

lezuîtateîe jocuri’or 
de rugbi

In campionatul categoriei A la 
rugbi a avut loc sîmbătă o singură 
îniîlniire, la Orașul Stalin, între e- 
chioele Constructorul din Orașul 
Stalin și Constructorul București. 
Din primul pînă în ultimul minut 
de joc, echipa Constructorul Bucu
rești a dominat categoric reușind 
să term'n? învingătoare cu scorul 
de 35—0 (17—0).

Iată și cîteva rezultate din ca
drul campionatului categoriei B :

La Orașul Stalin formația locală 
Flamura roșie a reușit o victorie 
concludentă, înitrecînd Progresul 
Sibiu cu scorul de 17—0 (3—0). 
Oaspeții au opus rezistență doar 
în prima repriză, după care au slă
bit alura jocului, dînd posibilitate 
gazdelor să desfășoare acțiuni >pe- 
riouloase, încheiate cu succes.

Un rezultat meritoriu l-au înre
gistrat studenții gălățenii, care au 
terminat cu un scor de egalitate 
3—3 (0—0), întîlnirea cu Minerul
— București, una dintre cele mai 
puternice formații ale acestei se
rii. Au marcat pentru gazde Dra- 
gomir (încercare), iar pentru oas
peți C. Nict'lescu. (încercare).

I Met. I-Zuned.—Minerul Petroșani 
(Cupa R.P.R.)

II Met. C. Turzii—Loc. Tg. Mureș 
(Cupa R.P.R.)

III Prog. Oradea—Loc. Timișoara 
(Cupa R.P.R.)

IV Dinamo Bacău—Prog. F. B. 
(Cupa R.P.R.)

V FI. Cîmn'n’—Dinamo Or. Stalin 
(Cupa R.P.R.)

VI FI. Mediaș—Av. Reghin (Cupa 
R.P.R.)

VII Dinamo Galați—Prog. C.P.C.S. 
Buc. (Cuna R.P.R.)

VIII Loc. Pașcan?—P’namo 6 Buc. 
(Cupa R.P.R.)

IX St.. București—FI. Moreni
/Camp, ca’.

X Minerul Luneni—FI. roșie Cluj 
(Camp, cat. B)

XI FI. roșie Bacău—Progr. Focșani 
(Camp, ca*. B)

XII Av. Fălticeni—Dinamo Bîrlad 
(Camp, cat. B)

A Dinamo Pitești—C.C.A. București 
(Cupa R.P.R.)

B Met. 108—FI. r. Arad (Cupa R.P.R.)
C Loc. T. Seveirin—Dinamo Euc.

(Cupa R.P.R.)
D Met. Oțelul roșu—St. Timișoara 

(Cupa R.P.R.)



RM (juniori)—R, P. Bulgaria
3-3 (2 — 0)

De pu{ine ori ne-a fost dat 
să trăim o decepție sportivă ca 
cea pe care ne-au oferit-o, ieri, 
tinerii jucători ai echipei n'oastre 
reprezentative de juniori! Intr-a
devăr, dțipă ce făcuseră un joc 
bun ipînă în ultimul sfert de oră 
al întâlnirii cu echipa bulgară 
și conduceau cu un confortabil 
3—0 reprezentanții noștri au avut 
o cădere totală, au făcut un ul
tim sfert de oră penibil, au 
„încasat" trei goluri urîul după al
tul și au părăsit terenul cu un 
„chinuit" meci n'ul, într-o parti
dă pe care — în mod normal — 
trebuia și puteau s-o cîștige la 
scor. Explicația acestei neașteptate 
inversări de rezultat poate fi 
căutată atît în pregătirea fizică 
insuficientă a echipei, cît și în 
lipsa ei de omogenitate (A fost 
o formație improvizată, cinci ju
cători fiind introduși în formație 
numai cu o zi înainte. Aceasta 
din cauză că oaspeții au venit 
cu o echipă în care mai mulți 
jucători depășiseră vîrsta junio
ratului, ceea ce a determinat și 
„complectarea" echipei noaistre cu 
jucători ca Gram, Botescu, Maior, 
Cacoveanu. Costea, mai mari decît 
este prevăzut pentru juniori). O 
altă explicație, foarte valabilă, a 
răsturnării unui rezultat care pă- 

. rea ferm stabilit o găsim, și îrt 
puterea de luptă a tinerilor fot-■ 
baliști oaspeți, care au știut „să 
se bată" pentru fiecare minge, să 
lupte pentru rezultat cu toată vi
goarea. Dar, cea mai valabilă ex
plicație este — după noi — ingîm- 
farea de care s-au lăsat cuprinși 
componenții echipei romîne. După 
3—0. celor mai mulți dintre com
ponenții echipei noastre de juniori 
de ieri li s-a părut poate că 
echipa bulgară nu este un adver
sar cu care să mai merite să 
lupți, din moment ce ea a primit 
trei goluri 1 Și, de aici, a urmat 
o evidentă delăsare a înaintării, 
o mai scăzută combativitate a 
apărătorilor și apoi, urmarea fi
rească, deruta după primele ac
țiuni mai viguroase ale oaspe
ților. A fost destul ca bulgarii 
să înscrie primul gol pentru 
ca deruta și confuzia echipei noa
stre să devină totală. Bulgarii au 
înscris ușor încă două puncte și 
stăpîneau jocul de așa manieră, 
încît — dacă acul cTonometrulut 
nu ajungea la minutul 90 — am 
fi asistat poate la încă un gol...

R. P. Bu'garia B—Selecționata de tineret a RM
2 — 0 (0-9)

SOFIA 8. (prin telefon). — In- 
tîlniiroa dintre celle dom echipe a 
atnas pe ster'iioniuil „Vas-il Lewski" 
aproape 30.000 de spectatori care 
au asistat la un joc extrem de iute, 
corect, cerat, de o bună factură 
tehnică îin prima repriză. Victoria 
a revenit pe merit fotbal! iștifor 
bulgari la scorul de 2—0 (0—0), 
scor care corespunde aspectului jo
cului. Gazdele au fost mai bune și 
au dominat.

In prima repriză, apărarea echi
pei romîne face față cm siuicces ac
țiunilor echipei bulgare. Neamțu, 
Busch și în ultimă instanță porta
rul Dungu intervin prompt și o- 
presc numeroase atacuri întreprinse 
de înaintașii bulgari. Aceștia sînt 
susținuți încontinuu de mijlo
cași și construiesc acțiuni 
bine desfășurate în viteză, cu pase 
scurte, însă .parte din efte se în
cheie cu șiuturi imprecise, iar parte 
sînt oprite de aipărarea echipei ro- 
miîne. Aceasta își bazează jocul pe 
conitraaitacutri purtate mai ales prin 
Bukossy și Seredai». Dungu a in
tervenit spectaculos în min. 7, lai 
un șut al lui Arghirov și tot el are 
noi intervenții în min. 11 și 16 cînd 
salvează plonjind în picioarele lui 
Bacev. Două comiraatacuri aile e- 
chiipei romîne se termină cu șu
turile lui Semenescu și Țîrcovmcu 
pe lingă poartă. Presiunea atacu
lui bulgar rămîne fără rezultat, ca 
și acțiunile romîniilor, astfel că sco
rul nu poate fi deschis în prima 
repriză. După pânză, în primele 
minute inițiativa este die .partea 
fotbaliștilor roitnînii, a.poi revine în 
atac echipa bulgară care benefi
ciază de o mat bună legătură între 
atac și mijlocași și domină insis
tent. In schimb, înaintarea echipei 
romîne n’i reușește să țină prea 
mult mingea ne fiiinidl ajutată de

Să ne amintim „bara" lor, din mim 
88!

A fost un meci din care tinerii 
noștri jucători trebuie să învețe 
multe. Ei trebuie să știe că este 
inadmisibil ca, pe teren propriu, 
în fața unui public care te-a în
curajat și te-a aplaudat tot tim
pul, să conduci in minutul 78 cu 
3—0 și, totuși, să nu iii capabil 
să obții victoria t Socotim că în 
această insuficiență ia capitolul 
pregătirii morale Și de voință în 
această îngîmfare și tocire a pu
terii de luptă stă principala expli
cație a rezultatului final nemul- 
tumitor pe care l-a realizat ieri 
echipa noastră de juniori. Vorbind 
și despre explicațiile așa zise teh
nice, vom consemna aici: slaba 
pregătire fizică, ceea ce a făcut ca 
mulți jucători să termine meciul 
„sufocați", lipsa de înțelegere în
tre apărători, care — în repriza 
a doua — s-au bîlbîit la mai toate 
acțiunile serioase ale oaspeților, 
randamentul scăzut al înaintării, 
în care Anighel a fost foarte slab, 
Ene II a jucat individual, Costea 
a fost net desavantajat de fizic 
în fața masivilor apărători bul
gari iar interii au jucat șters (cu 
excepția lui Cacoveanu, în repriza 
primă). Gram a avut ieșiri inopor
tune. O notă bună pentru jocul 
prestat în repriza primă de Gref 
și Maior și, tot timpul, de Jenei.

Echipa bulgară a jucat modest 
în cea mai mare parte a în Uimirii. 
Oaspeții s-au mărginit la o apă
rare dîrză și la contraatacuri ba
zate pe centru și extreme. Ei au 
avut însă în ultimele 15 minute 
un frumos reviriment și — prin! 
acțiuni simple, rapide, derutante, 
bazate mai ales pe Pecenicov — 
au obținut un meci mil la care — 
fără îndoială — nici ei nu se mai 
așteptau, dar pe care-1 merită.

Au marcat în ordine : Ene II, cu 
capul (min. 8), Ene II, din penalti 
(min. 13), Stancu, din lovitură li
beră de la 18 metri (min. 48), 
Pecenicov (min. 78), Pecenicov 
(min. 83) și Malinov (min. 86).

Arbitrul L. Maior (R.P.U.) a 
condus corect următoarele formații: 

R.P.R.: Gram-Botescu, Stancu, 
Gref-Jenei, Maior-A.ighel, Caco- 
veanu, Erre II, Renich, Costea.

R.P.B.: Borolomov-Costov, Di
mitrov, Ceamciukov-Kocev, Atana- 
sov-Pecenicov. (Malinov). Largov, 
Malinov (Pecenicov), Gheorghev. 
Iliev.

RADU URZICEANU

mijlocași, astfel că tot greul me
ciului cade în sarcina apărării, 
care rezistă cu mult succes pînă 
în mim. 70. In mim. 72, Diev —'■ 
unul din cei mai buni jucători bul
gari — deschide scorul mareînd 
cu capul la un corner executat de 
lamev. Contraatacurile romînifor 
sînt ineficace sau respinse prompt 
de apărarea echipei bulgare care f 
revine mereu în atac și Dungu to- 
tervinie sigur în mim.. 76, 82. Im 
min. 89 însă, el primește al doilea 
gol : Romoșan este fa<u! tat, «fer 
arbitrul apreciază greșit și sancțio
nează echiipa romînă. Ianev execu
tă bine și Diev reia cu capul în 
plasă : 2—0, scor cu care se ter
mină partida.

Echiipa bulgară a meritat victoria 
primbr-un joc mai bun, mai com
plet. Are două extreme excepționa
le : Diev și Iamev, care aiu fost 
„motoriii" înaintării, bine susținută 
de mijlocașii Tvetanorv și Mitkov. 
Apărarea destul de bună.

Echiipa romînă a corespuns în 
prima repriză. Au dat satisfacție 
câțiva jucători tineri cai Neamțu, 
Seredai, Bukossy și întrucâtva Țîr- 
covniicu. Foarte bAtn.i am fost Busch 
și mai ales Dungu, care a oprit 
foarte multe mingi grele, sa Ivind 
situații dificile. In schimb, nu au 
satisfăcut Tonta, Ivăniescu, Birău.

Arbitrul iugoslav Lemeșici a con
dus in general bine. Formațiile :

R. P. BULGARIA B : Andonov- 
Kinoev, A. Paniaiotov, A. Manolov- 
Tvetainiov, Mitkov-Diev, Abaidgiev, 
Arghirov, Bacev, Ianev.

SELECȚIONATA DE TINERET 
A R.P.R.: Dunigu-Romonain, Neaim- 
țu, Toma-Bifisch, Ivănescu-Bîrău, 
Țîrcovnicu, Bukossy, Seredai, Se- 
memescu,

Campionatul categoriei B ta fotbal
SERLA I

METALUL BUCUREȘTI—LOGO- 
MOTIVA TR. SEVERIN 1—6 (1-3)

Practicînd un joc la nivelul ulti
melor comportări. Metalul București 
a pierdut la scor întîlnirea cu 
Locomotiva Tr. Severin, înregistrând 
astfel a opta înfrângere consecu
tivă. Punctele an fost înscrise de 
Croitorii (min. 2), Vlad (min. 42), 
Glămeanu (min. 43 și 57), Biolan 
(min. 52 și 55) pentru Locomotiva 
și Decu (min. 8) pentru Metaiu.1,

A. Papaianopol 
corespondent

FLACĂRA MORENI—LOCOMO
TIVA CRAIOVA 3-1 (2-0)

Echipa din localitate a obținut 
o prețioasă victorie, întrecînd pe 
merit echipa din Craiova. Meciul 
a fost influențat de ploaia care a 
căzut în tot timpul primei repriza 
Totuși cei 2.000 de" spectatori au a- 
sistat la un joc bun în special din 
partea echipei locale, care a domi
nat de la început și a înscris în 
min. 1 prin Almăjan și în min. 5 
prin Vătan. După pauză, Locomo
tiva începe puternic și domină cate
goric primele 20 de minute cînd 
înscrie singurul său gol (Trolescu, 
min. 56). Spre sfîrșit, Flacăra are 
din nou mițiativa și înscrie t'iltimuil 
gol în min. 81 prin Vătan. A ar
bitrat bine C. Mifran (București).-

Paul Andrei 
corespondent

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI^- 
METALUL ST. ROȘU ORAȘUL 

STALIN 5—0 (4—0)

Tn numai 9 minute, tabela de 
marcaj indica 2—0 pentru gazde 
prin punctele înscrise de Langa 
(min. 4) și Roman (min. 9). A- 
tacaniții feroviari ajufați foarte mult 
de Ferenczi și Macri (ieri mijlo
caș) continuau să asalteze poarta 
apărată de Popa, derutînd prin 
numeroase schimburi de locuri a- 
părarea oaspeților, care a mai ce
dat în această parte a jocului încă 
de două ori: în min. 38 cînd Fe- 
ronezi a șutat împainaiWl de la 8 
m. șî două minute mai fîrziti, cînd 
Olani, servit „printre" de Ferenczi, 
driblează portarul ieșit în cale și 
înscrie cel de al 4-lea gol. La re
luare, în min. 60 Roman pecetlueș-" 
te scorul la 5—0. Pînă la sfîrsit 
jocul are un aspect monoton, am
bele echipe narând a se mulțam" cu 
acest rezultat. Arbitrul D. Schul- 
der (Buc.) a asigurat normala des- 
făștîraire a partide'.

(g. n.)

ȘTIINȚA CRAIOVA—DINAMO 6 
BUCUREȘTI 2—2 (0—1)

Oaspeții au inițiativa încă din 
primele minute și Votca înscrie în 
mim. 2 cu concursul portarului cra- 
iovean Stoica. In a doua parte a 
jocului, Di-namo continuă să aibă 
inițiativa și înscrie din nou, prin 
Balogh (min. 68). La sfîrșitul jocu
lui, Știința are o puternică reve
nire, marchează primul gol în min. 
70 prin Lambru și egalează în ul
timul minut de joc prin Panteli- 
mon. A arbitrat M. Rosenblum (Ti
mișoara) .

PROGRESUL SIBIU—ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 1—0 (0—0)

Progresul a cucerit o victorie me
ritată, pentru că a dominat mai 
mult de 70 de minute. Victoria pă
rea totuși incertă deoarece stadeniții 
se apărau cu dîrzenie în 8—9 oa
meni. A ma-rcat Marcu, în min. 65.

CLASAMENTUL :

1. Loc. București 16 13 3 0 49:11 29
2. Progresul Sibiu 19 10 3 6 23:17 23
3. Din. 6 București 20 8 6 6 30:23 22
4. Loc. Tr. Severin 19 9 2 8 29:24 20
5. Știința Buc. 19 8 4 7 24:25 20
6. Met. Uz. Tr. O. St. 17 8 2 7 24:19 18
7. Flacăra Moreni 19 8 1 10 24:28 17
8. Flam. r. Sf. Gh. 18 7 2 9 17:20 16
9. Met. St. r. O. St. 18 6 3 9 19:23 15

10. Știința Craiova 19 5 5 9 20:27 15
11. Locom. Craiova 19 6 3 10 13:31 15
12. Prog. București 14 6 2 6 25:36 14
13 Met. București 19 5 2 12 22:45 12

ETAPA VIITOARE :

Locomotiva Tr. Severin-Fl. r. Sf. 
Gheorghe; Locomotiva Graiova-Me- 
talul București; Locomotiva Bucu- 
rești-Știința Craiova; Știința Bucu- 
rești-Flacăra Moreni; Metalul Uz. 
Tr. Orașul Stalin-Metalul St. roșu 
Orașul Stalin; Progresul București- 
Progresul Sibiu. Dinamo 6 Bucu
rești — nu joacă.

SERIA II

PROGRESUL ORADEA — ME
TALUL BAIA MARE 7-0 (3-0)

Localnicii, în mare vervă de 
joc, au cîștigat la scor în fața 
unui adversar care a fost depășit 
cu regularitate datorită impetuo
zității atacului echipei orădene. 
Punctele au fost înscrise de Vaczi 
(min. 4,80 și 88), Toth (min. 
16,23) Kosegy (min. 70) și Noliel 
(min. 72), în proprie poartă. S-au 
remarcat Florea. Vărzan, Bartha 
și Toth (Progresul) și Adameț, 
Șlesinger, Ogbarski (Metalul), 
A arbitrat V. Fieru (București).

Gr. Dumitrescu și Z. Zingher 
(corespondenți)

METALUL HUNEDOARA— PRO
GRESUL SATU MARE 4-0 (2-0)

Metalurgi.știi au meritat victo
ria chiar la un scor mai mare, 
deoarece ei au atacat în majori
tatea timpului. Progresul Satu 
Atare a avut foarte rare acțiuni 
periculoase la poarta gazdelor. Au 
înscris: Pîrvu (min 45_,83). Hu- 
zum (min. 19) și Titi Popescu 
(min. 56).

Radu Romuius corespondent

METALUL C1MPIA TURZII — 
MINERUL LUPENI 2-0 (1-0)

Joc de factură tehnică slabă. 
Metalul a dominat mai mult și 
a avut numeroase ocazii de a mai 
înscrie, dar nu a reușit acest lu
cru datorită impreciziei șuturilor 
la poartă. A arbitrat foarte bine 
Păunescu (Orașul Stalin). Cele 
două goluri au fost marcate de 
către Takacs (min. 10) și Copil I. 
(min. 80).

P. Tone corespondent

METALUL REȘIȚA — LOCOMO
TIVA CLUJ 3-1 (0-0)

Meciul a fost de bună factură 
tehnică. Jucătorii reșițeni au știut 
sa fie mat insistenți la poartă și 
să fructifice ocaziile create prin 
Mioc (min. 53), Urcan (min. 62) 
și Jojart (min. 65). Singurul 
punct al clujenilor a fost înscris 
de Rădulescu (min, 73). Au fost 
mai . buni Chirilă, Pop.a, Iovan 

5* Rădulescu, Călbăjosu 
(Clui). A arbitrat M. Gorcea 
(București).

/. Dobrescu corespondent

METALUL 108 — FLACĂRA 
MEDIAS 2-0 (1-0)

Un joc de bună calitate în care 
metalurgiștii au luptat cu multă 
însuflețire pentru a obține o pre
țioasă victorie. Au marcat Csak II 
și -Dumitrescu. Arbitrajul lui Ilie 
Drăghici (București), bun.

I. Schusman corespondent

LOCOMOTIVA ARAD — META
LUL ARAD 3-0 (2-0)

Victoria jucătorilor feroviari 
este meritată. Ei au știut să fo
losească greșelile apărării adverse 
și să-și asigure astfel succesul 
prin Tomescu (min. 27, 85) și 
Buciuleanu (min. 45). S-au evi
dențiat Isghireanu. Tudoroiu, Mă- 
dărășan, Popescu (Locomotiva) șî 
Iuhasz, Racz, Soliu (Metalul). A 
arbitrat mulțumitor Kincs (Lugoj).

FLAMURA ROȘIE CLUJ — ME
TALUL ORADEA 3-3 (2-2)

Un joc foarte spectaculos ter
minat cu un rezultat just. Ambele 
echipe au avut inițiativa cîte o 
repriză: Flamura roșie în prima 
iar Metalul în cea de a doua. 
Cele șase puncte au fost înscrise 
de către Kalo (min. 6), Kircoșa 
(min. 32, 82), pentru clujeni și 
Pantici (min. 10), Szakacs (min. 
27) și Conrad (min. 85), pentru 
orădeni. Au fost mai buni Fodor, 
Kircoșa, Nagy (FI. roșie) și Po- 
noran, Balogh, Bereș (Metalul). 
Arbitru! Gh. Osiac (Tim.).

R. Fisch corespondent
CLASAMENTUL

1. Prog. Oradea
2. Mt. C. Turzii
3. Met. Reșița
4. Flacăra Mediaș
5. Loc. Arad
6. Met. Hunedoara
7. Loc. Cluj
8. Min. Lupeni
9. Met. Arad

10. Prog. Satu Mare
11. Metalul 108
12 FI. roșie Cluj
13. Met. Baia Mare
14. Met. Oradea

21 14 3 4 45:16 31
21 12 5 4 39:14 29
21 11 5 5 30:19 27
21 11 5 5 30:19 27
21 9 5 7 30:20 23
21 7 8 6 32:21 22
21 9 3 9 34:31 21
21 6 7 8 26:29 19
21 6 6 9 19:32 18
21 5 8 8 21:44 18
21 5 5 11 26:38 15
21—4 7 10 15:33 15
21 3 9 9 14:31 15
21 4 6 11 26:42 14

ETAPA VIITOARE:
Minerul Lupeni —■ FI. roșie 

Cluj. Locomotiva Clui —• Progre
sul Oradea, Metaluil Reșița — Me
talul Hunedoara, Metalul Ora
dea — Metalul Cîmpia Turzii, 
Metalul Baia Mare — Metalul A
rad, Progresul Satu Atare — Me
talul 108, Locomotiva Arad — 
Flacăra Mediaș.

SZRIâ iii

FLACARA CIMPINA— FLAMURA 
ROȘIE BURDUJENI 2-0 (1-0)

CIMPINA (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Gazdele au confirmat forma bună 
avută joi în fața dinamoviștilor din 
Bacău, întrecînd de data aceasta' 
Flamura roșie Burdujeni.

In ciuda terenului noroios, cele 
două echipe au furnizat un joc 
spectaculos cu acțiuni rapide, bine 
concepute. Gazdele au meritat vic
toria datorită unei mai bune orien
tări tactice. Oaspeții s-au prezen
tat neașteptat de bine, în special 
în prima repriză cînd jocul a fost 
echilibrat sub toate aspectele. De-a 
lungul întîlnirii gazdele reușesc să 
fructifice două din numeroasele o- 
cazii avute la poarta adversarilor 
prin Nițulescu (min. 44) și Gh. lo- 
nescu II (min. 69). S-au remarcat 
Sălcudeanu, Sarvaș, Minculescu 
(Flacăra) și Crăciun, Constantine- 
scu, Zinculescu (Flamura roșie Bur
dujeni). Autoritar și competent a 
condus arbitrul Ștefan Constanti- 
nescu (București).

TIBERIU STAMA

DINAMO B1RLAD — FLACARA f 
MAI PLOEȘTI 2—1 (0—1)

3000 de spectatori au asistat ia 
un joc de factură tehnică bună, cu 
faze spectaculoase la ambele porți. 
Repriza I-a a aparținut echipei din 
Ploești care a atacat intens și a 
reușit de altfel să înscrie și un gol 
în min. 41, prin Truică. După pauză, 
dinamoviștii sînt cei care au ini
țiativa, domină insistent și pun la 
grea încercare apărarea echipei din 
Ploești, care de două ori este sur
prinsă. Gazdele au marcat c?le 
două goluri prin Nicușor (min. 
47) și Sluntschi (min. 57). In n ln. 
65, Nicușor (Dinamo) a ratat o 'o- 
vitură de la 11 m. S-au remarcat 
Fechete, Cioboată, Apostolacha -i 
Sluntschi (Dinamo) și Truică, Ste
rilă (Flacăra).

S. Solomon, V. Budu-corespor.denți

LOCOMOTIVA GALAȚI — LOCO
MOTIVA IAȘI 3—2 (2—0)

Joc de bună factură tehnică. Au 
marcat Bogdan (min. 22), Ciolan 
(Loc. Iași, autogol min. 36) si 
Comșa pentru învingători și Dr m 
(min. 58), Stănescu (min. 63) p;r.- 
tru învinși. A arbitrat corect Ianc- 
pol (Constanța).

FLAMURA ROȘIE BACAU — DI- 
NAMO BACAU 1—1 (1—0)

Jocul nu s-a ridicat la un bun nivel 
tehnic. Ambele echipe au avut pe
rioade egale de dominare. Flamura 
roșie în repriza I-a și Dinamo în 
cea. de a doua. Au marcat Bălan 
(min. 17) pentru Flamura roșie și 
Crețea (în min. 82) pentru Dinamo.

PROGRESUL FOCȘANI — AV!N- 
TUL FĂLTICENI 1—0 (1—0)

Localnicii au dominat majorita
tea timpului. A marcat Lucaci (A- 
vîntul). în proprie poartă (min. 7).
S-au remarcat Mitrea, Stoenescu, 
Pană (Progresul), Marin Szegedi 
(Avîntul).

FLAMURA ROȘIE BUHUȘI — DI- 
NAMO GALAȚI 3-2 (3—1)

Au marcat Filip (min. 7), Blitz 
(min. 37), Haralambie (min. 38), 

de la învingători șt Munteanu 
(min. 12 și 48) de la învinși. A ar
bitrat foarte bine Leonida Boțan 
(Iași).

ETAPA VIITOARE :

CLASAMENTUL

1 Dinamo Bacău 19 14 3 2 48:17 31
2. Flacăra Cîmpina 20 11 3 6 32:25 25
3. Locomotiva Iași 20 9 4 7 21:19 22
4. Fl. 1 Mai Ploești 19 9 3 7 43:30 21
5. Progresul Focșani 20 8 4 8 19:22 30
6. Știința Iași 19 8 3 8 28:26 19
7. Dinamo Bîrlad 20 8 3 9 26:31 19
8. Fl. roșie Burd. 19 6 6 7 25:29 18
9. FI. roșie Bacău 19 5 7 7 26:31 17

10. Fl. roșie Buhuși 19 7 2 10 28:37 16
11. Avînt. Fălticeni 20 6 4 10 17:28 16
12. Dinamo Galați 19 7 1 11 25:30 15
13. Locom. Galați 19 5 3 11 13:28 13

Bacău: Flamura roșie — Progre
sul Focșani; Galați: Locomotiva —! 
Flamura roșie Buhuși; Burdujeni: 
Flamura roșie — Dinamo Galați; 
Cîmpina: Flacăra — Flacăra 1 Mai 
Ploești; Iași: Știința — Dinamo Ba
cău; Fălticeni: Avîntul — Dinamoi 
Bîrlad.



„Cupa Spartachiadei de Tir 1955’’, a revenit asociației Metalul
* Ieri după-amiază au luat sfîrșit 
întrecerile finale de tir din cadrul 
Spartachiadei sindicale. In fiecare 
din cele șase zile de concurs, cei 
mai valoroși trăgători din asocia
țiile sportive sindicale, caliiicați 
pentru finala acestei competiții de 
masă, și-au disputat întîietafea, 
pentru locurile fruntașe, în nume
roasele probe cuprinse în progra
mul întrecerii. Cele mai bune re
zultate în clasamentul pe echipe 
le-au obținut reprezentanții asocia
ției Metalul care, ocupînd primul 
loc, au cîștigat „Cupa Spartachia
dei de Tir 1955".

In ultimele două zile de între
ceri s-au înregistrat următoarele 
rezultate tehnice: pistol liber echi
pe: 1. Progresul 2565 pct.; 2. Me
talul 2317 pct.; 3. Locomotiva 
2271 pct. Individual: 1. I. Pieptea 
(Progresul) 540 pct.; 2. T. Mani- 
catide (Progresul) 531 pct.; 3. Gh. 
Lichiardopol (Progresul) 514 pct. 
Meci englez (masculin) — echipe: 
1. Locomotiva 2343 pct. 2. Meta
lul 2340 pct.; 3. Progresul 2330 
pct. Individual: 1. N. Cojocaru 
(Locomotiva) 596 pct.; 2. C. Anto
nescu (Flamura roșie) 593 pct.; 3.

Echipa Știința a ieșit victorioasă în Spartachiada sindicală la oină
CRA’.OVA 9 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Duminică 
după-amiază au luat sfîrșit, după 
3 zile de întreceri, finalele Spar
tachiadei sindicale la oină pe a- 
nul 1955.

In ultima zi a competiției, cele 
10 echipe reprezentative ale aso- 
ciații’or sportive sindicale au 
avut o puternică revenire fur- 

nizînd jocuri viu disputate, unele 
întîlniri reușind chiar să se ridice 
la o înaltă valoare tehnică. Cele 
mai echilibrate jocuri au fost a- 
celea dintre formațiile Progresul 
și Știința, Constructorul — Ști
ința. Recolta — Flamura roșie, 
Locomotiva — Minerul, Flamura 
roșie — Locomotiva și Flacăra— 
Recolta, întîlniri care s-au înche
iat cu scoruri foarte strînse.

Reprezentativa asociației Știința 
care a cîștigat toate întîlnirile din

Campionatele republicane de voie* masculin și feminin
Iată rezultatele înregistrate ieri 

în cadrul etapei a IV-a a returu
lui campionatelor masculin și fe
minin de volei la categoria A.

FEMININ

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
— DINAMO BUCUREȘTI 2-3

A fost un meci spectacu’os și di
namic în care s-a luptat cu îndîr- 
jire pentru fiecare punct. De-alun- 
gul celor cinci seturi, dinamovis- 
tele au avut o ușoară superioritate, 
care a fost de altfel hotărîtoare. 
Ele au meritat victoria.

Stan Tudor 
corespondent

ȘTIINȚA I.C.F. — FLAMURA RO
ME IAȘI 0-3 (NEPREZENTARE)!

VOINȚA SIBIU — PROGRESUL 
TIMIȘOARA 3—0

(15—9, 15—7, 15—11)

O victorie categorică a sibience- 
lor, superioare din toate punctele 
de vedere. Jucătoarele din Timi
șoara s-au prezentat slab, în pri
mul rînd ca pregătire fizică.

VOINȚA ORAȘUL STALIN — 
PROGRESUL CASA SCINTEII 

BUCUREȘTI 0—3 
(12—15. 5—15, 11—15)

Deși au luptat cu multă însufle
țire. gazdele au trebuit să cedeze 
în fața unor adversare mai bine 
pregătite.

PROGRESUL CLUJ — 
LOCOMOTIVA M.C.F. BUCU

REȘTI 1—3
(9—15, 15—9, 1—15, 8—15)

Cele mai bune jucătoare au fost 
Rodica Sădeanu, Rodica Răducanu, 
de la bucureștence șî Eugenia Su- 
ciu. Luisa Ujvary de la clujence.

MASCULIN

C.C.A, — DINAMO IX BUCU
REȘTI 3-0

(15—13, 16—14, 15—11)

In ciuda scorului de 3—0, mili
tarii au avut de înfruntat o echipă 
CU multă voință. Dinamoviștii au 

N. Prescură (Metalul) 593 pct. 
Meci englez feminin — echipe: 1. 
Metalul 2348 pct. (nou record al 
R.P.R); 2. Constructorul 2317 pct.;
3. Progresul 2300 pct. Individual: 
1. Lia Sîrbu (Progresul) 594 pct. 
(record R.P.R. egalat); 2. Elisa- 
beta Mironescu (Constructorul) 592 
pct. (28 muște); 3. Iudith Moscu 
(Metalul) 592 pct. (27 muște). Ta
lere: Individual: 1. M. Vasiliu (Lo
comotiva) 90 pct.; 2. Gh. Florescu 
(Metalul) 88 pct.; 3. I. Dumitrescu 
(Progresul) 88 pct. Echipe: 1. 
Progresul 305 pct.; 2. Locomotiva 
291 pct.; 3. Metalul 276 pct.

In clasamentul general al Spar
tachiadei, situația este următoa
rea: 1. Metalul 3 pct.; 2. Flamura 
roșie 4 pct.; 3. Progresul 6 pct.;
4. Știința 9 pct.; 5. Locomotiva 
10 pct.; 6. Flacăra 12 pct.; 7. Con
structorul 12 pct.; 8. Avintul 16 
pct.; 9. Minerul 19 pct.; 10. Recol
ta 19 pct.

Evidențiind trăgătorii asociației 
Metalul care au cîștigat, la sfîr- 
șitul acestor întreceri, „Cupa Spar
tachiadei de Tir 1955”, trebuie de 
amintit și frumoasa comportare a 
trăgătorilor de la Flamura roșie 

ultima zi — de altfel și cele mai 
grele din întregul campionat — 
a reușit să se claseze pe primul 
loc și cu aceasta să cîștige mult 
disputatul titlu de echipă campi
oană a Spartachiadei sindicale, la 
oină. Echipa Știința a totalizat 
în clasament 26 de puncte fiind 
urmată de Constructorul 25 p. 
Locomotiva 22 p„ Progresul 21 
p. și apoi în ordine Recolta 19 
p„ Metalul 17 p.. Flacăra 14, Fla
mura roșie 11 p. (punctaveraj 
99—1301. Avîntul 13 p. (puncta- 
verai 95—141), Minerul 10 p.

Echipa campioană a utilizat 
de-a lungul turneului următorul 
lot de jucători : Albu, Dumitrescu, 
Munteanu, Jitaru, Căplescu, Ve- 
resejan, Iancu. Marinescu, Voicu, 
Cristache. Pălin, Papuc, Mandrea, 
Miu, Dragomir (antrenor Al. Ra- 
failescu). Din această echipă s-au 

condus în primele setuii, dar le-au 
lipsit acțiunile hotărîtoare pentru 
victorie. Echipa C.C.A. s-a prezen
tat sub posibilități șî a trebuit să 
se întrebuințeze serios pentru a 
cîștiga. Foarte bine a funcționat 
atacul de la C.C.A. în setul al trei
lea, cînd Claici și Roman au exce
lat

Stan Tudor 
corespondent

PROGRESUL I M F. CLUJ — 
DINAMO I BUCUREȘTI 2—3 

(15—12, 9-15, 15-9, 13—15, 
14—16)

După un meci deosebit de echili
brat și spectaculos, clujenii au ce
dat la limită î,n fața valoroasei e- 
chipe bucureștene. A fost o partidă 
viu disputată, iar echipa cîștigă- 
toare a fost superioară numai da
torită unui plus de rutină.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA —
METALUL ORAȘUL STALIN 0—3 

(12—15, 8—15, 5—15)

O victorie clară, care indică atît 
forma bună a jucătorilor de la Ora
șul Stalin, cit și valoarea slabă a 
componenților echipei Știința Ti
mișoara.

FLAMURA ROȘIE TG. MUREȘ — 
PROGRESUL I.T.B. BUCUREȘTI 

1—3
(6—15, 6—15, 17-15, 9-15)

In general net superiori, bucureș- 
tenii au cedat totuși un set. S-au 
evidențiat Rusescu, Medianu, Che- 
za,n, de la Progresul și Bighian, 
Pașcan de la Flamura roșie.

LOCOMOTIVA I.C.F. —
ȘTIINȚA ARAD 3—1 

(15—5, 15—8, 8—15, 15—5)

Ambele echipe au jucat slab. Cei 
mai buni jucători au fost Plocon, 
Lupan, Roman, (Locomotiva), Ji
taru, Săplăcan (Știința). A arbitrat 
bine M. Albuț.

(care de altfel au ocupat primul 
loc în clasamentul „B” — pentru 
armele sport) ca și evidentul pro
gres în care s-au prezentat repre
zentanții asociației Știința, care 
au reușit să obțină un punctaj 
destul de apropiat de cel' al redu
tabilei echipe a trăgătorilor aso
ciației Progresul.

întrecerile finale de tir din ca
drul Spartachiadei sindicale pe 
anul 1955 au însemnat un bun pri
lej de verificare a pregătirii mul
tora dintre trăgătorii noștri frun
tași precum și de evidențiere a 
numeroase elemente tinere talen
tate.

Concomitent cu întrecerile din 
cadrul Spartachiadei a avut loc și 
întîlnirea dintre trăgătorii asocia
țiilor Voința și Dinamo. Cupa a 
revenit asociației Voința.

După desfășurarea ultimei probe 
din cadrul finalelor de tir ale 
Spartachiadei sindicale, a urmat 
festivitatea de închidere a întrece
rilor, cu prilejul căreia a luat cu- 
vîntul din partea Secției C.F.S. din 
C.C.S., tov. Alexandru Suhală, care 
a arătat că aceste întreceri au cu
noscut un frumos succes.

remarcat în mod deosebit Albu, 
Dumitrescu, Iancu, Voicu, Crista
che și Pălin.

Echipa Constructorul, care de 
altfel s-a prezentat cel mai bine 
pregătită din punct de vedere 
tehnic a comis în meciul decisiv 
cu Știința o greșeală de tactică 
la intrare, ceea ce a făcut să 
piardă lupta pentru titlul de cam
pioană. Antrenorul echipei, Bîz- 
doacă, merită laude pentru felul 
în care a reușit să pregătească 
această echipă ai cărei componenți 
sînt foarte tineri în această disci
plină sportivă.

Surpriza turneului final a con
stituit-o însă formația asociației 
Locomotiva care a reușit meciuri 
destul de frumoase (a făcut meci 
egal cu Știința) reușind să se 
claseze înaintea unor formații 
rutinate.

TR. IOANIȚESCU

La 23 octombrie 
» avea loc la Moscova 

meciul de fotbal 
dintre reprezentativele 

Uniunii Sovietice $i Franței
La 23 octombrie, pe stadionul 

Dinamo din Moscova se va des
fășura întîlnirea internațională de 
fotbal dintre reprezentativele Uni
unii Sovietice și Franței. Meciul 
dintre echipele Franței și Elveției 
desfășurat duminică 9 octombrie, 
și terminat cu victoria francezilor 
cu scorul de 2—1, a constituit 
pentru echipa franceză o „repetiție 
generală" în vederea meciului de 
la Moscova. La Berna echipa fran
ceză a aliniat următoarea forma
ție : Remetter-Boucher, Jonquet, 
Marche-M’ahjoub, Marcel-Ujlaki,. 
Cisowski, Kopa, Glovacki, Vincent.

ȘTI
■ La 12 octombrie se va desfă

șura la Varșovia întîlnirea inter
națională de fotbal dintre echipele 
Gwardia Varșovia și Djurgarden 
Stockholm. Această întîlnire con
tează ca revanșă îh cadrul compe
tiției „Cupa campionilor europeni’’.

■ La Halle (R. D. Germană) 
s-a desfășurat la 6 octombrie în
tîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipele de juniori ale R.D. 
Germane și R. Cehoslovace. Vic
toria a revenit fotbaliștilor ger
mani cu scorul de 1-0 (0:0).

■ La Jena (R. D. Germană), cu 
prilejul celei de a 6-a aniversări 
a proclamării Republicii Democrate 
Germane, s-a desfășurat întîlnirea 
internațională de hochei pe iarbă 
între selecționatele masculine și 
feminine ale R.D. Germane și R. 
Cehoslovace. La bărbați, victoria 
a revenit hocheiștilor cehoslovaci 
cu scorul de 3-1 (2-1), iar la fe
mei, a învins echipa R.D. Germane 
cu scorul de 2-1 (1-1).

■ De săptămîna trecută, stadio
nul de iarnă din Praga a fost pus 
la dispoziția hocheiștilor ceho
slovaci care și-au început antre
namentele. Primul meci va avea 
loc la 12 octombrie, cînd se vor 
întîlni echipele Spartak Praha șî 
Banik Chomutov.

C C.A. a întrecut pe Locomotiva Gr. Roș e 
în finala Cupei R.P.R. la rugbi: 9-3
Ieri dimineață s-a disputat pe 

stadionul Republicii, finala Cu
pei R.P.R. la rugbi, ediția 1955, 
între formațiile Locomotiva Gri- 
vița Roșie și Casa Centrală a Ar
matei. Terminînd învingătoare cu 
scorul de 9-3 (6-3), echipa mili
tarilor a reintrat în posesia aces
tui mult apreciat trofeu, pe care-1 
detinea Dinamo București.

Iubitorii acestui sport, veniți în 
număr mare la acest eveniment, 
se așteptau ca întîlnirea să se ri
dice la un nivel tehnic și tactic 
superior. întîlnirea a fost insă 
lipsită de spectaculozitate, cu ex
cepția unor scurte perioade (înce
putul reprizei I-a și 15 minute în 
cea de a Il-a) cînd ambele echipe 
— și îndeosebi cea feroviară — 
au practicat un joc deschis. Sco
rul cu care s-a încheiat această 
partidă. 9-3 în favoarea echipei 
Casei Centrale a Armatei, este pe 
deplin meritat întrucît formația 
militarilor a jucat mai hotărît și 
a știut să profite de fiecare gre- 
șală a adversarilor lor.

Meciul a început în nota de do
minare a formației feroviare care 
a întreprins cîteva acțiuni pe îna
intare. Echipa militară se apără 
organizat și la un atac pe linia 
de 3/4, Dobre, bate o minge pe 
cealaltă parte a terenului. Cîțiva

Reprezentativele de atletism ale R.P. Ungare 
au întrecut echipele Sued ei

Sîmbătă și duminică pe stadionul 
Popular din Budapesta s-a dispu
tat dubla întîlnire internațională de 
atletism dintre reprezentativele 
R. P. Ungare și Suediei. Atleții și 
atletele din R. P. Ungară au ob
ținut și de data aceasta un frumos 
succes, ciștigînd întrecerea mascu
lină cu scorul de 112-100 iar pe cea 
feminină cu 68-38. Cu prilejul a- 
cestor întreceri au fost realizate o 
serie de rezultate valoroase. La a- 
runcarea discului de pildă, atletul 
maghiar Szecseny a realizat 54,24 
m (cea mai bună performantă ma
ghiară a anului), atletul Mihalyfi 
a aruncat greutatea la 16,60 m., 
obținînd un valoros record maghiar 
iar atletul suedez K. Johanson a 
parcurs distanța de 110 m. garduri 
in 14,4 sec. Iată de altfel rezulta
tele înregistrate în cele două zile 
ale concursului : ZIUA INTIIA: 
Bărbați: 400 m Brandstrom (Sue
dia) 48,0, Bestensen (Suedia) 48,7; 
Karadi (Ur:g.) 48,9; Solymosi
(Ung.) 49,3; 400 m. garduri: Erik
sson (Suedia) 52,7 ; Johanson (Su
edia). 53.5: trlnlu-sa.lt; Bolyki 
(Ung.) 15.41 (record) ; Norman 
(Suedia) 15.07 m.; 100 tn. plat: 
Goldovany (Ung.) 10,6 ; Cristensen 
(Suedia) 10,7; Karlsson (Suedia) 
10,7 ; Sebestyen (Ung.) 10,8 : pră
jină: Lungren (Suedia) 4,20 m.; 
Lundberg (Suedia) 4,10; disc: 
Szecseny (Ung.) 54,24 m.; Avid- 
son (Suedia) 50,31 ; Levai (Ung.) 
49,81 ; suliță : Sandstrom (Suedia) 
71.82: Krasznai (Ung.) 69,40; 
5000 m. Kovâcs (Ung.) 14:17,0; 
Szabo (Ung.) 14:37,0; 800 m.:

RI EXTERNE
■ Duminică 9 octombrie s-au 

desfășurat mai multe întîlniri in
ternaționale de fotbal. Astfel la 
Lugano, Elveția B a jucat cu echi
pa Luxemburgului de care a dis
pus cu scorul de 4-0. La Saar- 
briiken, echipa Saar-ului a dispus 
de Franța B cu scorul de 7-5 
(5-3).

■ După cum s-a mai scris, anul 
acesta, Canada va fi reprezentată 
la turneul de hochei pe ghiață din 
cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă 
de la Cortina D’Ampezzo de echi
pa Kitchener Waterloo Dutchmen 
care a cucerit de trei ori la rînd 
Cupa Allan (competiție la care 
participă cele mai muie echipe a- 
matoare ale Canadei). Canadienii 
vor veni în Europa cu 17 jucători, 
din care patru sînt profesioniști, și 
după regulamentul competiției nu 
au drept de joc. Deci, urmează ca 
în turneu să joace doar 13 jucă
tori.

■ Federația braziliană de fotbal 
a hotărît să selecționeze un lot 
mai mare de jucători care să se 
pregătească în vederea campiona
telor. mondiale care se vor desfă
șura în anul 1958 în Suedia.

In același timp, federația argen- 
tiniană de fotbal ar dori să alcă
tuiască o reprezentativă a Ameri- 

jucători feroviari „bîlbîie" min
gea care intră în terenul de țintă. 
Penciu atent, urmărește și plon
jează spectaculos peste balon, în
scriind astfel primele trei puncte 
ale militarilor. După o perioadă 
de joc în mijlocul terenului, — 
la o nouă greșeală a feroviarilor— 
Ștefan Constantin reușește să ri
dice scorul la 6-0 printr-o lovi
tură de picior căzută. Către sfîr- 
șitul primei reprize la o tușă de 
but, Ciobanu .,sparge" și culcă 
balonul, reducînd scorul la 6-3.

La începutul reprizei a doua, 
feroviarii atacă puternic și reu
șesc să domine 10 minute, după 
care jocul se echilibrează din nou. 
Partea a doua a acestei reprize 
ap-arține echipei C.C.A. care reu
șește să concretizeze această do
minare printr-o lovitură de pe
deapsă executată de Penciu și ast
fel întîlnirea se termină cu scorul 
de 9-3 în favoarea echipei milita
rilor.

O mențiune specială pentru îna
intările ambelor formații care au 
luptat din primul pînă în ultimul 
minut cu o deosebită dîrzenie.

Merită subliniat arbitrajul com
petent și autoritar prestat de ma
estrul sportului Dumitru Ionescu.

I. OPRESCU

Rozsavolgi (Ung.) 1:51,3; Szent- 
galy (Ung.) 1:51,4; Aberg (Sue
dia) 1:52,3; 4 x 100: Ungaria 41,0 

Suedia 41,1. Femei; 100 m. 
Nszmelyi (Ung.) 11,9; M’artuson 
(Suedia) 12,1 ; 800 m.: Razi (Ung.) 
2:10,3; Barskai (Ung.) 2:10,7; 
greutate: Feher (Ung.) 14,03; (nou 
record al R.P.U); Szenty (Ung.) 
13,63; lungime: Penzes (Ung.) 
5,64; Gyarmaty (Ung.) 5,64 ; 4x100 
m. Ungaria ; 47,5; Sued«a 48,3.

ZIUA DOUA : Bărbați: 200 m. 
plat: Goldovany (Ung.) 21,2, Rarl- 
son (Suedia) 21,4 1500 m. Ta-
bori (Ung.) 3:45,0, Iharos (Ung.) 
3:45,6, Gustavson (Suedia) 3:49,0. 
Greutate: Mihalyfi 16,60 m. Utem. 
borm (Suedia) 16,26 m. Kovesdi 
(Ung.) 15.75 m. înălțime: Nilson 
(Suedia) 2,00 m. Petterson (Sue
dia) 1,96 m. 110 m. garduri: K. 
Johanson (Suedia) 14,4, Retezar 
(Ung.) 14,7 Czenger (Ung.) 14,7. 
3000 m. obstacole: Rozsnyovi 
(Ung.) 8:50,0. Dehen (Ung.) 8:50,2. 
Lungime: Foldessi (Ung.) 7,61 m. 
Magunson (Suedia) 7,47 m. Cio
can : Csermak (Ung.) 60,80 m. Ne
meth (Ung.) 58,48 m. ÎO.COO m. 
Nyberg (Suedia) 29,33,4. Beres 
30:05,6 4 x 400 m. Suedia 3:12,8 
R.P. Ungară 3:12,9.
FEMEI : 80 m. garduri: Gyarmati 
(Ung.) 11,3, Neszmely (Ung.) 11,6 
(record de junioare al R.P.U.) 200 
tn. Neszmely (Ung.) 24,6; Olafson 
(Suedia) 25,0 (record) disc: Se- 
redi 43,41 m. Olander (Suedia) 
43 41 m. suliță: Vigil (R.P.U.) 
49,10 m.

ZOLTAN ȘUBERT

cei de Sud care să întîlnească 
echipa Europei. Meciul ar urma 
să aibă loc după desfășurarea cam
pionatelor mondiale din anul 1958.

■ La Gottwaldov s-a desfășurat 
întîlnirea internațională de natație 
dintre echipele U.D.A. Praga și 
Honved Budapesta. Victoria a re
venit sportivilor cehoslovaci cu 
scorul de 52-41. întîlnirea de polo 
a revenit echipei Honved cu sco
rul de 15-4 (9-1).

■ Halterofilul cehoslovac Va- 
vricka a stabilit un nou record ce
hoslovac la triatlon categoria pa
nă, Rezultatul total este de 287,5 
kg-

■ Echipa cehoslovacă de fotbal 
Spartak Celakovice a jucat la Di- 
mitrovo (R.P. Bulgaria) unde a 
întîlnit echipa Minior. Gazdele au 
cîștigat cu scorul de 5-3 (2-2).

b Pe fluviul Vltava s-.a desfă
șurat întîlnirea internațională de 
canotaj dintre reprezentativele R. 
Cehoslovace și Uniunii Sovietice. 
La canotaj academic feminin vic
toria a revenit sportivelor sovie
tice cu 33-27,5. La aceeași probă, la 
bărbați, sportivii sovietici și-au 
adjudecat victoria cu scorul de 
51-48. La canoe, sportivii, ceho
slovaci au cîștigat cu 67-48.
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