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Tradiționala ștafetă a prieteniei romino-sovietcce

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT OE PE LINGĂ CONSILIUL OE MINIȘTRI 
Șl AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

Și în acest an, în cinstea aniversării Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie se va desfășura tradiționala ștafetă a prieteniei romino- 
sovietice. De-a lungul a sute și mii de kilometri, sportivii vor purta 
mesajul de prietenie adresat de tineretul muncitor din tara noastră 
eroicului tineret sovietic. Ca și pînă acum, ștafeta este organizată 
rin trei etape, străbătînd tara de-a lungul a cinci trasee, care se în- 

tîlnesc la Iași. Ștafeta prieteniei romîno-sovietice Va fi transmisă 
solilor tineretului sovietic în cadrul unui miting care va avea loc 
la Ungheni.
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Crosul „Să întîmpinăm 7 Noiembrie44 I ECHIPELE U.R.S.S. Șl R.P.U. ÎNVINGĂTOARE IM PRIMA ZI
Ieri s-a desfășurat în întreaga 

tară etapa raională și pe oraișe a 
crosului „Să înitînțpâniăm 7 Noiem
brie". In București această etapă 
a reunit toate colectivele aceleiași 

asoaiaiții, fa concursurile organiza - 
\ te die consiliile regionale aile aso- 
‘ ciaițîitor. Și iată acum cîteva dintre 
1 relatările corespondențifioir noștri 
asupra desfășurării etapei a II-a 
a crosului.

Fălticeni. — A fost un concurs 
care a reunit un număr record de 
coneureniți. Nictcirfa o etapă a cam- 

; picmatutai de arce n-a mai atras 
la Fălticeni 250 de concuranji. Pe 
echipe s-a clasat pe primele locuri: 
junioare — Școala horticolă; juniori 
— Liceul de bateți; senioare — 
Școala pedagogică: seniori — Vo
ința.

Cluj. — Concursul din parcul 
sportiv „Victor Babes" s-a buciumat 
de o hclnă organizare. Peste 400 die 
concuirenți .au luai startul întreoîn- 
du-se în cadrul etapei pe ratai și 
pe oraș. Individual s-au înregistrat 

■ următoarele rezultate : junioare —
1. Jrfaa Gafcteir (Șc. medie maigh.), 
juniori — 1. G. Farkas (Met.), se
nioare — Maria Diaconu (Șc. prof, 
surdlo-mute); seniori — 1. Gh. Aipli 
(Șt. Bolyai).

Pe echipe rezultatele au fost ur
mătoarele : junioare — 1. Ștrarața 
44 p., 2. Șc. pedag. maghiară 47 
p., 3. Șc. medie nr. 10 101 p.; ju
niori — 1. Locomotiva 48 r>,, 2. 
Știința 101 ,p„ 3. FI. roșie „I. Her- 
bak" 105 t>.; senioare — 1. Știința 
„Babeș" 26 p., 2. Progresul F. Sfa
turi 40 p., 3. Șc. prcfes. sturdo- 
muli 57 p.; seniori — 1. Știința
39 p., 2. Dinamo 63 p., 3. Șc. prates, 
suind»-muți 71 p. Ca principale de
ficiențe au fost prezentarea umor 
caniauirenți fără vizita medicală și...

REZULTATELE Dl» PRIMA ZI A CONCURSULUI 
INTERNATIONAL DE GIMNASTICĂ

Ieri dimineață, în ralia Dinavno, 
în timp ce participanții la „Cupa 
Orașelor" își disputau întîietatea. 
în tribuna din dreapta sălii s-a 
produs un freamăt neobișnuit pen
tru concursurile de gimnastică, un
de spectatorii păstrează de obicei, 
liniște perfectă.

Scriseră component ii celor două 
reprezentative care urinau să se 
întâlnească In după-amiaza aceleiași 
zile, în sala Floreaisca, gimnastele 
și gimnaștii de la Akadarnik 
(R.P.B.) și Știința (R.P.R.).

Privind grupele cane s-au fonmat 
era ușor de înțeles că prietenia 
ce-i leagă este veche. Și, îinitr-adte- 
văr, companenții celcr două tofuri 
se cunosc de mult. Unii dintre ei 
s-au mai întîlnit ou prilejul altor 
concursuri internaționale. Cîteva 
ore mai târziu, în sala Floreasca 
din Capitală, vechii prieteni, gim- 
naștii romîni și bulgari, deveniseră 
„adversari".

După tradiționalei schimb de dra
pele, flori • și insigne, concuirenții 
sînt chemați la încălzire. Primele 
aparate la care se lucrează sfat 
paralele, pentiu fete, și cal cu mi
nere pentru băieți. Chiar după evo
luția primelor concurente, la para
lele se observă o ușoară superio
ritate a studentelor de la .Știința, 
care și conduc după această pro
bă. Rezultat* 55.21—54.51 pentru 
Știința. Aceeași superioritate, însă 
de partea studenților bulgari și mai 
evidentă decît în întrecerea echipe
lor feminine, s-a văzut la caii cu 
mîlnere. unde. oaspeții demonstrea

Turneul internațional feminin de șah de la Moscova
MOSCOVA; 15 (Agerpres) TASS 

transmite: In cea de a 9-a rundă a 
turneului internațional feminin de 
șah de la Moscova, fruntașa cla
samentului Lăzarevici (Iugoslavia) 
a suferit .prima îrrfrîngere de la în
ceputul competiției, pierzînd în 
fața șahistei poloneze Holuj.

Intr-o apărare siciliana, Rubțova 

reprezentarea unor echipe de se
nioare (FI. roșie „I. Herbak", Pro
gresul I.M.F).

Constanța. — Dintre cei 200 de 
carjcnreoț'i care au participat la 
facaa 'pe onaiș s-au Plasat pe pri
mele tocuri: junioare — Lucia 
Fulga (Ș.P.C.). Pe echipe — Șc. 
profesională construcții. Senioare— 
Elena Gfceorghe (Prog.). Pe echipe 
— Pmgresii'l. Juniori —- Gh. Gîscă 
(Canstr.). Pe echipe — S.M.B. I. 
Seniori — AL Arhip și Gh. Gnis- 
teia (FI. roșie). Pe echipe — Con
structorul.

★
lată acum și rezultatele de la 

doiuă din concursurile dte cros or
ganizate die ccinriiliile regionale sau 
orășenești ale asociațiilor, în Ca
pitală :

Progresul. — Stadion Progresul 
F. B., organizare bună, 98 die con- 
curenți. Pe primele locuri s-au cla
sat: juniori — 1. Florea Tăbîircă 
(C.P.C.S.)’, 2. Aurel Tudonaehe 
(I.T.B.), 3. Ion Oraveț (F. B.); pe 
echipe: I.T.B. — Junioare: 1.
Ga.b”iela Necuila (Sănătatea), 2.
Maria Tudor (Fin. SL), 3. Raită 
Elena (I.T.B.). Pe echipe —
C.P.C.S. Senioare — 1. Nfculinia 
Uidrea (Gospodării), 2. Sueana 
Kenr (Sănătatea), 3. Ecat. Pănătău 
(LCA.S.). Pe echipe — Sănătatea. 
Seniori — 1. Marin Triifu (I.T.B.),
2. Gh. Manea (C.P.C.S.), 3. N.
Ianescti (Prog. 5). Pe echipe — 
Progresul I.

Constructorul. — Stadionul Con
structorul, 120 die .participamiți dfa 
20 de colective sportive. S-au evi
dențiat o serie de elemente tinere 
și talentate ca: Tatiana Carlonț, 
Simona Bocăneai ă, Vas i le Marco, 
Vasile Langa și Dumitru Poenaru.

ză o tehnică superioară față de 
cea a studenților noștri. Diferența 
de pulnetaj este evidentă : 53,24— 
50,59 pentfu Akademik.

După cel de ad doilea aiparat, 
sărituri la fete și bară fixă la bă
ieți, cei ce luaseră conducerea își 
măresc .avantajul cu mai mult de 
un punct la fete și 3 puncte la 
băieți. Cu săriturile, gimna stele 
termină întrecerea din prima zi ou 
■rezultatul final 110,49—108,76 pen
tru Știința' (R.P.R.). întrecerea e- 
chipelor masculine a continuat cu 
exercițiile la sol. De această dată, 
diferența dintre echipe’e Știința și 
Akademik nu maii este atît de mare, 
dlar victoria revine tot studenților 
(bulgari, cu 52,81 față de 51,77 
punctaj totalizat die echipa noas
tră. Astfel, după prima zi de con
cura, echipe studenților din R. P. 
Bulgaria conduce cu 158,60—151,51 
puncte.

Clasamentele individuale după 
prima zi de concurs, pe aparate, aiu 
următoarea înfățișare : Fete : pa
ralele : 1. Tvetana Stanoeva (Al 
9,56 p.; 2. E. Mărgărit (S) 9.50 
p.; 3. E. Vătășota (S) 9.46 p. Sări
turi: 1. E. Leuștean (S) 9,76 p.;
2. T. Stainceva (A) 9,70 p.; 3. E 
Mărgărit (S) 9,53 p. Băcieți : cal 
cu minere: 1. N. Miilev (A) 9,56 
p.; 2. Velik Kapsazav -(A) 9,40 ip.;
3. St, Temesi (S) 9.10 -p. Bară 
fixă : 1. N. Milev (A) 9,13 p ; 2-3. 
Șt. Harko (S) și V. Kapsazov (A) 
8,90 p. Sol: 1. L. Ghecirghiev (A)

,» 9,26 p.; 2. V. Kapsazov (A) 9,20 
p.; 3. Șt. Hargalaș (S) 9,06 p.

(U.R.S.S.) a cîștigat la Chaude de 
Sillarus (Franța). Ignatieva 
(U.R.S.S.), depășind timpul de 
gîndire, a pierdut la Zvcrîkina 
(U.R.S.S.), iar Nedelcovici (Iugos
lavia) a obținut victoria în partida 
cu Gurfinkel (U.R.S.S.). Restul 
partidelor s-au întrerupt,

A CONCURSULUI INTERNATIONAL DE M0T0CR0S
ORAȘUL STALIN, 16 (prin te

lefon de la trimișii noștri). — In 
cursul dimineții de azi (N. R. ieri), 
s-au desfășurat întrecerile din pri
ma zi a concursului internațional de 
motocros, organizat de A.V.S.A.P. 
Deschiderea a avut loc in cadrul 
unei1 mari festivități la care au a- 
sistat mii de spectatori, din locali
tate și din numeroase alte orașe 
ale țării, veniți special să urmă
rească aceste întreceri deosebit de 
interesante.

Din partea organizatorilor, a luat 
cuvîntul președintele A.V.S.A.P., 
care a salutat delegațiile na
țiunilor participante la concurs, 
a urat succes concurenților și a 
declarat deschisă competiția. Au luat 
apoi cuvîntul A. I. Sergheev, con
ducătorul delegației U.R.S.S., care 
a vorbit în numele participanților 
și al organizațiilor sportive repre
zentate de aceștia, și Chiu-Fin, con
ducătorul delegației din R. P. Chi
neză.

URMĂRIND CURSA

Era de așteptat ca lupta pentru 
victorie să se dea între motocicliș- 
tii sovietici, cehi, maghiari și ro
mîni. Insă nimeni nu s-a așteptat 
ca echipajele reprezentative ale 
U.R.S.S. să domine atît de cate
goric întrecerea, de la primul pînă 
la ultimul kilometru.

Sportivii sovietici s-au remarcat 
printr-o. excelentă pregătire, un 
desăvîrșit spirit de echipă și o 
perfectă omogenitate. Iată de ce 
am considerat absolut necesar să 
începem cronica desfășurării între
cerilor cu aceste sublinieri.

Considerăm drept cea mai grea 
porțiune din traseu primii 15 km., 
care cuprind porțiuni deluroase, 
cu poteci, serpentine, ce urcă spre 
Poiana Stalin.

Ordinea în care au trecut echi
pele feminine (întîi s-a dat pleca
rea în proba pentru femes) a fost 
aceeași ca la plecare. Cu o singură 
deosebire : distanța de două minu
te, la care au plecat echipajele, 
s-a micșorat între unele iar între 
altele s-a mărit Astfel, echipa 
R.P.R. (Margareta Unghi și Ilona 
Kedves) s-a apropiat la 30 secun
de de echipa R. P. Ungare. Dar 
Margareta Unghi se răstoarnă și 
Ilona Kedves se oprește să-i dea 
ajutor. Cînd se reia cursa, Kedves 
este cea care rămîne în pană de 
motor, echipajul nostru pierzînd 
astfel 3 minute.

Reluînd alergarea, cele două 
reprezentante ale noastre fac o 
cursă excepționala, reducînd han
dicapul. La capătul acestei dispute 
de 35 km. cronometreie au înre
gistrat următoarele rezultate :

1. Echipa R. P. Ungare (Aranka 
Gondos și Rozalia Benkaj lh 03,09;
2. R.P.R. (Margareta Unghi și 
Ilona Kedves) lh.04,56; 3. U R.S.S. 
(N. A. Susova și N. I. Sorcova) 
lh 14,18,4; 4. R. P. Chineză (Liu- 
Ho-Li și Kon-Iun-Cia) lh 15,14 ; 
5. Regiunea Stalin (Elisabeta Ma
gyar și Ada Oberi) lh 20,19.

Motocicliștii au alergat pe un 
traseu de 50 km. pe care l-au a- 
coperit de două ori. La punctul 
nostru, situat în preajma unui vi
raj, de unde ni se deschidea per
spectiva de a urmări pe o lungă 
porțiune desfășurarea cursei, în
registrăm următoarea trecere a 
participanților: Primul echipaj
este chiar cel care plecase pri
mul: echipa I a R.P. Ungare. 
Participanții pe motociclete solo, 
trei la număr, vin grupați în timp 

ce echipajul cu ataș sosește cu 
întârziere. La fel grupați sosesc 
„soliștii" din echipa R P. Bul
garia. Și aci echipajul cu ataș a 
rămas în urmă. Faptul este expli
cabil, căci pe drumul cu poteci, 
rîpe, șanțuri, printre bolovani, sau 
peste cîmp, sportivii pe motoci
clete solo se descurcă mult mai 
ușor.

Cei 15 kilometri de la plecare și 
pînă la punctul fa care ne aflăm

Un moment deosebit de dificil 
pe parcurs

Foto: J. Ml NAICA

au fost străbătuți de echipajul 
maghiar în 24 minute, iar de cel 
bulgar în 25 minute. Echina R. 
Cehoslovace II stabilește timpul 
de 22 minute. Sportivii cehoslovaci 
trec puternic pe Iîngă noi și fac 
un adevărat slalom printre pie
trele drumeagului, dispărînd nu
mai decît din privirile noastre. 
Continuăm să înregistrăm trece
rile : R.P. Chineză II, R.P, Chi
neză I, R.P. Bulgaria II.

Echipa U.R.S.S. II ne impre
sionează prin ușurința cu care 
parcurge acest traseu dificil. Un 
singur echipaj, U.R.S.S. 1, care 
trece compact și în ' ordinea nu
merelor de concurs, reușește să 
facă un timp mai bun decît cel 
al cehoslovacilor: 21 minute. Trec 
apoi, resfirate, echipajele R.P.R. 
II. R.P.R. I, R. Cehoslovacă I.

In turul II atît echipajul 
U.R.S.S. I cît și U.R.S.S. II, so
sesc înaintea multor altor formații, 
plecate în cursă înaintea acestora. 
Felul în care motocicliștii sovie
tici trec prin vaduri, gropi, dîm- 
buri, sau mlaștini, impresionează 
în mod deosebit miile de specta
tori afîați de-a lungul parcursului.

Odată ajunși la capătul celor 
100 km. cronometreie stabilesc ur
mătoarea ordine în clasament:

Cammonatele mondiale de haltere
MUNCHEN 15 (Agerpres). — 

Sportivii sovietici Continuă seria 
strălucitelor succese la campiona
tele mondiale de haltere care se 
desfășoară ta orașul Miinchen din 
R.F. Germană. Vineri seara, Niko
lai Kostîlev a adus al treilea titlu 
mondial echipei U.R.S.S., clasîn- 
du-se pe primul loc la categoria 
ușoară cu extraordinara perfor
manță de 382,500 kg. Rezultatul 
obținut de Kostîlev corectează cu
12.500 kg. vechiul record mondial 
deținut de americamil Peter Geor
ge. La cele trei stiluri, separat, 
noul campion al lumii a obținut 
următoarele performanțe: împins:
112.500 kg.; smuls: 125 kg.; arun
cat: 145 kg. Pe locul doi s-a cla
sat egipteanul Said Guda — 365

1. Echipa U.R.S'.S. I (Sebastianov, 
Pîlaev, Diojenov, Cosmatov+Sile- 
nov) lh.49:48,8; 2. U.R.S.S. II (Re-, 
sednik, Ataian, Kircis, Volcikeje- 
vici + Filipov) lh.54î!35,2; 3. R.P. Un. 
gară I (Ruzsay, Bernadi, Haran-J 
cyvlgy, Ga'l + Barbuty) 2h.01:02,2; 
4. R.P. Chineză I (Cea-Su-Sin, 
Ko-Z-Pin, Ne-Tin-Tin, Tin-O-Sa-F; 
Mo-Tea-Pu) 2h.l3:06,2; 5. R.P.
Bulgară I (Gheorgheev, Topoldov-1 
schi, Anghelov, Ficev + Malîmov)) 
2h.20:26,3; 6. R.P. Ungară II (Ur- 
mos, Baril, M'arsovsky, Kolar+' 
Rusnyak) 211.32:19,7; 7. R.P. Chi^ 
neză II 2h.33:06 8; 8. R. Ceho
slovaca I 211.48:58,7; 9. Regiun'-a 
Stalin 1 2h.49,53; 10. R.P. Bul
garia II 3h. 12,24.

Echipajele Regiunea Stalfa II și 
R.P.R. I, sosind după închiderea, 
controlului, nu s-au clasat, iar e- 
cliipajul R.P.R. II a abandonat. E-* 
chipul R. Cehoslovace II, rămînînti 
descompletată, nu’ s-a clasat

In afară de echipajele sovietice1, 
care au dominat autoritar întrece-i 
rea, merită a fi menționată com
portarea echipajelor R. P. Chineze 
și R. P. Ungare, ai căror compo
nent i au lăsat' o frumoasă impre
sie. Motocicliștii rotnfai s-au com
portat sub așteptări

CÎTEVA DECLARAȚII
; i

După terminarea probelor, ani 
cules cîteva declarații.

Antrenorul lotului sovietic Vj 
Comeev, maestru emerit al spor
tului si de șase ori campion pl 
U.R.S.S., nea spus: „Trebuie să 
subliniez în primul rînd organizarea 
foarte hmă a acestei mari compe
tiții. Alergătorii noștri, au dai do-, 
vadă că sînt bine pregătiți și, după 
cum s-a văzut, au manifestat uri 
accentuat spirit de colectiv. EI 
s-au antrenat in mod special W 
junii localității Lls^orod din Ucraina’ 
și valoarea lor ridicată a corespuns 
firește și cu calitatea mașinilor lor“.

Sevasttanov, maestru emerit al 
snortiriui din U.R.S.S., component 
al primei echine, ne-a spus printre 
altele: ..Particip nentru a doua oară 
la o întrecere de acest fel. Orga
nizarea a fost foarte bună, traseul 
interesant si este pentru prima 
dată cînd alerg pe un parcurs 
muntos".

Aranka Condos și Rozalia Benka, 
foarie mulțumite de performanța rea
lizată ne-au spus ; „Parcursul ai 
fost extrem de greu, ne-a cerut e- 
forturi deosebite mal ales’ că ani 
întâlnit o serie de adversare foarte! 
tari. Vom căuta ca și în proba în-r, 
dividual ă să realizăm rezultate cil 
mal bune".

Lutm este zi de repaus, tar marți 
se desfășoară pe aceleași trase- pro-» 
bele individuale.

GH.ȘTEEANESCU și
C. Sf.VEREANU

kg., iar pe locul trei reprezentantul 
Birmăniei, ,Tun Maung — 355 kg.

Moscova (serviciul nostru de 
radio). In cadrul campionatului 
mondial de haltere, echipa U.R.S.S^ 
a cucerit cel de al patrulea titlu,' 
prin maestrul emerit a> sportului 
Arkadii Vorobiov, care, în limitele 
categoriei semigrea, a obținut per
formanța. de 455 kg. La categoria 
mijlocie, campion a devenit Torni 
Konno (S.U.A ) cu 435 kg. Pe locul 
doi, obțtaînd titlul de campion al 
Europei, s-a clasat sportivul sovie
tic Stepanov cu 425 kg. Campion 
al Europei în limitele categoriei 
semimijlocie a devenit sportivul 
sovietic F. Bogdanovski, cu ttn re» 
zultat de 405 kg. la cele trei stw 
luris



Ginamo București a terminat la egalitate cu C. C. A. 
hi campionatul categoriei A la rugbi

Amatorii de rugbi din Capitală 
au avut ieri prilejul să asiste la 
un bogat program competitional. 
In cea mai interesantă partidă din 
cadrul campionatului categoriei A 
s-au întîlnit, în deschiderea me
ciului de fotbal C.C.A. — Pro
gresul București, echipele Dinamo 
București și Casa Centrală a Ar
matei. Intîinirea a luat sfîrșit cu 
un scor neașteptat : 6-6 (6-3).

Jocul începe într-o alură vie, 
impusă îndeosebi de C.C.A. care, 
5n urma unei acțiuni a liniei de 
trei sferturi, reușește să deschidă 
scorul printr-o încercare reușită 
de I. Dobre. In continuare, echipa 
Casei Centrale a Armatei domină 
autoritar mai mult de jumătate 
din această repriză, după care jo
cul se echilibrează. Către sfîrșitul 
primei reprize (în min. 38), la o 
greșeală săvîrșită de N. Popescu 
(C.C.A.) arbitrul acordă o lovi
tură de pedeapsă pe care dinamo- 
vistul Dumitru lonescu o trans
formă aducînd astfel egalarea. In 
ultimul minut de joc în urma 
unui ofsaid vizibil, comis de Nicu 
Popescu arbitrul acordă echipei 
Dfnamo o lovitură de picior, pe 
care tot D. lonescu o transformă 
și astfel prima parte a jocului se 
incheie cu scorul de 6-3 în favoa
rea dinamoviștilor.

Jucătorii Casei Centrale a Ar
matei obțin egalarea în min. 46. 
cînd A. Penciu reușește o lovi
tură de picior căzută. Pină la 
sfîrșit se desfășoară un joc con- 
luz — de înaintare — și nici una 
«din echipe nu mai înscrie.

Tot cu un rezultat de egalitate 
K3-3) s-a încheiat și meciul dintre 
«echipele Dinamo IX și Progresul 
Sănătatea. Deși a dominat în ma« 
jjoritatea timpului, Dinamo IX nu 
a reușit să cîștige în această în- 
iîlnire din cauza unei greșite o-

Campionatele republicane de handbal
Categoria A, masculin

DINAMO VI BUCUREȘTI—ME
TALUL REȘIȚA 6-6 (2-3)

Metalul a condus majoritatea 
dfrnpului. In partea a doua a jo
cului metalurgiștii conduceau, la 
un moment dat, cu 5-3. Bucu- 
-reștenii au făcut un minunat efort 
reușind să egaleze și să ia con
ducerea : 6-5. Cu puțin timp îna
inte de terminarea meciului me. 
lalurgiștii reușesc însă să ega
leze. Rezultatul este just. Au mar
cat: Istrate (2). Tischler (2), Lu- 
pescu (2) (Dinamo) și Fazekas 
K2). Ferenschutz (2), Johman și 

• Szabo (Metalul).
iFL. ROȘIE CISNADIE — C.C.A. 

6-6 (4-2)
! Joc spectaculos, ambele echipe 
Jiind foarte bine pregătite. De re- 
anarcat faptul că bucureștenii au 
șreușit să egaleze dintr-o lovitură 
7<le la 13 m. Punctele au fost în
scrise de Kapp (3), Schasinger 
4(2), Marrtsch (FI. roșie) și Wag
ner (2), Bulgaru (2), Bota și 

■Sauer (C.C.A.).
1VOINȚA SIBIU — FLAMURA 
( ‘-ROȘIE JIMBOLIA 5-3 (1-2) 
r «Meciul a fost de factură tehnică 
ipodestă. Ambele echipe au jucat 
■dur, ceea ce a scăzut mult din 
ispectaculozitatea jocului. Au în- 
tscris: Bretz, Roth (2), Hochsman, 
"iWeidenfelder pentru Voința și Si
mon. Zahari, Kremer pentru Fla
mura roșie Jimbolia.
DINAMO ORAȘUL STALIN — 
METALUL TIMIȘOARA 7-3 (3.2) 
i In prima repriză, partida a fost

Rezultate valoroase ia natație
Sîmbătă și duminică bazinul a- 

-coperit de la Floreasca a găzduit 
•concursul de verificare a lotului 
republican. Au fost stabilite șapte 
noi recorduri republicane. In proba 
de 100 m. bras Mihai Mitrofan a 

, parcurs distanța în 1:13,5 timp ce 
•constituie un nou record republican. 
^Vechiul record 1:13,9 îi aparținea 

,1ui Felix Heitz.) Tot la bras, dar 
în proba de 200 m., tînărul înotător 
Adrian Oanță a reușit o perfor
manța deosebit de valoroasă: 
"2:43,4, timp cu care a egalat re
cordul deținut de Felix Heitz. După 
mulți ani, Anca Rosetti a reușit în 

efîrșit, să doboare vechiul record 
al probei 100 m. bras. Sîmbătă 
seara Anca Rosetti a coborît re
cordul la 1:27,0. Iată celelalte re
corduri obținute în acest concurs : 
200 m. liber junioare categ. 1

II; Margareta Wittgenstein 

rientări tactice. Mai mult decît 
atît, dinamoviștii au fost conduși 
pînă spre sfîrșitul ultimei reprize, 
cînd au egalat în urma unei în
cercări reușite de Adrian Iliescu. 
Pentru Progresul Sănătatea a 
marcat R, Făgărășanu, o lovitură 
de pedeapsă de la 45 m.

Ultima întilnire din cadrul cam
pionatului categoriei A, disputată 
în Capitală între echipele Progre
sul F.B. și Constructorul Orașul 
Stalin, s-a încheiat cu scorul de 
9-6 în favoarea primilor. Punctele 
învingătorilor au fost înscrise de 
Țăranu (încercare), F. Tudorache 
(două lovituri de pedeapsă) iar 
ale învinșilor de Gh. Andruță 
(încercare) și Gheorghe Bențea 
(lovitură de pedeapsă).

La Timișoara, Știința din lo
calitate a fost întrecută de Con- 
structorul București cu scorul dc 
20-3 (6-3).

Tot ieri s-a disputat și prima 
etapă din cadrul fazei finale a 
campionatului de juniori al R.P.R. 
lată rezultatele înregistrate: Con
structorul T.S.P. București — 
Știința Galati 58-0 (23-0); Meta
lul 16 București — Flamura roșie 
Orașul Stalin 37-0 (16-0); Loco
motiva Grivița Roșie — Loco
motiva Timisoara 12-3 (0-3); Di
namo București — Știința Poli
tehnica Cluj 0-6 (0-0). Această 
întilnire nu s-a terminat deoarece 
cu 5 minute înainte de sfîrșitul 
ei, juniorii dinamoviști au părăsit 
terenul de joc

1. OPRESCU
In campionatul categoriei B s-au 

înregistrat următoarele rezultate: 
Știin(a Iași — Minerul București 
3-6 (0-3); Constructorul Constan
ta — Știinfa Galati 0-17 (0-9), Lo
comotiva Cluj — Flacăra Ploești 
20-0 (0-0).

njult mai echilibrată. După pauză, 
echipa gazdă a depășit de multe 
ori apărarea adversă, reușind în 
acest fel să obțină o meritată vic
torie. Au marcat : Martini (3), 
Schmidt (2), Streitferdt și Donca 
pentru Dinamo Orașul Stalin, 
Pușcaș (2) și Mihelfi pentru Me
talul Timișoara.
ȘTIINȚA IAȘI — FLACARA 

PLOEȘTI 11-4 (3-0)
Victoria studenților ieșeni este 

pe deplin meritată. Echipa din 
Ploești a jucat slab, ceea ce ex
plică, în bună măsură, scorul 
mare cu care s-a încheiat meciul. 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTI 

INȚA I.C.F. 11-4 (5-1)
Echipa gazdă a jucat foarte 

bine, meritînd victoria chiar la a- 
cest scor. Au marcat : Jude (4), 
Iacobovschi (2), Siivestrovici, La- 
che, Gliga, Vlad și Werner pentru 
Știința Timișoara și Cernescu, Că. 
liman, Oprea, Nodea pentru Ști
ința I.C.F

Categoria A, feminin
ȘTIINȚA MIN. INVAȚAMINTU- 
LUI — PROGRESUL ORAȘUL 

STALIN 3-3 (3-1)
AVINTUL CODLEA — ȘTIINȚA 

I.C.F. 0-2 (0-2)
FLAMURA ROȘIE SIBIU—FLA

MURA ROȘIE CONSTANȚA 
7-3 (3-0)

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — FLA
MURA ROȘIE BUHUȘI 1-0 (0-0) 
PROGRESUL TG. MUREȘ — 

METALUL REȘIȚA 8-2 (5-1)

(2:56,3), 100 m. spate fete: Maria 
Both (1:20,3) nou record de se
nioare. 200 m. spate fete: Maria 
Both (2:59,6) nou record de se
nioare. 200 m. spate băieți: A. 
Măndoiu (2:38,3) nou record de 
seniori; 100 m. spate băieți: Hu
bert Bock (1:15,0) nou record ju
niori categ. I și II.

• In ultimul moment ni se co
munică de la subredacția noastră 
din Cluj că în cadrul concursului 
organizat de Flamura roșie „Ja- 
nos Herbak" în cinstea „Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietice", Eca- 
terina Orosz a obținut cu timpul 
2:57.8 un nou record republican 
în proba de 200 m. spate senioare, 
(Vechiul record : cel realizat de 
Maria Both... poate în același 
timp, în concursul de la Bucu
rești).

CAMPIONATUL
Seria I

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA CRAIOVA 1—0 (0—0) 

Comportîndu-se mult sub va
loarea sa obișnuită, Locomotiva 
București n-a reușit să întreacă 
decît la limită (1—0) prin golul 
marcat de Olaru în min. 73, echi
pa studenților din Craiova. Știin
ța a practicat un joc urît, bazîn- 
du-se numai pe apărare undq a 
păstrat în permanență 7—8 jucă
tori. Locomotiva a greșit înghe- 
suind jocul în mijlocul careului 
de 16 metri. O acțiune întreprinsă 
pe extremă de Filote a dus la în
scrierea golului victorios. A arbi
trat Zaharia Drăghici (Galați).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — 
FLACARA MORENI 2—1 (0—0)

Apărarea fermă a Flăcării n-a 
putut fi depășită de atacul Știin
ței decît în prima parte a repri
zei secunde. In minutul 53, Cru- 
țiu înscrie cu capul, iar în minu
tul 59 Vlad ridică scorul la 2—0. 

Acțiunile individuale întreprinse în 
atac de Flacăra reușesc o singură 
dată—prin Gh. Vasile, în min. 70— 
să se termine cu marcarea unui 
gol.

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

Progresul București a atacat a- 
proape tot timpul, a combinat în 
cîmp mult mai precis, a organi
zat acțiuni spectaculoase la poar
tă, dar, de marcat, a marcat Pro
gresul Sibiu prin Geamănu (min. 
80) în urma greșelii apărătorului 
Greavu Jocul — arbitrat de M. 
Popa (Buc.) — a fost de bună 
calitate.
METALUL UZ. TR. ORAȘUL 

STALIN — METALUL ST. R.
ORAȘUL STALIN 0—0

„Derbiul" echipelor de catego
rie B din Orașul Stalin s-a ter
minat cu un scor alb. Metalul 
Steagul Roșu a avut superioritate 
teritorială în timpul jocului, însă 
în fața porții înaintașii săi au 
ratat numeroase ocazii.
LOCOMOTIVA TR. SEVERIN — 

FL. ROȘIE SF. GHEORGHE 
2-0 (1—0)

După un joc de factură tehnică 
inferioară, Locomotiva a cîștigat 
pe merit prin golurile înscrise de 
Biolan în minutele 23 si 87
LOCOMOTIVA CRAIOVA — ME
TALUL BUCUREȘTI 2—0 (0—0) 

In prima repriză au dominat 
mai mult bucureștenii, dar înain
tarea lor a ratat numeroase ocazii 
clare. In schimb, Locomotiva, do- 
minînd categoric în repriza se
cundă, a reușit să înscrie de două 
ori prin Mihăilescu (min. 63) și 
Dilă (min. 85).

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE

1. Locomotiva Buc. 17 14 3 0 50:11 31
2. Progresul Sibiu 20 11 3 6 24:17 25
3. Dinamo 6 Buc. 20 8 6 6 30:23 22
4. Loc. Tr. Severin 20 10 2 8 31:24 22
5. Știința București 20 9 4 7 26:26 22
6. Met. uz. tr. 

Or. Stalin 18 8 3 7 24:10 19
7. Flacăra Moreni 20 8 1 11 25:30 17
8. Loc Craiova 20 7 3 10 15:31 17

' 9. Met. St. R. 
Or. Stalin 19 6 4 9 19:23 16

10. FI. Roșie Sf. Gh. 19 7 2 10 17:22 16
« ÎL Știința Craiova 20 5 5 10 20:28 15

lfi. Progresul Buc. 15 6 2 7 25:27 14
13. Metalul Buc. 20 5 2 13 22:47 12

Craiova : Locomotiva—Progre
sul București; Tr. Severin : Lo
comotiva—Locomotiva București ; 
Or. Stalin : Metalul uz. tr.—Știin
ța București; Sibiu : Progresul— 
Fl. Roșie Sf. Gheorghe; Moreni : 
Flacăra—Știința Craiova; Bucu
rești : Dinamo 6—Metalul St. 
roșu Orașul Stalin.

14. FL roșie Cluj 22 4 7 11 16:35 15
ETAPA VIITOARE

Flacăra Mediaș—Metalul Ora
dea, Metalul 108—Locomotiva A- 
rad, FI. roșie Cluj—Metalul Hu
nedoara, Metalul Arad—Progresul 
S. Mare, Metalul C. Turzii—Lo
comotiva Cluj, Metalul B. Mare— 
Minerul Lupeni, Progresul Ora
dea—Metalul Reșița.

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BASCHET
FEMININ

Flamura Roșie Tg. Mureș — 
Știința I.C.F. 42—48 (24—31).
Jocul a evidențiat'ascensiunea de 
formă a echipei din Tg. Mureș, care 
a rezistat cu succes în fața frun
tașei clasamentului. Au înscris : 
Koble (20), Attavi (1), Kari (8), 
Maior (9), Coșa (4) pentru Pro
gresul și Tomescu (8), Dragomi- 
rescu (8), Simionescu (12), Zăvă- 
descu (12), Boldog (4), Belu (4) 
pentru Știința.

Știința Cluj — Flamura Roșie 
Oradea 53—2» (29—13). Au în

scris: Sebeștyen (21), Cristea (15), 
Pop (10), Șerban (4), Vinczel (3) 
pentru Știința și Kohelka (16), 
Zima (6), Taub (4), Balog (2) și 
Naghi (1) pentru Flamura roșie.

Constructorul București — Lo
comotiva București 51—43 (26—18). 
O victorie pe deplin meritată a e- 
chipei Constructorul, dar după un 
joc de factură modestă. Cele mai 
bune jucătoare au fost Antonescu, 
Pîrvu și Nistor de la Constructo
rul, Ferencz și Constantin de la 
Locomotiva.

CATEGORIEI B LA FOTBAL
Seria a Il-a

LOCOMOTIVA CLUJ—PRO
GRESUL ORADEA 0—2 (0—0)

Primul punct a fost înscris din 
lovitură liberă de la 16 m de că
tre Cuc (min. 54), iar cel de al 
doilea de către Vaczi (min. 60), 
dintr-o acțiune personală. Arbi
tru : S. Segal (Buc.).
METALUL REȘIȚA — METALUL 

HUNEDOARA 4—0 (4-0)
Reșițenii au dominat categoric 

fn prima repriză, cînd au și în
scris, de altfel, toate golurile par
tidei, prin Iovan (min. 20, 30, 35) 
și Mioc (min .44). In repriza a 
doua jocul a căpătat un aspect de 
duritate, datorită In special oas
peților, fapt care a dus la elimi
narea în min. 71 a lui liarie (Hu
nedoara) și Jojart (Reșița).
METALUL ORADEA—M.ETALUL 

C. TURZII 3-1 (2—0)
Localnicii încep „tare" și reu

șesc să înscrie chiar din primul 
minut, prin Conrad. Oaspeții nu 
se lasă descurajați și organizează 
cîteva atacuri la poarta metalur- 
giștilor din Oradea dar șuturile 
lor sînt reținute cu siguranță de 
către portarul Bucur, care aDără 
excelent. In min. 39 Pantici ridică 
scorul : 2—0. Printr-o lovitură de 
la 11 m, acordată just de către 
arbitru, Ban reușește să reducă 
din scor: 2—1, dar la o jumătate 
de minut după aceasta, Szakacs 
(Met. Oradea) marchează din nou 
stabilind rezultatul meciului.
METALUL B. MARE-METALUL 

ARAD 2—0 (1—01
Jucătorii băimăreni au avut nu

meroase faze și ocazii de gol la 
poarta arădanilor (10—1 raport 
de cornere) dar ei nu au putut 
fructifica decît de două ori prin 
Adameț (min. 25) și Cosma (mi
nutul 751

PROGRESUL S. MARE—ME
TALUL 108 6—2 (3—1)

Au înscris Balea (2), Ferenczî 
(2), Grăban, Tudor, pentru Pro

gresul Satu Mare și Dumitrescu, 
Babonea, pentru Metalul 108.

LOCOMOTIVA ARAD —FLA
CARA MEDIAȘ 2—1 (2—0) 
Golurile au fost înscrise astfel : 

Petz (min. 12), Stan (min. 32), 
pentru Locomotiva Arad și Bin
der (min. 58), pentru Flacăra 
Mediaș. Arbitrajul lui T. Aszta- 
los, mediocru.
MINERUL LUPENI—FL. ROȘIE 

CLUJ 2—1 (1—0)
Au marcat : Nemeș (min. 27) 

și Morar (min. 51) de la Minerul 
Lupeni și Nagy (min. 78) de la 
FI. Roșie Cluj. învinșii au bene- 
ficiat de un penalti, apărat însă 
de către portarul Kiss

CLASAMENTUL
1. Progresul Oradea 22 15 3 4 47:16 33
2. Metalul C. Turzii 22 12 5 5 40:17 29
3. Metalul Reșița 22 12 5 5 34:19 29
4. Flacăra Mediaș 22 11 5 6 31:21 27
5. Loc Arad 22 10 5 7 32:21 25
6. Metalul

Hunedoara 22 7 8 7 32:25 22
7. Loc. Cluj 22 9 3 10 34:33 21
8. Minerul Lupeni 22 7 7 8 28:30 21
9. Progresul

Satu Mare 22 6 8 8 27:46 20
10. Metalul Arad 22 6 6 10 19:34 18
11. Metalul 

Baia Mare 22 4 9 9 16:31 17
12. Metalul Oradea 22 5 6 11 31:43 16
13. Metalul 108 22 5 5 12 28:44 15

Progresul Oradea — Progresul 
Tg. Mureș 33—44 (15—18). Pen
tru orădence au marcat Hottya
(4) , Papp (4), Balogh (4), Maier
(5) , Szabo (9). Cociubei (7), iar 
pentru mureșence Simon (5), Ko- 
vaci (1), Fdlopp (11), Kamenitzki 
(5), Rogobete (15), Varga (7).

Știința Invățămînt București — 
Progresul Arad 59—44 (22—27).

MASCULIN
Progresul Tg. Mureș — Con

structorul Cluj 66—69 (34—32).
Surprinzătoare victorie a clujeni
lor obținută în deplasare. Superio
ritatea învingătorilor s-a manifes
tat îndeosebi la contraatacuri și a- 
runcări de la semidistanță. Au 
marcat: Elek (15), Kadar (14), 
Zoizon (9), Rettegi (12), Schwarz 
(10), Bokor (6) pentru Progresul 
și Gruber (11), Gușan (11), Wil- 
weît (11), Brînzei (3), Albu (11), 
Spiridon (19), Anghel (3) pentru 
Constructorul.

Știința Timișoara — Dinamo Tg. 
Mureș 68—61 (27—31). Au.marcat: 
Pușcaș (19), Mokoș (19), Anei 
(15), Radulescu (10), Lorinczi (5)

Seria a IlI-a
ȘTIINȚA IAȘI—DINAMO 

BACAU 0—0
Joc viu disputat, terminat cu 

un just rezultat de egalitate. A 
arbitrat Hrisafi (București).

FL. ROȘIE BACAU — PRO
GRESUL FOCȘANI 3—2 (2—1)

Jocul furnizat de cele două 
echipe a fost de un slab nivel 
tehnic. Victoria obținută de bă- 
căoani este meritată, deoarece eî 
au avut inițiativa în cea mai 
mare parte a jocului. Au înscris: 
Florian (min. 23) și Gram (min. 
44 din 11 m și 78) pentru în
vingători și Niculescu (min. 38, 
89) pentru învinși. A arbitrat cu 
scăpări Șt. lonescu (București).

V. Mihăilă — corespondent 
AVINTUL FĂLTICENI-DI
NAMO BIRLAD 1 — 1 (0—1) 
Deși au atacat tot timpul, gaz

dele n-au putut „scoate" decît un 
meci de egalitate. Au marcat: 
Slumski (Dinamo) și Ștefanschî 
(Avîntul).

FL. ROȘIE BURDUJENI — 
DINAMO GALAȚI 3—0 (2—0)
Gazdele au obținut o categorică 

victorie, la capătul unui joc de 
bună factură tehnică. Punctele au 
fost înscrise de Drăguț (min. 33 
din 11 m) și Zinculescu (min. 
40, 88). A arbitrat corect P. Kro
ner (București).

D. Nicoriuc — corespondent 
LOCOMOTIVA GALAȚI — FL 
ROȘIE BUHUȘI 2—1 (1—0) 
Joc de slabă factură tehnică. 

Au marcat pentru învingători Me- 
teșan (min. 36) și Cojocaru (min. 
72, în proprie poartă), iar pentru 
învinși Biltz I. (min. 47). Pentru 
atitudine nesportivă jucătorul Fi
lip (FI. roșie) a fost eliminat de 
pe teren. A arbitrat, cu scăpări, 
M. Grădinaru (Iași).

V. Pa lades cu — corespondent
FLACARA CÎMPINA — FLACARA 

1 MAI PLOEȘTI 5—0 (2—0)
La capătul unui joc în care au 

dominat de o manieră categorică, 
gazdele au învins la un scor ce 
putea fi și mai mare. înaintarea 
Flăcării Cîmpina a făcut una din 
cele mai bune partide din între
gul campionat. Punctele au fost 
înscrise de Zaharia (min. 26, 34 
și 70), Dumitru (min. 80) și Io- 
nescu II (min. 89). S-au remar
cat Zaharia (cel mai bun din 22), 
Minculescu și întreaga apărare 
de la gazde, iar de la oaspeți Ște- 
fănescu. Foarte bun arbitrajul lui 
Gh. Năstase (București).

C-tin Vîrjoghe — corespondent
CLASAMENTUL

6. Flamura roșie

1. Dinamo Bacău 20 14 4 2 48:17 322. Flacăra Cîmpina 21 12 3 6 37:25 213. Locomotivă Iași 20 9 4 7 21:19 22
4. Flacăra »4 M*ai“

Ploești 20 9 3 8 43:35 215. Știința Iași 20 8 4 8 28:26 20

Burdujenl 20 7 6 7 28:29 20
7. Dinamo Bîrlad 21 8 4 9 27:32 20
8. Progresul

Focșani 21 8 4 9 21:25 20
9. Fl. roșie Bacău 20 6 7 7 M:33 19

10. Avîntul Fălticeni 21 6 5 10 18:29 17
11. Fl. roșie Buhuși 20 7 2 11 29:39 16
12. Dinamo Galați 20 7 1 12 25:33 15
13. Loc. Galați 20 6 3 11 15:29 15

ETAPA VIITOARE
Ploeștf: Flacăra „1 Mai"—Lo

comotiva Galați; Iași: Locomoti
va—Avîntul Fălticeni; Bacău : Di
namo—FI. roșie Burdujeni; Bîr- 
lad : Dinamo—Flacăra Cîmpina ; 
Galați: Dinamo—FI. roșie Bacău; 
Buhuși : FI. roșie—Știința Iași.

pentru Știința și Berekmeri (15), 
Heyas (13), Bodo (11), Ștefan Va
sile (7), FOlop (13), Koos (2) 
pentru Dinamo.

Progresul F.B. — Dinamo Ora
dea 62—50 (28—29). Bucureștenii 
s-au distanțat în ultimele minute, 
cînd au înscris 8 puncte prin Po- 
povici și Mantea. Cei mai buni : 
Popovici, Ortinski, Spiridon (Pro
gresul) și Till și Beretzki (Di
namo).

Progresul Orașul Stalin — Știin
ța Iași 75—48 (38—22). Pentru 
Progresul au marcat Ciontea (10), 
Crișan (20), Dumitrescu (8), Mîz- 
oă rea nu (12), Mașievici (12), 
Stinghe (5), Bota (4), Boș (4) Iar 
pentru Știința Hațiegan (9). Todi- 
rașcu (12), Lorintz (11), Hulubei 
(13), Pincu (2), Arvjnte (1).

Locomotiva P.T.T.i >— Dinamo 
București 46—58 (19—25).

Știința I.C.F. — C.C.A. 62—52 
(33—22). Echipa studenților a prac
ticat un joc bun reușind să întreacă 
la capătul unei partide spectacu
loase. formația C.CA.



SCORURI LA „ZERO”, IERI ÎN CAMPIONATUL CATEGORIEI A $1 DE TINEREI

O curiozitate a etapei de Ieri a campionatului: echipele victo
rioase au cîștigat la zero, iar cele care au terminat la egalitate n-au 
înscris nici un gol, ca și în campionatul de tineret, de altfel.

Rezultatele de ieri au dus la următorul clasament:
1. Dinamo București 16 - 10 — 5 — 1 - 29:12 25
2. Flacăra Ploești 15 — 8 — 5 — 2 — 29:13 21
3. Progresul București 15 - 7 _ 5 — 3— 25:16 19
4. Flamura roșie Arad 16 — 8 — 3 — 5 — 27:19 19
5. Minerul Petroșani 15 — 7 — 3 — 5 — 17:15 17
6. Știința Cluj 15 — 6 — 5 — 4 — 18:18 17
7. C.C.A. București 16 — 5 — 6 — 5 — 22:15 16
8. Dinamo Orașul Stalin 16 — 6 — 3 — 7 — 20:22 15

9. Știința Timișoara 16 — 4 — 6 — 6 — 21:20 14
10. Locomotiva Timișoara 16 — 4 — 5 — 7 — 19:24 13
11. Locomotiva Tg. Mureș 15 — 3 — 5 — 7 — 14:25 11
12. Locomotiva Constanța 16 — 3 — 3—10 — 11:32 9
13. Avîntul Reghin 15 — 2 — 2 — 11 — 13:34 6

MIERCURI 19 OCTOMBRIE
Progresul București—Minerul Petroșani (restanță), Stadionul

Republicii, ora 15,15 (în deschidere, la ora 13,15: jocul dintre echi
pele de tineret). Biletele pentru acest joc se găsesc cu începere de 
azi la agențiile Pronosport din cal. Victoriei nr. 9 și str. Ar. Briand 
nr. 6, casa de bilete din bd. N. Bălcescu (vizavi de „Dalles"), agen
ția Dinamo (șos. Ștefan cel Mare), clubul Grivița Roșie (cal. Gri- 
viței) și la casele din str. Hașdeu.

DUMINICA 23 OCTOMBRIE

Locomotiva Tg. Mureș—Flacăra Ploești, Minerul Petroșani— 
Avîntul Reghin, Știința Timișoara—Locomotiva Timișoara, C.C.A. 
București—Știința Cluj, Locomotiva Constanța — Dinamo Orașul 
Stalin, FI. roșie Arad—Dinamo București.

--------------------  *

Dinamo București — Știința Timișoara 1-0 (1-0)
Jocul a început într-un ritm viu 

și timp de cinci minute Știința a 
acționat cu mult nerv, promițînd o 
comportare mai bună de cît la O- 
țelul Roșu. înaintarea, susținută de 
mijlocași, a întreprins cîteva a- 
tacuri periculoase. Incet-încet însă, 
totul s-a dovedit un simplu „foc de 
paie". Lipsurile din pregătirea e- 
chipei Știința și-au spus cuvîntul: 
înaintarea n-a „legat" un moment 
jocul, n-a ținut mingea (din cauza 
execuțiilor tehnice greșite) iar mij
locașii — în ciuda eforturilor de
puse de Nicolin și Marcu — nu au 
reușit să statornicească un echili
bru între un atac (bazat doar pe 
Lazăr și sporadic pe sclipirile lui 
Boroș și Gîrleanu) și o apărare 
penetrabilă, din spatele căreia por
tarul Uțu a fost nevoit să intervină 
des și cu curaj pentru a lămuri 
situații critice. Astfel că echipa 
Dinamo — surprinsă oarecum la 
început — a preluat inițiativa și a 
stăpînit jocul nu numai pînă spre 
sfîrșitul primei reprize, ci chiar și 
după pauză, cu scurte perioade în 
care Știința a avut cîteva acțiuni 
destul de insistente. Dinamoviștii 
ait beneficiat de o mai bună legă
tură între compartimente și au con
ceput și desfășurat o serie de ac
țiuni periculoase care au pretins 
apărătorilor timișoreni eforturi se
rioase. Și (Dinamo a arătat eri 
lipsuri în pregătire, trai ales în 
trasul ia poartă. Jocul său a 
avut o cadență prea lentă, linia 
de atac a exagerat în combinații 
în apropierea porții, iar atunci 
cînd înaintașii au tras, au manifes
tat nehotărîre sau imprecizie. Așa 
se explică ocaziile ratate de Neagu, 
Suru și Bartha, mai ales în prima

Flamura roșie Arad — locomotiva Constanța 5-0 (3-0)
ARAD 16 (prin telefon). — Par

tida dintre echipa Flamura Roșie 
Arad și echipa Locomotiva Con
stanța nu a avut istoric, deoarece 
arădânii au fost net superiori, do- 
minînd în majoritatea timpului. 
Scorul cu care s-a încheiat jocul 
putea fi și mai mare dacă înain
tarea echipei gazdă nu ar fi slă
bit ritmul în partea a doua a me
ciului.

Chiar î.r» primele minute texti- 
liștii pun stăpînire pe joc și în min. 
7 Mercea 11 deschide în adîncime 
pe Dumitrescu, care șutează din 
apropiere, înscriind primul gol. 
Nouă mimite mai tîrziu, Dudaș 
centrează la Dumitrescu, care tra
pe puternic. Mingea se lovește de 
un apărător constănțean și revine 
la Petschovschi. Acesta șutează 
nestirrgherit, ridicînd scorul la 
2—0. Jocul se desfășoară în nota 
de dominare a gazdelor, care mai 
înscriu un punct în min. 29, prin 
Mercea. /.

Locomotiva Timișoara — Locomotiva Tg. Mureș 0-3 (0-1)!
TIMIȘOARA 16, (Prin telefon). 

Locomotiva Timișoara s-a dovedit 
din nou a fp o echipă inconstantă. 
Rezultatul este’ real și meritat. 
Oaspeții au jucat mai bine, mai 
hotărît, cu mai multă dîrzenie. In 
schimb, jucătorii de la Locomotiva 
Timișoara au intrat pe teren în- 
crezuți, făcînd un joc confuz, la 

repriză, cînd Dinamo putea avea un 
avans mai mare de goluri.

Scorul l-a deschis Ene în min. 
30, după o serioasă presiune la 
poarta lui Uțu. Cu cinci minute 
înainte, Toma împiedicase marca
rea unui gol respingînd de pe linia 
porții mingea trimisă cu capul de 
Gîrleanu, iar cu un minut înainte 
de sfîrșitul primei reprize Ciurugă 
a tras în bară. După pauză, jocul 
și-a păstrat aspectul: superiorita
tea teritorială din partea gazdelor 
și contraatacuri — mai ales pe 
stînga — sporadice din partea oa
speților. Aceștia nu forțează jocul 
nici atunci cînd (min. 75) Dinamo 
a rămas în 10 oameni, prin elimi
narea lui Nicușor, pentru atitudine 
injurioasă față de arbitru, după un 
atac neregulamentar comis asupra 
lui în careu de către Zbîrcea și 
Brînzei. Astfel că meciul — de 

factură modestă — s-a terminat cu 
rezultatul de 1—0. Dinamo a fost 
categoric, mai bun și a dominat 
trai mult meritînd din plin victo
ria, la realizarea căreia au depus 
eforturi deosebite Ene, Bartha, Bă- 
cuț I, Toma și Băcuț II. La Știin
ța s-au evidențiat doar Nicolin, 
Brînzei, Lazăr și portarul Uțu. 
Arbitrajul lui Fr. Mateescu — au
toritar, dar uneori neatent.

Formațiile :
DINAMO: Panaghia —Toma, 

Băcuț II, Szdko — Călinoiu, Bă- 
cuț I — Bartha, Nicușor, Ene, Nea
gu, Suru.

ȘTIINȚA : Uțu — Zbîrcea, Brîn
zei, Florescu ■— Nicolin, Marcu — 
Gîrleanu, Ciurugă, Ciosescu, Lazăr, 
Boroș.

La tineret: Dinamo— Știițna 0—0.
P. GAȚU

După pauză, în min. 60, la ca
pătul unei acțiuni Petschovschi — 
Birău—Dudaș, ultimul înscrie. Jo
cul se desfășoară numai în jumă
tatea de teren a oaspeților și cu 
două minute înainte de terminare, 
Birău expediază mingea în plasă 
de la 10 metri, pecetluind scorul 
final.

A arbitrat bine Emil Kroner 
(București). Echipele au jucat în 
următoarele formații:
FLAMURA ROȘIE: Kiss—Szucs, 

Dușan, Farrrati—Capaș, Serfozo— 
Birău, Mercea, Dudaș, Petschovs
chi, Dumitrescu.

LOCOMOTIVA: Nebelea—Stan, 
cescu, Dănulescu, Retezan — Ispas, 
Manele—Iacob, Mihai, Sever, Că- 
dariu, Cristof.

La tineret: Flamura roșie Arad 
— Locomotiva Constanța 4—0 
(1-0).

A. Weinberger, corespondent 

întîmplare. La început, mureșenii 
au făcut joc de apărare, ceea ce 
a permis gazdelor să atace. După 
ce Bădeanțu a ratat din apropiere 
în min. 7, în min. 22 timișorenii 
obțin o lovitură de la 11 m. în 
urma unui hends comis de Va- 
karcs II. Dărăban trage, însă 

prost, și Lucacî apără. Din acest 

moment, mureșenii intră în atac, 
luptă cu multă voință și în min. 
44, după o perioadă de dominare, 
Jozsî înscrie de la 18 m. în urma 
unei frumoase, combinații. După . 
pauză, Locomoțiya Tg. Mureș joa
că mai legat și domină. In min. 
60, Soos ratCazn o bună ocazia de 
gol, pentru -ca în min. 75 Jozsi să-l 
depășească pe Androvici și să mar
cheze pe lîngă Franciscovici ieșit 
din poartă: 2—0. Din acest mo
ment, Androvici trece înaintaș, iar 
Szekely stoper, dar fără rezultat.
In min. 85, corner la poarta mure- , 
șenilor: toți jucătorii sînt în ca
reul advers, dar mureșenii resping 
și pornesc la contraatac. Catona 
trage însă în bară de la 30 m. Un 
minut mai tîrziu, Jozsi driblează

C. C. A. — Progresul București 0-0
Dezamăgiiiți, î.n prima repriză, 

de jocul celor două echipe — un 
joc confuz și deseori foarte lent — 
spectatorii s-au „încălzit" în a 
doua parte a meciului, Din punct 
de veidere at nivelului jocului nu 
s-a semnalat nimic deosebit în 
această repriză, dlar partida a că
pătat un caracter mai pronunțat 
de luptă, iar fazele de poartă — 
mat ales cele de la poarta Progre
sului — au creat pe teren și în 
tribune momente de mare încor
dare.

Sub acest aspect, întîlnirea a co
respuns și i-a mulțumit pe cei a- 
proaipe 25.000 de spectatori. Ea nu 
trebuie însă să mulțumească și cele 
două echipe, care au dovedit multe 
lÎDsuri în pregătirea lor.

Aceste lipsuri au fost mai eviden
te. în prima repriză. Ambele echipe 
s-au pus greu „pe picioare", au a- 
tacat la întîmplare și n-au reușit 
să-și creeze situații de gol. De 
altfel, din întreaga repriză, nu pot 
fi menționate decît faza din min. 
6, Cînd Smărămdescu a reluat pu
ternic, dar pe lîngă poartă, o lo
vitură liberă executată de Soare 
și cea din mim 8, cînd șutul lui 
Tătaru a fost resoins de Cosma.

In repriza a doua, spectaculozi
tatea meciului a crescut mult. E- 
chipa C.C.A. a avut. în general. 
Inițiativa, în această parte a jocu
lui. Pasionante au fost acțiunile care 
s-au scurs între min. 63 și 70, cînd 
C C.A. a fost de cîteva ori pe punc

Flacăra Ploești — Minerul Petroșani 1-0 (1-0)
PLOEȘTI 16 (prin telefon). — 

Reluarea campionatului a stîrnit 
un mare interes în localitate, peste 
15.000 spectatori asistîncf la acest 
joc. După un meci dinamic, care 
a plăcut mult prin dirzenia cu 
care au luptat cei 22 de jucători, 
victoria i-a revenit la limită echi
pei ploeștene.

In primele minute inițiativa 
au avut-o gazdele, care au atacat 
susținut. In min. 7 Botescu trage 
prin surprindere de Ia distanță, 
însă Crîsnic. atent, reține. Tot 
ploeștendi sînt cei care do
mină și, cîteva minute mai tîrziu, 
același Botescu, aflat în bună 
poziție de șut, trage puternic și 
portarul echipei din Petroșani se 
remarcă din nou, reținînd. In 
min. 12 oaspeții revin în atac și, 
la capătul unei frumoase combi
nații a întregii înaintări, Szoke 
ratează din apropiere.

Echipa gazdă joacă ceva mai 
bine, insă nu reușește să-și con
cretizeze scurta perioadă de do
minare, deoarece în min. 20 șl 
22 Drăgan și, respectiv, Ghită 
ratează situații clare. In min. 29 
Sima îl deschide în adîncime pe 
Turcuș care din marginea careu
lui de 16 m. trage plasat, obli- 
gîndu-1 pe Roman să acorde cor
ner. Către sfîrșitul reprizei (min. 
43) Ghi(ă pătrunde pe extremă,

Avîntul Reghin — Dinamo
REGHIN (prin telefon). Practi- 

cînd un fotbal de bună calitate, 
atacîrrd periculos poarta dinamo- 
viștilor și apărîndu-se cu tenaci
tate în ultimul sfert de oră, Avîn
tul a reușit să obțină o prețioasă 
și meritată victorie. Dinamo a ju
cat foarte bine în apărare, a be
neficiat de aportul a doi mijlocași 
care au muncit foarte mult, dar s-a 
prezentat cu o linie de atac slabă 
care n-a putut fructifica nici una 
din ocaziile de gol.

Scorul e deschis după șapte mi
nute de joc. Mateon bate un cor
ner, Cojocaru II execută o „foar
fecă" și trimite mingea spre poar
tă. Balonul respins de apărători 
ajunge la Constantinescu, care, de 
la 5 metri, marchează. Gazdele 
continuă presiunea și imediat Ma
teon ratează o altă ocazie de gol.
I-a  un contraatac al dinamoviști- 
lor Szakaci trimite o minge pu
ternică, dar Cojocaru I apără. La 
reluare tot gazdele atacă, iar di-' 

toată apărarea și pecetluiește sco
rul final la 3—0. Jozsi, Soos, Busch, 
Gierling și Lucaci au fost cei mai 
buni la oaspeți. Nici un jucător 
de remarcat la gazde. Arbitrul I. 
Drăghici a condus corect și auto
ritar formațiile:

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA: 
Franciscovici—Corbuș, Androvici, 
Rodeanu—Andreescu, Bungescu— 
Dărăban, Szekely, I. Covaci, Țiga- 
niuc, Bădeanțu.

LOCOMOTIVA TG.-MUREȘ: 
Lucaci—Vakarcs I, Vakarcs II, 
Busch — Nagy, Gierling — Soos, 
Jozsî, Catona, Kajlik, Crișan.

La tineret; Locomotiva Timi
șoara — Locomotiva Tg. Mureș 
2—0 (I—0).

AL. GROSS

tul de a deschide scorul. Dar, de 
fiecare dată, mingea s-a plimbat 
prin fața porții, fără să întîlnească 
piciorul sau capul unui atacant ai 
echipei C.C.A. După ce a scăpat 
„cu fața curată" din aceste mo
mente dificile, Progresul a înjghe
bat o serie die atacuri, din care uniul, 
cel din mm. 80, i-ar fi putut a- 
duce victoria, dar Iordacne a re
luat cu capul, pe lîngă poartă, cen
trarea lui Ozon.

Prin prisma ocaziilor avute, e- 
chipa C.C.A. ar fi meritat să cîș- 
tige. Dintre militari s-au eviden
țiat: Caricaș, care a știut să-l 
„țină" pe Ozon, dezarticulînd prin 
aceasta întreg atacul Progresului, 
Onisie, Victor Dumitrescu și P. 
Moldoveanu. La Progresul, oa
menii de bază au fost ieri, Cosma, 
Soare, Știrbei și Tănase.

Arbitrul, C. Mitran, a condus 
bine și a procedat just avertiztn- 
du-1 pe Toma, care a avut o „ie
șire" — la propriu și la figurat — 
cu totul inadmisibilă.

Formațiile:
C.C.A. : Toma—Zavoda II. Cari- 

caș, V. Dumitrescu—Orwsfe, Bone— 
V. Moktovan, Zavoda I, Alexan- 
dlrescu, Tățanu, P. Moldoveanu.

PROGRESUL: Cosma—Gică An
drei, Paraschiv, Soare—Știtrbei, 
Tămase—Fusiulain, Cacovearfa, Ozon, 
Smărăndescu, Iordiaohe.

JACK BERARIU
La tineret: C.C.A.—Progresul

Bucureștii 1—0- (1—0).

driblează un apărător și centrea
ză în fața porții, de unde Drăgan, 
cu un șut sec, înscrie plasat: 1—0 
pentru Flacăna.

După pauză, echipa oaspe face 
totul pentru a obține egalarea. 
In min. 56 Paraschiva ajunge 
singur în fața porții, trage puter
nic, dar Roman respinge. Mingea 
izbește ba: i și revine în teren la 
Motdovan, care de la cîțiva metri 
ratează o mare ocazie. După pu
țin timp ’(în min 75)' Szoke trage 
din apropiere în bară. Ultimele 
minute de joc aparțin echipei din 
Petroșani care domină cu insis
tență însă apărarea ploeștenilor 
este la post și anihilează toate 
atacurile.

Arbitrului G. Oslac (Timișoara) 
f s-au aliniat următoarele for
mații:

FLACARA: Roman — Pahonțu. 
Marinescu, Topșa—Cosmoc ,Pereț 
—Ghită, A. Teodorescu, Drăgan, 
Marin Marcel, Botescu.

MINERUL: Crîsnic — Coldum, 
Vasiu, Panait—Dogan, Deleanu— 
Paraschiva, Szoke, Moldovan, Tur
cuș, Sima.

In meciul de tineret: Flacăra— 
Minerul 2—0 (2—0).

Albu Florian șt Jon fordache 
corespondenți

Orașul Stalin 1-0 (1-0)
namoviștii răspund cu contra
atacuri fără finalitate. In ultimele 
minute, jocul se îndîrjește. Dina- 
moviștii caută să egaleze. Ambele 
echipe joacă dur. I.i min. 76, Ka- 
tona îl lovește intenționat cu capul 
pe Mihai și este eliminat. Dinamo 
atacă dezlănțuit, da<r apărătorii A- 
vîntului stăvilesc toate acțiunile.

AVÎNTUL: Cojocaru I — Ba- 
lint. Katona, Toniță — Cojocaru 
II ,Feher — Nistor, Munteanu, 
Mateon, Constantinescu, Hulea. 
DINAMO: Stamate—Fruth, Moar- 
căș, Sereș—Cicerone, Florescu — 
Rădulescu, Szakaci, Boitoș, Cze- 
gezy, Mihai.

S-au remarcat: Cojocaru I, Ba- 
lint, Coiocaru II, Muntea<nu, Ma
teon, Constantinescu, Sereș, Ci

cerone, Florescu și Boitoș. In lip
sa arbitrului delegat, a condus 
partida Gh. Șuteu (Cluj).

Tineret: Avîntul Reghin—-Dina
mo Orașul Stalln 0—1 (0—1).

P. Trufia

Campionatele categoriei A 
la volei

MASCULIN

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA. TIMIȘOARA 3-0 (la 0,Ț 
și 7).

DINAMO I BUCUREȘTI —FL 
ROȘIE TG. MUREȘ 3-1 (15-13, 
15—1, 11—15, 15—2). Joc slab, 

nespectaculos, între două echipe 
inegale în jocul de atac.

DINAMO IX BUCUREȘTI — 
PROGRESUL f.T.B. 0-3 (la 12,14 
și 10). Progresul I.T.B. a trebuit 
să se întrebuințeze serios pentru 
a cîștiga în fața unei formații 
în real progres. Dinamoviștii au 
condus în toate seturile, nereușind 
însă să mențină cadența pînă la 
sfîrșitul lor, din cauza ineficaci
tății blocajului. Cei mai buni au 
fost: D. Medianu, M. Rusescu, 
Chezan șî Pelin de la Progresul 
și Lupescu, Pențac și Ioniță de la 
Dinamo.

PROGRESUL I.M.F. CLUJ—C.C.A.
2-3  (11-15, 15-9, 15-13, 13-15 și 
12-15). Așa cum arată și scorul, 
meciul a fost foarte disputat. 

Militarii au reușit să-și întreacă 
adversarii numai mulțumită pre
gătirii fizice superioare celei a 
clujenilor.

METALUL ORAȘUL STALIN— 
ȘTIINȚA ARAD 3-1 (15-9, 14-16. 
15-2. 15-11).

FEMININ
CONSTRUCTORUL BUC. — 

LOCOMOTIVA BUC. 3-2 (11-15, 
15-8, 15-9. 4-15, 15-13). Un meci 
de un nivel mediocru, soldat cu o 
meritată victorie a jucătoarelor de 
la Constructorul care au fost mai 
hotărîte în atac. Feroviarele au 
jucat, în general, slab, mai ales 
în apărare. Cele mai bune au 
fost: M. Bărboi, M. Bodeanu și 
M. Niculescu de la Constructorul 
și C. Marcu, A. Zabara și R. Să- 
deanu de la Locomotiva.

PROGRESUL C P.C.S. BUC. — 
VOINȚA SIBIU 3-1 (13-15, 15-12, 
15-9, 15-4). O întîlnire interesantă 
prin evoluția scorului. S-au re
marcat N. Todorovschi, T. Ava" 
cum de la gazde și F. Bogorin și N. 

Ștefani de la Voința.

PROGRESUL CLUJ — ȘTIIN
ȚA I.C.F. 0-3 (5-15, 8-15. 6-15). 
Cele mai bune: Colceriu, Corbea- 
nu și Popovici de la I.C.F. și Su- 
ciu și Ujv.aroși de Ia Progresul.

FL. ROȘIE IAȘI — DINAMO 
BUC. 1-3 (6-15, 9-15, 15-6, 11-15).

progresul timișoara — 
VOINȚA ORAȘUL STALIN 2-3 
(15-11, 15-9, 5-15^ 10-15, 3-15).

Qionosport
Iată cum arat£ un buletin Pro

nosport cu 12 rezultate exacte la 
concursul special din 13 octombrie 
1955 :

I. Met. Huned. — Min. Petroșani
(Cupa r.p.r.) |

II. Met. C. Turtii — Loc. Tg. Mu
reș (Cupa R.P.R.) 1

III. Progr. Oradea — Loc. Tim.
(Cupa R.P.R.) i

IV. Dinamo Bacău — Progr. F. B.
(Cupa R.PJR.) i

V. FI. Cîmptaa — Din. Or. Stalin
(Cupa R.P.R.) j

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

vn. Dlnamo Galați — Progresul 
C.P.C.S. (Cupa R.P.R.) 2

Vin. Loc. Pașcani — Dlnamo 8 
Buc. (Cupa R.P.R.) 2

IX. șt. Buc. — Fl. Morenl (Camp,
cat. B) i

X. Min. Lupenl ■— FI. r. Cluj
(Camp, cat B) 1
XL FI. r. Bacău — Progr. Focșani 
(Camp. cat. B) 1

XII. Av. Fălticeni — Dlnamo Blr- 
lad (Camp. cat. B) X

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 250.000 buletine.

Iată cum arată un buletin Prono
sport cu 12 rezultate exacte la con
cursul nr. 41 (etapa din 18 octom
brie 1955).

I. R.P.U. (A) -s Austria (A) 1
H. Austria (B) — R.P.U (B) 2
HI. Olanda — Belgia X
TV. C.C.A. — Progr. Buc. (Camp, 

cat. A) x
V. FI. Ploești — Min. Petroșani

(Camp. cat. A) 1
VI. Loc. Tlm. Loc. Tg. Mureș

(Camp. cat. A) 2
VII. FI. r. Arad — Loc. Constanța

(Camp. cat. A) 1
VIU. Avîntul Reghin — Dinamo 

Or. Stalin (Camp. cat. A) 1
IX. Met. Reșița — Met. Huned.

(Camp, cat B) 1
X. Fl. Cîmpina — Fl. 1 Mal Plo

ești (Camp, cat B) 1
XI. Met. Uz. tr. or. Stalin — Met. 

St. r. Or. Stalin (Camp. cat. B) X
Xn. Met. Oradea — Met. C. Turzil 

(Camp. cat. B) 1

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 540.000 buletine.
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Campionatele republicane de decatlon, pentatlon, marș și ștafete Campionatul republican de box pe echipe
Sîmbătă și duminică s-au des

fășurat pe stadionul Tineretului 
din Capitală întrecerile din ca
drul campionatelor republicane de 
atletism la decatlon, pentatlon, 
marș și ștafete. In afara acestui 
concurs au mai avut loc întreceri 
de probe „neclasice".

Iată rezultatele înregistrate la 
decatlon: I. VICTOR C1NCA (DI
NAMO) 5.201 p. 100 m.: 11,6 sec.; 
lungime: 6,74 m.; greutate: 9,10 
m.; înălțime: 1,75 m.; 400 m.:
52.7 sec.; 110 m.g.: 16,5 sec.;
disc: 26,36; prăjină : 3,30 m.; su
liță : 41,50 m.; 1.500 m.; 4:37,0);
2. Virgil Andronic (Știința) 4.687 
p. (11,9 — 6,08 — 10,69 — 1,69—
55.8 — 17,5 — 34,79 — 3,10 — 
37.08 — 4:41,6); 3. Octavian O- 
priș (Dinamo) 4.568 p. (12,4 — 
5,74 — 11,48 — 1,63 — 55,7 —
17.9 — 30,94 — 3,30 — 45,02 —
4:40,0); 4. Hans Roth (Recolta)
4.552 p.; 5. Dumitru Alexandrescu 
(Știința) 4.339 p.; 6. Gh. Mona 
(Metalul) 4.206 p.; 7. Emil Con- 
stantinescu (Dinamo) 4.112 p.; 8. 
Gh. Bădescu (Știința) 3.827 p. 
Gh. Rădulescu și Zoltan Szabo au 
abandonat.

In afară de concurs au luat 
parte și doi decatloniști din R.D. 
Germană, care au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Walter Me
yer 6.525 p. (11,4 — 6.66—13,31— 
1,85 — 49,7 — 16,1—35,93—3,70— 
46,17 — 4:28,0) și J. Koitzch 5.930

Campionatul de semiM
Ieri au luat sfîrșit campionatele 

de pistă ale R.P.R., prin desfășu
rarea probei de semifond (băieți 
și fete).

In proba feminină, Maria Iliescu 
(Metalul) pornește tare, cîștigă 
primul sprint și ocupă la cel de 
al doilea sprint locul II. Dar, aler
gătoarele dinamoviste Aurelia Dră- 
ghici și Hermina Iuhasz contraa
tacă puternic și impun cursei un 
ritm deosebit de viu, căruia Maria 
Iliescu nu-i mai poate face față și 
abandonează. La fel au făcut și a- 
lergătoarele Mioara Gheorghe (Lo
comotiva) și Sofia Hofman (Pro
gresul). In continuare, Aurelia 
Drăghici domină alergarea, obți- 
nînd o detașată victorie la puncte.

Rezultatul tehnic: 1. Aurelia 
Drăghici (Dinamo) 28 puncte. 
Campioană a R.P.R. (Antrenor M. 
Mihăilescu); 2. Hermina Iuhasz 
(Dinamo) 16 p ; 3, Azaleea Maxim 
i(Fl roșie), 8 p; 4. Maria Blșac 
.(Progresul) 6 p.

31 cicliști au luat startul în pro
ba masculină, care este viu dispu
tată chiar de la plecare. întrece
rea a ținut încordată atenția pu
blicului Spectator de la primul și 
pînă la ultimul tur. La aceasta au 
contribuit efectiv următorii aler-

---------------- —. * - ■■

Dinamo 6 București campioană republicană la oină
CLUJ 16, (prim telefon de la tri

misul nostru). — întrecerile finale 
dlin cadrul campionatului republi
can de oină, s-au desfășurat sis
tem turneu, tor-retur. Sîmbătă. în 
jocurile din tur, au fost înregistna- 
te o serie de surprize. Echipa Ști
ința Iași a reușit să treacă două 
cin cele mai .valoroase formații 
prezente la startul acestor finale : 
Știința București (14—10) și Di
namo 6 București (17—II), cîștii- 
gînd turneul competiției cu u>n to
tal de 15 puncte.

Jocurile din cadrul returului au 
fost mai efcihilJițbraiW. Dinamo 6 
București a reușit să întreacă Ști
ința Iași, care jt .părăsit învinsă te
renul și în jocul cu Știința Bucu
rești (18—12).

Finala competiției s-a disputat

a La Rotterdam s-a disputat me
ciul de fotbal dintre echipele Olan
dei și Belgiei. Infâlnirea s-a termi
nat nedecis : 2—2.

PEKIN, 15 (Agerpres). — La 14 
oc ombrie, a sosit la Pekin, echipa 
reprezentativă de fotbal a Birma- 
niei care va susține o serie de în- 
tîlniri amicale în diferite orașe din 
R.P. Chineză.

La sosire, fotbaliștii birmani au 
fost primiți călduros de reprezen
tanți ai mișcării sportive chineze, 
în frunte cu Tun Gao-dan, vice
președinte al Federației atletice pe 
întreaga Chină. -

MOSCOVA, 15 (Agerpres). TASS 
transmite :

Pe stadionul Dinamo din Moscova 
s-a disputat la 14 octombrie întîlni- 
rea internațională de fotbal dintre 
echipa Torpedo Moscova și repre
zentativa orașului Pekin.

După o luptă dîrză victoria a re
venit echipei Torpedo cu scorul 
de 2—1

* Spartak Moscova va juca la în
ceputul lunii noiembrie în R.P.F. 

p. (11,5 — 6,64 —12,87 — 1,66 — 
51,6 — 15,9 — 35,91 — 3,20 — 
53,20 — 4:42,4).

In campionatul feminin de pen
tatlon a fost înregistrată o sur
priză : victoria ANEI ȘERBAN
(ȘTIINȚA) care a totalizat 3.746 
p. nou record al R.P.R. (greutate : 
7,91; înălțime: 1,41 m.; 200 m.: 
27,2 sec.; 80 m. g.: 11,8 sec.; 
lungime: 5,19 m.). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat: Silvia Băltă- 
gescu (Metalul) 3.718 p. (8,20 — 
1,35 — 26,0 —12,0 — 5,00); Maria 
Mariș (Știința) 3.678 p. (9,41 — 
1,41 — 28,1 — 12,5 — 5, 09); 
Maria Domokoș (FI. roșie) 3.655 
p.; Sofia Motiu (Știința) 3.569 p.; 
Aurelia Manea (Constructorul) 
3.524 p. nou record de junioare al 
R.P.R.; M, Buzdugan (Metalul) 
3.359 p.; Leontina Holhoș (Ști
ința) 3.358 p.; Eva Mayer (FI. 
roșie) 3.315 p.

50 km. marș : 1. Ion Barbu (FI. 
roșie) 4h.32:21,8; 2. D-tru Paras- 
chivescu (FI. roșie) 4.41:54,0; 3. 
Ion Baboie (Locomotiva) 4.45:21,6; 
4. Vasile Teodosiu (Locomotiva) 
4.57:17,8; 5.—6. Dumitru Chiose 
(Locomotiva) și IlieDobrescu (Di
namo) 5.14:54,6. 200 m. g.: 1. Gh. 
Stanei (Locomotiva) 24,3 sec. nou 
record al R.P.R.; 2. Mircea Ursac 
(Locomotiva) 24,6 sec. nou record 
de juniori al R.P.R.; 3. Gh. Ste- 
riade (Recolta) 24,9; 4x200 m.: 1. 
Dinamo (Stoenescu, Opriș, Savel,

al R.P.R. la ciclism
gători: I. Ioniță, A. Șelaru, E. Mi- 
hăilă, M. Ștefănescu, V. Dobrescu, 
A. Faniciu și în parte, D. Doncu 
și Dumitru Constantin. Un aport 
prețios la dinamismul cursei și 
totodată, o contribuție valoroasă 
la victoria finală a lui Ioniță a 
adus Șt. Poreceanu care a arătat 
o combativitate remarcabilă. El a 
anihilat toate acțiunile dinamovi- 
știjor, dintre care șanse mari de 
victorie avea A. Șelaru. C. Dumi
trescu, după ce a suferit o defec
țiune mecanică, a fost greșit în
drumat și nu a mai putut conta 
în lupta pentru titlu. Moiceanu a 
trebuit să renunțe la cursă, deoa
rece, spărgînd, nu a avut bici
cletă de schimb.

Rezultatul tehnic: 1. Ion Ioniță 
(C.C.A.) a parcurs 30 km. în 43 
min 56 sec. Media orară : 40,860 
km. 31 puncte. Campion al R.P.R. 
(Antrenor I. Gociman). 2. A. Șelaru 
(Dinamo) 24 p.; 3. M. Voinescu
(Dinamo) 17 p.; 4. N. Maxim (Di
namo) 15 p.; 5. I. Baciu (C.C.A.) 
13 p.; 6. D. Doncu (Metalul) 12 
p,; 7. Șt- Poreceanu (C.C.A.) 10 p; 
8. G. Văleanu (Dinamo) 9 p.

Valentin Ionescu 
corespondent

intre'Știința București și Dinamo 6 
București. Știința București, care 
conducea cu diouă puncte in clasa
mentul general, ,a pierdut în. me
ciul decisiv cu scorul de 17—14. 
Dinamo 6 București ,a reușit să 
cîștige datorită celor șapte puncte 
obțmute dlin lovituri „la bătaie" 
(Octavian Gupen 2, N. Bergbezan 
2, Eugen Cocuț 2 și A. Blaga «țin 
lovitură de 3/4).

Clasamentul general pe echipe 
are următoarea înfățișare :

DINAMO 6 BUCUREȘTI 26 p. 
(182—90); 2. Știința București 26 
p. (160—108); 3. Știința Iași 24 
p.; 4. Dinamo Trfr Severin 16 p. 
(109—150); 5. Recolta Filea (Re
giunea Autonomă Maghiară) 16 
ip. (104-rl50); , 6. Dinanjo Orăștie 
12 p.

TRAIAN IOANIȚESCU

PE SCURT
iugoslavia. Primul meci se va des
fășura Ia 3 noiembrie la Belgrad, 
unde fotbaliștii sovietici vor întîlni 
echipa Partizan. La 5 noiembrie 
Spartak va juca la Zagreb cu echipa 
Dinamo.

Intîlnirea internațională de fot
bal dintre reprezentativele A ale 
R.P.F. Iugoslavia și Austriei, care se 
va desfășura la 30 octombrie la Vie- 
na va fi condusă de arbitrul ita
lian Liverani. Meciul dintre repre
zentativele secunde ale celor două 
țări va fi condus de arbitrul grec 
Diamantopulos, iar întîlnirea din
tre echipele de tineret, de cehoslo
vacul Galba.

a La 11 noiembrie se va desfă
șura la Paris întîlnirea internațio
nală de fotbal între reprezentati
vele Franței și R.P.F. Iugoslavia. 
Meciul ar urma să fie condus de 
trei arbitri italieni.

a Reprezentativa de fotbal a ju-

Wiesenmayer) 1:29,0; 2. Locomo
tiva (M'arks, Stănel, Ursac, Bă- 
ruță) 1:30,8; 3. Recolta (Radulian, 
Grobei, Boitoș, Steriade Gh.) 
1:31,2; 4. Constructorul 1:33,3;
4 x 800 m.: 1. Dinamo (Dumitra- 
che. Pop, Bîrdău, Mihaly) 7:45,4 
nou record al R.P.R.; 2. Știința 
(Pășcălău, Făgădău, Puică, Dan- 
ciu) 8:05,6; 3. Metalul 8:11,6; 4. 
Progresul 8:22,8; 4x1.500 m.: 1. 
Dinamo (Bîrdău, Strzelbickf, Pop, 
Grecescu) 16:06,8 nou record al 
R.P.R.; 2. C.C.A. (Bunea, Popa, 
Aioanei, Tîlmaciu) 16:17,0; 3. Di
namo II (Dumitrache, Mihaly, Bă- 
dici, Weiss) 16:36,0; 4x200 m.
femei : I. Locomotiva (Dumitru. 
Luță I., Luță G., Gyongiossy) 
1:47,8 nou record al R.P.R.; 2. 
Metalul (Ionescu, Mogoș, Băl- 
tăgescu, Dumi(trescu) 1:48,6; 3.

Flamura roșie (Tălmăceanu, Do
mokoș, Possler, Lipoczi) 1:50,2; 
4 + 3+2+100 m. femei: 1. Lo

comotiva (Dumitru, Luță I, Gyon
giossy. Luță G.) 2:22,2; FI. roșie 
(Lipoczi, Tălmăceanu, Possler, 
Vințan) 2:25,8; 3. Dinamo 2:27,8; 
4 + 3 + 2+100 m.: 1. Dinamo (Mi
haly, Ehedi, Stoenescu, Ghidu) 
2:00,8; Știința (Danciu, Făgădău, 
Gagiu, Ardeleanu) 2:03,8; 3. Di
namo II 2:06,3.

In numărul nostru de mîine, 
vom publica rezultatele celorlalte 
probe. .

Campionatul republican 
de tenis de masă pe echipe

Etasigur, cea mai interesantă 
.partidă dlin cadrul etapei de ieri 
a campionatului de tenis de masă 
a fost ceia dintre Constructorul 
București și Progresul București'. 
După o luptă dîrză și spectaculoa
să, îin oare majoritatea partidelor 
au fost de bună valoare, toți jucă
torii pnezcintitîdlLi-se bine pregătiți, 
sportivii de l.a Gcinisitructcrul au 
ieșit învingători la limită, cu sco
rul de 5—4. Remarcabilă a fost 
comportarea jucătorului Harasztosi 
(Progresul), care fiind în excelentă 
formă, a obținut trei victorii. Inte
resant de subliniat este fapjul că 
Harasztoai a atacat foarte mult, 
iredșind loviturile de atac în pro
porție de ipeste 90 la sută. In formă 
foarte bună s-a prezentat și maes- 
tra emerită a sportului Angelica 
Rozeanu. fată rezultatele tehnice: 
Pesch-Harasotosi 0—3, Mircea Po- 
pcecir-Negreanu 3—0, Nicu Nau- 
mescu-Angelica Rozeanu 1—3, Mir
cea Popeacu-Harasztosi 1—3,
Pesch-A. Rozeainu 3—.1, Nicu Naiț- 
mescu-M- Negreanu 3—1, Mircea 
Popescu-Angelica Rozeanu . 3—0, 
Naiumes'Ciu.-Harasztosii 1—3, Pesch- 
Negreanu 3—1.

Celelalte rezultate stat următoa
rele : BUCUREȘTI : Flamura, roșie 
București-Voința Arad 5—1 (Gan- 
tner-Covaci 3—0, Reiter-Procotpetz 
3—0, Stan Ilie-Papp Marius 0-—3. 
Reitar-Covaci 3—0, Gantner-Paipp 
3—0. Stan Ilie-Procopetz 3—1); 
TIMIȘOARA: Progresul Cluj-Fla- 
imura roșie Timișoara 5—0 (Paneth- 
Iolics 3—0, Gavrilescu-Soceneanțu 
3—0, Zaidor-Mias 3—1. Paneth- 
Stirengariu 3—0, Gavrilesou-Soce- 
neanțu 3—0).

In oampionatul feminin s-a.u în
registrat rezultatele : CLUJ. — Pro
gresul Cluj-Progresul Timișoara
3—0, (Tompa-Merkler 3—0, Gavri- 
tescu-Munteanu 3—0, Tompa-Gavri- 
lescu = Merk!er-Munteanu 3—0).
BUCUREȘTI: Progresul Bucu
rești -Dinamo IX 3—0, (Ella Zeller- 
Tira Catirinel 3—0, B a bikiain-Schultz 
3—0, Zeller - Biabikian = Ca.t.rinel- 
Schultz 3—0); Știința Buourești- 
Constpuctorull București 3—1. (E- 
chipa Constructorul s-a prezentat 
fără Sari Szasz).

morilor R. Cehoslovace a susținut 
a doua întîlnire In R.D. Germană, 
jucînd cu echipa de juniori a aso
ciației „Empor“. Mai bine pregă
tiți, fotbaliștii cehoslovaci și-au ad
judecat victoria cu scorul de 3—1.
• Ciclistul italian Fausto Coppl 

s-a clasat pe primul loc In proba 
de 100 km, care făcea parte din 
campionatul de ciclism pe șosea al 
Italiei. In felul acesta, el a cucerit 
pentru a patra oară' titlul de cam
pion de mare fond al țării sale.

n întîlnirea internațională de a- 
tletism dintre reprezentativele ță
rilor balcanice și țărilor scandina
ve, care trebuia să aibă loc la 15 
și 10 octombrie la Atena, a fost 
contramandată în urma ruperii le
găturilor sportive dintre Grecia și 
Turcia, ,

a I,a 13 noiembrie se va desfășura 
la Sofia și Bratislava Întîlnirea in
ternațională de fotbal dintre repre
zentativele R. Cehoslovace și R.P. 
Bulgaria. Echipele A se vor Intilnl 
Ia Sofia, iar echipele secunde In a- 
ceeași zi Ia Bratislava.

C.C.A. — LOCOMOTIVA + 
ȘTIINȚA 24—16

întîlnirea de box dintre C.C.A. și 
combinata Știința + Locomotiva, 
disputată sîmbătă seara în ringul 
din sala Giulești a fost departe de 
a satisface așteptările. Meciurile au 
fost de slabă calitate. Au apărut 
în ring unele elemente (I. Ambruș, 

Al. Ghiță și, în deosebi, I. Kun- 
gazda) care n-au nici o contingen
ță cu boxul de calitate. Chiar și 
unii dintre cei mai buni boxeri ai 
noștri, în frunte cu Gheorghe Fiat, 
Victor Șchiopu, Petre Zaharia și 
alții au boxat sub orice critică. Nu 
a existat decît un boxer cu o bună 
pregătire și cu o justă orientare în 
ring: Mircea Dobrescu. Ei a ofe
rit spectatorilor singurele momente 
de box autentic. In rest, o penibilă 
demonstrație, care a arătat, odată 
în plus, deficiențele actuale ale 
boxului nostru.

Desigur, reuniunea n-a fost scu
tită nici de greșeli de arbitraj și 
nici de unele decizii eronate; Ast

fel, la întîlnirea D. Adam — Gh. 
Tomescu un meci nul era mai in
dicat, iar în întîlnirea P. Zaharia 
— V. Galeș, arbitrul V. Dumitrescu 
s-a grăbit să oprească lupta, de- 
clarîndu-1 pe Zaharia învingător 
prin K.O. tehnic.

Rezultate tehnice : muscă : M. 
Dobrescu (CCA) b.K.O.t. rep. II. 
V. Vintilă (LS) ; cocoș : V. Schiopu 
(CCA) b.p. I. Marteâ (LȘ); pană: E. 
Cismaș (CCA) b.p. I. Ambruș 
(LS) ; semiușoară: Gh. Fiat 
(CCA) b.p M. Spătaru (LS) ; u- 
șoară: Gh. Tomescu (LS) b.p. D. 
Adam (CCA) ; semi-mijlocie: M. 
Stoian (LS) bip. V. Mitrache 
(CCA) ; mijlocie-ușoară : Șerbu 
Neacșu (CCA) b.p. Gh. Moise 
(LS) ; mijlocie: V. Tiță (CCA) 
b.p. I. Kungazda (LS) ; semigrea : 
P. Zaharia (LS) b.KO.t. rep. III 

V. Galeș (CCA); grea: Gh. Negrea 
(CCA) b.p. Alex. Ghiță (LS).

Meci amical: V. Stoianovici b.p. 
M. Muscurel.

M. G.
DINAMO—METALUL 21—19

REȘIȚA (prin telefon de la tri
misul nostru). Un mare număr de 
spectatori au urmărit la Casa 
Muncitorească îndîrjita întrecere

Etapa a IV-a a Cupei
Conioursul d« gimnastică idlesifă- 

șurat ieri dimineață îm siailia Dinamo, 
—■ etaipa a lV->a a „Cupei Orașe
lor* — a fast dominat de figwi 
cunosouite ca : O. Hurmuzache, I. 
Sac alici, C. Kwamka, C. Anghel, A. 
Kenekes, M. Botez, etc. care, am și 
ocupat, în general, primele locuri 
la categoriile respective.

Iiată priimlii clasați: Fete: echi
pe: 1. Cluj 564,97 p.; 2. Timișoara 
495,19 ip.; 3. București 484,58 p. 
Indiiividuial compus : cat. maeștri :

FINALĂ CUPEI DE FOTBAL A U. R. S. S.
Moscova (serviciul nostru de 

radio). Ieri s-a desfășurat pe sta
dionul Dinamo întîlnirea finală 
dlin cadrul „Cupei de fotbal ia 

U.R.S;S.“ între echipele Ț.D.S.A. 
și Dinamo. Victoria i-a revenit, 
cu scorul de 2—1 (2—1) echipei 
Ț.D.S.A. De notat că în repriza

R. P. Ungară — Austria 6-1 (1-0) la fotbal
BUDAPESTA, (prin telefon). — 

Ieri s-a destășunat pe Stadionul 
Popular din Buda1pesta in fața a 
peste 100.000 de spectatori cea de 
a 100-a întîlniire de fotbal între 
.prfmefe echiipe ate R. P. Ungare și 
Austriei.

Scorul este deschis în mitn. 5 de 
Tichi, caire primește o pasă de la 
Puskas și trimite plasat în colțul 
drept al porții. Pînă la paiuză, am
bele echiipe atacă,, dar apărările 
sfat la posit, ambii portari interve
nind cu promptitudine. Im prima 
repriză ratează pe rînd: Bozsik 
(mim. 6), Puskas (mia. 13), Kocsiis 
(mip. 14), Grohs (mto. 20) și din 
nou Puskas fa min. 40. In ultimele 
15 minute ale reprizei întîi iocul 
devine lent, se joacă mai mult ta 
eîmp. Imediat după reluare, la un 
contraatac, austriecii reușesc să e- 
galeze prin Grohs, care, trecînd 
pe centru îl driblează pe Kampati 
și trage imipairaibil (mini. 52). După 
golul egalizator al echipei oaspe 
înaintarea maghiară trece la atac 
și reușește, în mai puțin de zece 
minute, să ridice scorul la 2—1 
prin Koosls, came, primind o pâslă 
de la Bozisik, înscrie cu capul.

In continuare fotbaliștii maghiari 

dintre echipele de box Dinamo și 
Metalul. In special meciul Matei 
Godeanu—Ilie Gheorghe a entu
ziasmat asistența, Godeanu reușind 
o meritată victorie la puncte. De 
asemenea, a fost foarte aplaudată 
întîlnirea St. Dumitrache—M. Ol- 
teanu, terminată la egalitate. Iață 
rezultatele tehnice înregistrate :

Muscă: Puiu Nicolae (D) b.p. T. 
Marcovici (M). Cocoș: St. Dumi- 
trache (D) face meci nul cu A. 
Olteanu (M). Pană: Matei Go
deanu (M) b.p. Ilie Gheorghe (D). 
Semi-ușoară: M. Trancă (D) face 
meci nul cu Dănilă Done (M). 
Ușoară: Stan Bogoi (D) face meet 
nul cu I. Grigore (M). Semi-mijlo
cie : Nicolae Linca b.p D. Rizea 
(M). Mijlocie ușoară : Ilie Dragnea 
b.p. Toma Tudor. Mijlocie : Simion j 
Gh. (M) învinge prin K.O. rep. 2| 
pe D. Gheorghiu (D). Semi-grea : | 
Alexandru Nicolae (M) b.p. Gh.: 
Nicolae (D). Grea : Dumitru Cio- 
botaru (D) b.p. V. Mariuțan (M).

PETRE MIHAl ‘
PROGRESUL+FLAMURA ROȘIEI 
— VOINȚA+CONSTRUCTORUL: 

22—17
SIBIU (prin telefon de la sub- 

redacția noastră). Peste 3.000 de 
spectatori au asistat la această în- •' 
tîlnire pugilistică, dar meciurile. 
au fost de slabă calitate, cu excep
ția celui dintre N. Bîrsan—M. Mi- 
clăuș. Iată rezultatele tehnice. 
Muscă : Mircea Mihai (P—Fl.-R) 
b.p. G. Popa (C.V.) Cocoș : I. 
Zlătaru (C.V.) b.p D. Mîțu (P‘- 
FL. R). Pană: M. Pînzaru (C.V.) 
face meci nul cu D. Prunoiu (P. 
FL. R.) Semi-ușoară: N. Bîrsan 
(P. FL. R.) b.p. M. Miclăuș (C.V.) I 
Ușoară: P. Podaru (C.V.) face 
meci nul cu M. Biedl (P-FL. R.) ■. 
Semi-mijlocie: I. Schwartz (C.V.) ' 
face meci nul cu A. Urdea (P— 
FL. R.). Mijlocie ușoară: I. Buzac , 
(C.V.) cîștigă prin neprezentare ■ 
(D. Negrea (P—FL. R.) a depă-' 

șit greutatea). Mijlocie: Al. Blaok 
(P—FL. R) b.p. Adolf Cristea 
(C.V.). Semi-grea: O. Cioloca 
(P—FL. R.) b. K.O. rep. 1 pe I. 
Cocoș (C.V,). Grea: Bătrînu Tă- 
nase (P—FL. R.) b. K.O. rep. 2 

pe L. Coc (C.V.).
C. Pitarii — corespondent

Orașelor la gimnastică
1. I. Săcălid 118,86 ip.; 2. G. 
Hummiuziadhe 102,44 p.; 3. I. Bahici 
97,70 p. Cat. I-a: 1. C. Kwanka 
80,54 p.; 2. C. Anghri 78,53 p.;
3. M. Schneider 77,45 p. Băieți: 
echipe: 1. Arad 438,07 p.; 2. OrașiTl 
Stalin 433,77 p.; 3. Cluj 432,85 p. 
Individual compus : cat. maeștri : 
1. A. Kerekes 102,18 ;p.; 2. M. Bo
tez 94,10 p.; 3. M. Varga 65,38 p. 
Gat. Ta : H. Eiisenbumger 77,28 
p.; 2. G. Dema 76,35 ip.; 3. K. 
Knopp 74,63 d.

a doua dinamoviștii au jucat în 
10 oameni, portarul Iașin fiind 
eliminat de pe teren. In locul lui 
a apărat fundașul Baikov. După 
cum anunță ppstul de radio Mos
cova, echipa Dinamo a contestat 
jocul.

domina cu autoritate și măresc nu
măr u'l golurilor prin Czitor, Toth 
II, Czibor și Puskas (în min. 65, 
67, 82 și 84). Arbitrul olandez 
Van Der Meer a condus corect ur
mătoarele formații: R. P. UN
GARA : Fazekas-Buzănski, Kărpâtl, 
Lantos - Bozsik, Szojka - Kertesz 
(Toth // din min. 38), Kocsis, Ti
chi, Puskâs, Czibor. AUSTRIA : 
Schonwald-Hala,, Rockt, Svoboda- 
Hanappi, KoUer-Grohs, Wagner, 
Pickier, Walzhoffer, Komer II.

In deschidere aiu jucat echipele 
de juniori ale celor două țări, me
ciul terminându-se cu 9—0 (2—0) 
în favoarea tinerilor fotbaliști ma
ghiari.

ECHIPELE SECUNDE ale celor 
două țări s-au întîlnit la Vieinai, 
victoria revenind tot jucătorilor ma
ghiari; cu scorul de 5—2 (1—1). 
Au marcat HidegkutV de trei ori, 
Danloki din 11 m. și Braschac 
(autogol) pentru echipa tnaghiairă. 
iar pentru austrieoi Ieriha și Mayer. 
A arbitrat Liverani (’Italia).

MECIUL ECHIPELOR DE TI: 
NERET disputat fa orașul Bregens 
din Austria^ s-a termiinat die ase
menea cu victoria reprezentativei 
R. P. Ungare: 6—2 (3—1).
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