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M0T0CICLIȘTI1 SOVIETICI Șl CEHOSLOVACI ÎNVINGĂTORI IN PROBELE INDIVIDUALE
ALE CONCURSULUI

Pasionantele întreceri ale impor
tantei competiții motocicliste desfă
șurate la Orașul Stalin au luat sfîr- 
șit. Concursul internațional de mo- 
tocros orgamiaat de Ă.V.S.A.P. s-a 
bucurat de un succes deosebit, dato
rită unei participări foarte valoroase, 
care a făcut ca întrecerile să se des
fășoare la tin înalt nivel tehnic. Con
tribuția cea mai însemnată la suc
cesul tehnic al concursului au a- 
dus-o, fără discuție, alergătorii so
vietici și mai apoi cel cehoslovaci. 
Un aport însemnat la reușita com
petiției au adus și motociciiștii ma
ghiari, care au și cîștigat de altfel 
o probă, apoi cei chinezi și bulgari, 
care.s-au străduit să corespundă va
lorii înalte a celor mai buni aler
gători ai întrecerii.

Reprezentanții noștri s-au compor
tat satisfăcător în probele indivi
duale, unde au avut un cuvînt greu 
de spus.

O superioritate netă au manifes
tat motociciiștii sovietici, care au 
dominat categoric întrecerile din cele 
do^iă1 zile de concurs. Din totalul 
de' Șapte probe, reprezentanții 
U.R.S.S. au cucerit întîietatea în 
cinci, în celelalte două victoria re
venind alergătorilor cehoslovaci și 
motociclistelor maghiare.

Dar, trecînd peste aceste conside
ration! de ordin tehnic, trebuie sub
liniat faptul că întrecerile inter
naționale de motocros de la 
Orașul Stalin au constituit pen
tru toți concurenții un nou și stră
lucit prilej de strîngere a legături
lor de prietenie și totodată o nouă 
ocazie de îmbogățire a experienței.

OBȚINUTE LA CLUJ

mer-

V. S. Pilaev (U.R.S.S.) învingător în proba indivi
duală la clasa 500 cmc.

ULTIMA ZI A ÎNTRECERILOR

Și în această frumoasă zi de 
toamnă șiruri întregi de biciclete și 
motociclete purtau spre diferitele 
locuri de pe parcursul concursurilor 

! zeci și zeci de locuitori din Orașul 
Stalin și din comunele învecinate.

In punctul nostru de observație, 
aflat la liziera unei păduri unde dru
mul coboară spre Cristian, numeroși 
pionieri, elevi și eleve, oameni ai 
muncii din Rîșnov, Cristian, Tohanul 
Vechi, 
locurile 
o cît 
a traseului. Și, într-adevăr, 
puțină vreme, 
audă un huruit din ce în ce mai pu
ternic. Pe drumul șerpuitor din pă
dure am zărit caschetele roșii ale 
motociclistelor sovietice Susova șl 
Sorapova, care atacau cu virtuozi
tate virajele dificile, făcînd un ade
vărat slalom printre copaci... Cea de 
a doua zi a întrecerilor începuse...

Proba individuală rezervată fete-

se grăbeau să-și ocupe 
„cheie" pentru a avea 
mâi bună perspectivă 

’ ' , după
a început să se

lor a dat cîștig de 
cauză reprezentan
telor U.R.S.S. care, 
de data aceasta, a- 
vînd mașinile mai 
bine puse la punct, 
au putut să-și arate 
adevărata lor va
loare. Alergătoarele 
sovietice Susova și 
Sorapova au par
curs traseul
gînd „roată-n roa
tă", de parcă ar fi 
concurat în proba 
pe echipe. Calme și 
sigure de posibili
tățile lor, ele și-au 
creat în cei 35 
km ai probei un 
avantaj aprecia
bil care n-a mai 
putut fi recuperat 
de celelalte moto
cicliste. Cea de a 
treia clasată, Ilona 
Kedves (R.P.R.), a 
demonstrat frumoa
sele ei calități și 
totodată a arătat 
că succesul repurtat 
împreună cu Mar
gareta Unghi în a- 
lergarea pe echipe 
a fost rezultatul li
nei bune pregătiri. 
Pe mai mult de ju
mătate din traseu 
Ilona Kedves a ta- 
lonat-o de aproa
pe pe maghiara

Rozalia Benka, reușind s-o depă
șească pe ultima parte a cursei. 
Margareta Unghi, de ia care 
se aștepta mai mult, nu a putut 
da randamentul scontat, din cauza 
unei entorse care a împiedicat-o 
să lupte cu toate puterile pentru 
cucerirea unui loc mai bun.

Clasament: cat. 150 cmc. femei: 
1. N. A. Susova (U.R.S.S.) 54 min. 
26 sec. 8; 2. N. I. Sorapova
(U.R.S.S.) 56 min. 16 sec. 4; 3. 
Ilona Kedves (R.P.R.) 58 min. 14
sec.; 4. Rozalia Benka (R.P.U.) 59 
min. 33 sec. 4 ; 5. Margareta Unghi 
(R.P.R.) 59 min. 43 sec. 6; 6. Liu 
Ho Li (R. P. Chineză) lh. 04 min. 
50 sec.

Cei dintîi au luat startul motoci
ciiștii de la clasa 500 cmc. Iaromir 
Cizek, cel mai bun alergător ceho
slovac, a făcut o cursă de adevărat 
campion. Cu un avantaj de cîteva 
minute față de cel de al doilea con
curent, Pîlaev (U.R.S.S.), el s-a o- 
prit chiar după primul tur să-și facă 
plinul de benzină și apoi să por
nească mai departe. Cizek a fjcut

(continuare în pag. a 4-a).

Parcă niciodată vraful de scri
sori pe care poștașul le aduce 
în fiecare dimineață la redac

ție, nu a fost atrt de mare. Ne scriu 
corespondenți vechi, alături de tineri 
care trimit ziarului prima l:r scri
soare. Ne scriu sportivi din școli, 
din mine, de pe ogoare. De la ei a- 
flăm cît de' numeroase și variate sînt 
manifestările prin care sportivii din 
toate colțurile țării sînt prezenți la 
sărbătorirea Lunii Prieteniei Romî
no-Sovietice. Să cercetăm cîteva din 
scrisorile primite în ultimele zile, 
mărturii vii ale dragostei tineretu
lui nostru sportiv față de poporul 
sovietic.

22,3 sec.; suliță — Paul Demeter
60,20 m.; disc băieți Zglobiu 37,07’ 
metri.

GU AJUTORUL METODELOR!

SOVIETICE DE MUNGA

3 NOI RECORDURI ATLETICE

Marți după-amiază, parcul spor
tiv „Victor Babeș" din Cluj a cunos
cut — după cum ‘ne relatează cores
pondentul nostru R. Fisch — o ani
mație deosebită. Cei mai buni at- 
leți clujeni erau prezenți la startul 
probelor concursului atletic organi
zat de comisia orășenească de atle
tism Cluj în cadrul Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice. Concursul s-a sol
dat cu un bilanț excelent. Astfel, 
maestra sportului Alexandra Sicoe 
a obținut un nou record R.P.R. la 
proba de 200 m. plat: 24,9 sec., îm- 
bunătățindu-și cu 1 zecime de secun
dă vechiul record. La 1.000 m. Mari- 
lis Citțui a obținut un nou record de 
junioare cat. I: 3:07,0 (vechiul re
cord : 3:12,2, Maria Miclea). La pro
ba de 80 m. plat Alexandru Brasat 
a obținut 9,3 sec., nou record de ju
niori cat. a II-a. Iată și alte rezul
tate înregistrate cu acest prilej: pră
jină — Mircea Dumitrescu 4,00 m.; 
lungime — Traian Chitul 7,00 m.; 
greutate — Crețu .-C. 15,20 m. (re-, 
cord personal); 100 m. — Mircea 
Pop 11,0 sec.; 200 m. — I. Măgdaș

Astfel își intitulează corespoh-, 
dența tov. Victor Secăreanu din Să- 
cele. El ne scrie despre realizările de 
la fabrica „Electroprecizia" din Să- 
cele. La cei 40 de ani ai săi ajustorul 
Andrei Bedo este un minunat exem
plu pentru tinerii din fabrică, și la 
locul de muncă și pe terenul de sport- 
Numele lui este trecut pe tabloul de 
onoare al fruntașilor în producție, șl 
pe bună dreptate. Depășirile sale de 
normă nu scad niciodată sub 300 la 
sută. In aceste zile, Andrei B.cdii 
muncește mai cu spor. Ei vrea să 
cinstească prin noi realizări Luna 
Prieteniei Romîno-Sovietice, pentru 
că la baza succeselor sale stă folo
sirea metodelor sovietice de muncă.- 
Și numele strungarului Carol Goth, 
jucător în echipa de handbal, este 
binecunoscut în fabrică. Metodele 
vestiților strungari îl ajută să dea 
cu 80 la sută mat multe produse 
peste plan.

CHEMARE LA ÎNTRECERE

Corespondentul Nicu Sbuchea nes 
scrie despre cliemarea la întrecere 
pe care colectivul sportiv Construc
torul Petroșani a lansat-o către 
toate celelalte colective sportive din 
raion, pentru obținerea de noi rea-*  
Uzări în cinstea Lunii Prieteniei Ro- 
mîno-Sovietice. Iată cîteva puncte 
din chemarea la întrecere: noi as
piranți și purtători ai insignei 
G.M.A.; construirea de noi baze 
sportive ; înscrierea de noi membri 
în colectivul sportiv; mobilizarea a 
cît mai multor tineri la crosul „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie" etc.

A doua etapă a crosului de masă „Să întîmpinăm 7 Noiembrie™
și centre 

organi^ia- 
e-

ta multe 
de raion 
tă duminică 16 ’ octombrie 
tapa a doua a arosului de masă 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie". Din 
nou, sute și sute die concurenți 
s-iau adunat la startul alergărilor 
de cros disputîndu-și întîietatea. 
Și de această «fată întrecerile au 
fost viu disputate, jar lupta ipen- 
tru cîștigarea titlului de echipă 
campioană raională și pentru ca
lificarea pentru etapa următoare 
(regională) a fost deosebii de 
strînsă.

Ga și cu prilejul desfășurării al
tor competiții sportive de masă, și 
acum cei care s-au afirmat au fost 
tinerii, dintre care unii au dovedit 
calități remarcabile pentru acest 
gen de alergări.

Printre consiliile sportive oră
șenești din Capitală care au orga
nizat la timp etapa a doua a cro
sului „Să întâmpinăm 7 Noiem-

COMBINATA ȘTIINȚA - LOCOMOTIVA TIMIȘOARA 
A ÎNTRECUT SPARTAK SUBOTIȚA CU 2-1 (1-0)
TIMIȘOARA, 19 (prin telefon). 

Marți seara a sosit la Timișoara 
echipa iugoslavă de prima catego
rie Spartak Subotița. Valoarea oas
peților și recentele lor performanțe 
(calificarea în semifinala cupei 
„Mareșal Tito”, în care va intîlni 
pe Hajduk Split ți meciul nul reu
șit duminica trecută in campionat 
în lata redutabilei echipe „Steaua 
Roșie” Belgrad) au creat un viu 
interes in jurul intîlnirii pe care 
Fotbaliștii iugoslavi au susținut-o 
miercuri după-amiază pe stadionul 
Locomotiva.

Peste 8.000 spectatori au fost 
prezenți la meci, deși acesta s-a 
disputat pe o vreme ploioasă ți 
rece. întâlnirea a fost foarte echili
brată și a oferit multe faze de fot
bal bun. Spartak a lăsat o impre
sie excelentă prin foarte buna pre
gătire tehnică a tuturor jucătorilor 
săi. Ei au practicat un fotbal mo- 
lern, rapid, cu pase scurte, date 
rumai din mișcare.

Combinata. Știința-Locomotiva a 
obținut o prețioasă și meritată vic
torie. Ea se datorește, în primul 
rind, puterii de luptă a jucătorilor, 
care au acționat cu toată convinge
rea de-a lungul întregului meci. O 
mențiune specială merită apărarea 
care a anihilat cu promptitudine 
toate atacurile oaspeților. Mijlocașii 
au ajutat mult defensiva. Din atac, 
cei mai buni au fost Ciosescu și 
Lazăr, permanenți animatori.

Iată acum cum s-au marcat cele 
trei goluri:

min. 22; Dinulescu execută o lo
vitură de coiț și Ciosescu reia 
balonul cu capul în poartă: 1-0.

min. 80: Tomașevici îl deschide 
pe Ciovici, care înscrie plasat: 1-1.

min. 86: după o combinație cu 
Lazăr, Dinulescu îl deschide pe 
Țigăniuc care șutează puternic, 
de la 25 m. In colțul din dreapta 
sus, al porții. Șutul a fost impara- 
bil: 2-1.

Arbitrul Mircea Ponoran a con-

dus foarte bine un joc disputat 
într-o atmosferă de deplină sporti
vitate.

Formațiile:
Combinata Știința-Locomotiva: 

Uțu-Corbuș, Androvici, Brinzeî-Co- 
jereanu, Ferenczi-Țlgăniuc, Avasili- 
chioaie, Ciosescu (din min. 70, Bo- 
roș), Dinulescu, Lazăr.

Spartak Subotița: Glonceac-To- 
piska, Peici, Ciopici-Jacovedici, Ku- 
zunici-Jenovan, Ciovici, Tomașe- 
vici, Takacs, Brantslavevici.

Cei mai buni au fost: Androvici, 
Brînzei, Ciosescu, Lazăr din echi
pa locală și Tomașevici (de 25 ort 
internațional in reprezentativa iu
goslavă), Ciovici (de asemenea 
component al naționalei jugoslave), 
Ciopici, Branislavevici de la oas
peți.

Situația șuturilor pe poartă: 
Spartak Subotița — 12, combinata 
Știința-Locomotiva 11.

I. OCHSENFELD
A. GROȘS. x -

brie" — ne scrie corespondentul 
nostru Aurel Marinescu, — se nu
mără și consiliul orășenesc Știin
ța. In incinta bazei nautice a a- 
sociației au fost prezenți în dimi
neața zilei de 16 octombrie aproa
pe 100 de concurenți, cîștigători ai 
întrecerilor pe colectiv. Traseul a 
fost bine ales iar organizarea a 
corespuns. Primii clasiați au fost: 
junioare: Elena Păpușanu (Aca
demia R.P.R.); juniori: Dan Bă- 
descu (Institutul de Construcții); 
senioare: Elena Preda (Institutul 
Maxim Gorki); seniori: Gheorghe 
Dumitrescu (Institutul Agrono
mic). Pe echipe, juniori: Insti
tutul de Construcții; seniori: In
stitutul Agronomic. Echipele fe
minine au fost descompletate atât 
la junioare cît și la senioare și 
astfel nu s-a calificat.

Din Craiova, centrul în care cro
sul „Să întîmpinăm 7 Noiembrie" 
s-a bucurat de un deosebit suc
ces în etapa pe colectiv, ne-a scris 
tov. C. Moțoc. Spre deosebire de 
etapa precedentă care a lost bine 
organizată în colective și în ca
drul căreia s-au întrecut mii de 
concurenți, în etapa aceasta nu au 
participat decît 171 sportivi și a- 
ceștia majoritatea dim școli. Un 
singur colectiv sportiv sindical a 
fost reprezentat: Progresul. 171 de 
concurenți în etapa pe oraș nu 
reprezintă nicidecum numărul to
tal al celor ce trebuiau să ia star
tul. Aceasta demonstrează, de 
altfel, că în organizarea crosului 
etape» pe oraș au existat serioase 
deficiențe. Și, într-adevăr, defioien-

țe au fost, ta primul rin-d, orga-np 
z<area a fost oarecum secretă. Nici 
un fel de afișaj, de înștiințare, 
popularizare etc. Așa stând lucru-1 
rite, e lesne de'închipuit că cei ca 
au auzit de organizarea crosului 
au fost cu adevărat... norocoșii 
De popularizarea crosului s-a de. 
zinteresat și comitetul orășenesc 
C.F.S. Craiova. Atitudinea -acti
viștilor comitetului C.F.S. Craiova 
dovedește fie o greșită orientare, 
fie, și aceasta este mai grav, o 
subapreciere a competiției.

Iată oare au fost ciștigătorii: pa 
echipe: junioare: Sc. Profesională 
„7 Noiembrie"; juniori: Sc. PedaJ 
gogică Mixtă; senioare: Progre-i 
sul; seniori: Dftiamo I.

Incepînd ou etapa a doua a<s*  
centul trebuie pus pe buna pregJ-’ 
tire a concurenților. Sarcina aceas’j 
ta revine, bine înțeles, antrenori-1 
lor, instructorilor și profesorilor de 
educație fizică dar ei trebuie în
drumați și ajutați efectiv de co
mitetele C.F.S. Comitetele C.F.S. 
au de asemenea datoria de a com
bate atitudinea greșită și negii-1 
jența manifestată de unele colec
tive sportive care nu au organizat 
încă țxrima etapă. Colectivele spor
tive, consiliile sportive raionale și 
orășenești trebuie să fie conștiente 
de sarcina ce le revine, aceea de a 
asigura condiții bune de antrena
ment celor ce s-au catiffcat, astfel 
oa la etapa regională ei să fie 
bine pregătiți. Timpul, oare a fost 
și care se menține deosebit de Fru
mos, nu mai poate constitui o 
souză pentru cei întîrziațL..

Turneul internațional feminin de șah 
de la Moscova

Moscova 19 (Agerpres). — TASS 
tnan smite:

Turneul internațional de șah a,l 
candidatelor la titlul de campioană 
mondială a continuat la 18 oc
tombrie cu disputarea partidelor 
programate în runda a 11-a.

După 5 ore de joc s-au termi
nat numai treț partidle, Zvorîkina

(U.R.S.S.) a cîștigat la Carascode 
Budinich (Chile), Rubțova (URSS), 
după o luptă combi n ati vă a obți
nut victoria în fața șahistei oeho- 
slovace Sucha, iar partida dintre 
Bodo de Moschtai (Argentina) — 
Holuj (R. P. Polonă) s-a terminat 
remiză.

Celelalte partide s-au Întrerupt» ,



Concursul republican de yole
Concursul republican de yole 

este în plină desfășurare. De a- 
proape două săptămîni, cei 12 con- 
curenți calificați în finala compe
tiției se îmitîlnesc în fiecare după- 
amiază la lacul Herăstrău, unde 
se dispută regatele. Uneori, vîntul 
le face dificultăți, așa cum s-a în- 
tîmplat, de exemplu, marți după- 
amiază, cînd regata a zecea a tre
buit să fie anulată după 35 de mi
nute, din cauza viatului foarte 
blab. Alteori, concurenții sînt su
puși la eforturi deosebite, cum s-a» 
petrecut lucrurile duminică. In a- 
ceastă zi s-au desfășurat cinci re
gate, care au pretins yoliștilor un 
efort susținut

Cu trei regate îrtainte de sfîrși
tul competiției, concurentul Mircea 
Dumitriu de la Constructorul con
duce autoritar în clasament. Ei a

Concursul de tenis de masă al lotului republican 
continuă astăzi

Primele întltaiiri din cadrul con
cursului de verificare a lotului de 
tenis de masă ail R.P.R. au prile
juit în general dispute interesante 
și spectaculoase.

O comportare frumoasă a avut 
campionul nostru, maestrul sportu
lui Toma Reiter. In vervă și dove
dind o remarcabilă mobilitate 
Reiter i-a învins pe -rînd pe Gant- 
ner cu 2—1, pe Naiumescu cu 2—0 
și pe Angelica Rozeanu cu 2—0, 
Bine a jucat și Harasztosi care 
i-a întrecut cu 2—0 pe Popescu, 
Pesch și Botner, dar a pierdut cu
1— 2 la Naumescu. Ceilalți compo
nent ai lotului, Mircea Popescu, 
Matei Gantner și Paul Pesch au 
avut și multe lovituri reușite, dar 
ti au marcat și o anumită incon
stanță. Subliniem victoria lui Nau
mescu și asupra lui Gantner, cu
2— 1.

In jocurile grupei B pe primul 
Soc s-a qlasat Zahariia Bujor, care a 
câștigat toate întîlnirile, iar în par
tidele din grupa C locul tatii i-a 
revenit Getei Strugaru. Merită să 
menționăm de asemenea compor
tarea promițătoare a tinerei Irma 
Magyari.

A apărut;

Revista „Cultură Fizică și Sport"
A apărut revista „Cultură Fi- 

) zică și Sport" No. 10, (octom- 
' trie) cu următorul cuprins:

1) XXX: Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie.

2) I. N. Preobrajetnski și I. F.
Builin: Despre specializa
rea timpurie în baschet.

J J) A. Balaș: Participarea spor
tivilor noștri la cel de al 
V-lea Festival Mondial de 
la Varșovia.

4) V. Surugiu : Lovitura de a- 
tac a jucătorului cehoslovac 
Iosef Tesar.

6) C. Diaconescu: împărțirea 
studenților pe grupe pen
tru o mai bună desfășura
re a activității de educa- 

■ ție fizică.

Reșifenii n* *au  avut ce

• BOX. — Primul campionat de 
box al asociației sportive Recolta, 
desfășurat la Salonta cu participa
rea a 38 de pugiliști din mediul 
sătesc, a desemnat următorii cam
pioni :

H ir lie : St. Dande (Salonta). 
Muscă: St. StMeanu (Craiova). 
Cocoș: Fr. Csurco (Salonta). Pa
nă: Iosif Senesn (Salonta). Semi- 
ușoară: E. Bogossi (Salonta). U- 
șoară: L. Bogossi (Salonta). Se- 
mi-mijlocie: Fr. Mikloș (Salonta). 
MijTtxie ușoară: I. Heyer (Arad). 
Semigrea: I. Saritadi (Salonta) -

După cum se vede, șapte din 
cele nouă titluri au fost cucerite 
de boxerii colectivului sportiv Re- 
colta-G.A.S. Salonta (antrenor: 
Gavril Baboș). < >
• LUPTE. — Sîmbătă și dumi

nică se va desfășura la Sinaia fi
nala campionatului de calificare pe 
echipe. Pentru aceste întreceri s-au 
calificat următoarele patru echipe: 
Locomotiva Oradea, Dinamo Baia 
Mare, Dinamo Lugoj și Voința Tg. 
Mureș. La sfîrșitul concursului vor 
fi desemnate cele două echipe care 
se vor întîlni în meciuri de baraj cu
ultimele două formații din campio

Orașul străbătut de apele învol
burate ale Berzavei, a găzduit 
duminică derbiul primei etape a 
campionaituiuî republican de box, 
Intîlnirea dintre Metalul și Dina
mo, două echipe de ridiaată va
loare, cu renume în lumea pugi- 
listică. Oțelaniu, sportivi și specta
tori entuziaști, au primit cu multă 
buattrie vestea organizării în ora
șul lor, cu o veche tradiție în a- 
cest sport, a celei mai importante 
întâlniri a primei etape. Poaite și 
asta a fost explicația numărului 
mare de amatori dornici să asiste 
la o întîlnire, care, subliniem, se 
anunța foarte echilibrată. Din. pă
cate, Reșița nu are o saiă mai în
căpătoare, astfel că sala Casei 
Muncitorești nu a putut primi mai 
mult de 1200 de suporteri entu
ziaști, care după epuizarea celor 
zece meciuri, n-au regretat depla
sarea. Ei au aplaudat victoria dl- 
namoviștilor, care au fost mai buni 
cu două puncte, dar și comporta-- 
rea frumoasă a boxerilor metafur- 
giști.

Dinamo a prezentat la Reșița o e- 
chipă aproape completă (fără Torna 
Constantin), din care n-au lipsit 
nici maeștrii sportului Niicolae Linca 
(reiintaiat ou acest prilej), Dumitru 
Ciobotaru, Ilie Gheorghe, precum 
și proaspătul campion Ilie Drag- 
riea. Eii au avut de înfruntat o 
echipă ttoără, dbrnică de o com
portare frumoasă.

Puterea de luptă a echipei dina- 
moviste, calitățile ei tehnice, și, pe 

repurtat victoria în trei regate și 
are un avans de peste 1000 de 
puncte față de următorul clasat 
(Lucian Predescu de la Metalul).

Iată cum se prezintă clasamen
tul după 9 regate : 1. Mircea Du
mitriu (Constructorul) 6756 p., 3 
victorii. 2. Lucian Predescu (Me
talul) 5601 p., 2. v., 3. Andrei Butu- 
caru (Constructorul) 5265 p., 1 v„
4. Puiu Mânu (Știința) 5102 p.. 
1 v., 5. I. Georgescu (Știința)
4138 p. 6. Nicolae Iliescu (Meta
lul) 3689 p-, 1 v., 7 Sorin Bradea 
(Recolta) 3403 p., 8. Gh. Lungu 
(Constructorul) 3287 p., 1 v., 9. 
V alert u Zăgănescu (Metalul) 2790 
p., 10. Aurel Petrescu (Met.) 2525 
p., 11. N. Navasart (Constr.) 2367 
p. 12. C. Țico (Met.) 2081 p.

întrecerile continuă.

Iată rezultatele mai importante 
înregistrate marți și miercuri: gru
pa A: Pesch—Popescu 2—1, Nau
mescu—Angelica Rozeanu 2—0, 
Mircea Popescu—Botner 2—0, Gant- 
nar—Angelica Rozeanu 2—0, Pesch 
—Botner 2—0, Naumescu—Gantner 
2—0. Grupa B: Zahariia Bujor cu 
Andromache 2—0, Nazarbeghian 
2—1, Ella Zeller 2—0, Șirlincan 
2—1, Ploscaru 2—0, Andronache 
cu Nazarbeghnian 2—1, Ella Zeller 
2—0, Șiriiîncan 2—1, Nazarbeghian 
—Ella Zeller 2—0, Segal— Ella 
Zeller 2—1, Șirlincan—Ella Zeller 
2—1, Ella Zeller cu Ploscaru 2—1, 
Hosu 2—1. Grupa C: Geta Stru
garu cu Irma Magyari 2—0, Babi- 
chian 2—1, Golopența 2—1, Ba- 
rasch 2—0, Tira Catrinel 2—0; 
Magyari cu Ba bichian 2—1. Golo
pența 2—1, Barasch 2—0, Tira Ca
trinel 2—0, Babichian — Golopența 
2—1, Barasch 2—0, Golopența—Ba- 
rasch 2—1, Barasch—Tira Catri
nel 2—1.

întrecerile din .aadrul grupei A, 
precum și partidele de dublu se vor 
desfășura în continuare astăzi de la 
or,a 17,30 în sala Progresul din 
bd. 6 Mariiie nr. 5.

6) C. Florescu: A Il-a ediție a
Campionatelor europene fe
minine de canotaj acade

mic.
7) N. Băiașu: Metodica și teh

nica rostogolirilor scurte și 
lungi și a ridicărilor de la 
sol prin îndreptare.

8) N. Bardosi: Din experiența 
profesorului de educație fi
zică.

9) Gh. Nicolescu: Concursul in
ternațional de călărie de ia 
București.

10) A. B alint: Cîteva probleme 
ale jocului modern de polo.

11) Discuții: In legătură cu 
structura complexului G.M.A.

12) O. Holzer: Recenzia revistei 
„Testnevelestudomăny".

de altă parte, dorința de a învin
ge a metalurgaiștilor, a dat naș
tere Ia o dispută aprigă, din care 
boxul nostru și spectatorii care au 
asistat la Întîlnire n-au avut de- 
cît de ciștigat. Din echipa dinia- 
movistă Puiu Nicoflae și Ștefan 
Dumitrache au fost cei maii tineri, 
dar și cei mai valoroși. Ei au avut 
adversari doi pugiliști cu mai pu
ține meciuri la activ (Teodor Mar- 
covici și — respectiv — Andrei 
Olteainu), cu puțină experiență în 
box, dar care au reușit să furni
zeze în compania lor partide a- 
predate de public. In medul său 
cu A. Olteanu (foarte combativ, 
dar fără să întrebuințeze excelen
tele sate croșeuri de stînga), Ște
fan Dumiitrache n-a reușit dtecît un 
rezultat egal.

Ilie Gheorghe, în cel mai spec
taculos meci al reuniunii, l-a în- 
tîlhit pe Matei Godeanu, care s-a 
compostat de astă-dată excelent. 
Mihai Trancă, Gheorghe Nicolae, 
Nicolae Linca și Ilie Dragnea, 
s-au comportat sub valoarea lor 
obișnuită, da.r au luptat pentru 
victoria echipei.

Metalul, echipa care se anunță 
de pe acum drept una din cele 
mai omogene, a obținut în fața 
echipei dinamoviste un rezultat 
foarte bun: 19—21. înaintea ulti
mului meci, Cîobotaru-Mariuțan, 
scorul era de altfel egal: 18-18. O 
dovadă că de la „muscă" și pînă 
1a „grea" ei au luptat cu mult 
curaj și nu au precupețit niai un

Azi in sala Floreasca

C. C. A.—Locomotiva în campionatul republican de volei
Sala Floreasca gazdiuiețU astazi, 

o nouă etapă intermediară din 
cadrul campionatelor republicane 
de volei. Spectatorii amatori de 
volei așteaptă cu interes jocurile 
de azi, și pe bună dreptate; ei 
vor vedtea, pentru ultima oară a- 
nul acesta, înitîlniri între cele mai 
bune echipe masculine ale Bucu- 
reștiului și ale țării .întîlniri care 
și-au cucerit o bine meritată fai
mă în lumea voleibaiistica.

Chiar „capul de afiș" al pro
gramului de azi, meciul jjintre e- 
chipele Locomotiva și C.C.A., poa
te fi considerat astfel. Că marea 
majoritate a partidelor dintre a- 
ceste două formații s-a încheiat 
după 5 seturi de luptă ar fi poate, 
un indiciu al echilibrului și riva
lității sportive dintre formațiile 
care își vor disputa întîietatea azi 
după-amiază în sala Floreasca. 
Dar ceea ce spune mai mult decît a- 
tît este faptul că voleibaliștii fero
viari și militari ne-au oferit, de 
regulă, spectacole de calitate, lu
cru pe care îl dorim și pentru jocu
rile de azi, cu atît mai mult cu 
cît această reuniune „de adio" a 
întîlnirilor interbucureștene trebuie 
să „spele" impresia destul de 
proastă lăsată de jocurile de joia 
trecută. Meciul anunță o luptă in 
care armele principale vor fi pu
terea și eficacitatea atacului de 
partea echipei C.C.A., promptitu
dinea blocajelor și forța serviciilor 
de partea Locomotivei. Ca un 
punct de atracție duelul dintre cei 
mai huni trăgători ai echipelor Ro
man și Plocon. In cealaltă par
tidă masculină Dinamo— recenta 
învingătoare a echipei C.C.A. — 
înfruntă pe Progresul, care ie-a 
dat mult de furcă’ feroviarilor a- 
cum o săptămână.

Azi se vor desfășura și două 
partide feminine tot în cadrul e- 
taipelor intermediare: Progresul — 
Dinamo și Locomotiva cu Știința
I.C.F,  Eforturile jucătoarelor noa
stre fruntașe prezente în aces
te patru formații trebuie să se 
îndrepte, în primul rînd spre rea
lizarea unor jocuri de calitate. 
Calitatea slabă a jocurilor de joia 
trecută, despre care aminteam mai 
sus s-a datorat în cea mai mare 
măsură întîlnirilor feminine. Jocu
rile acestea au dovedit că o serie 
de voleibaliste de frunte fac gre
șeli elementare (în special la pri
mirea mingii din servici și la e- 
fectuareia serviciilor) greșeli care 
răpesc continuitatea fazelor și fac 
ca seturi întregi să se termine nu
mai prin puncte efectuate direct 
din servici. Așteptăm de la cele 
mai bune echipe feminine ale 
noastre reabilitarea...

Iată programul meciurilor care 
au loc azi după-amiază IN SALA 
FLOREASCA INCEPIND DE LA 
ORA 15.30: Progresul C.P-C.S. — 
Dinamo (fem); Locomotiva M.C.F. 
— Știința I.C.F. (fem.) ; Dinamo — 
Progresul I.T.B. (mase.); C.C.A.- 
Locomotiva I.C.F. (mase.).

înaintea acestor partide clasa
mentele se prezintă astfel:

regreta...
efort pentru o comportare și un 
rezultat cît mai valoros. In 
special, Matei Godeanu a intrat 
hotărît să obțină victoria în fața 
maestrului sportului Ilie Gheor- 
ghe. Pentru felul în care el a 
știut să folosească avantajul a- 
lonjei, cum și-a trimis, calm și 
precis, directele sale, pentru com
bativitatea și dorința sa de a 
aduce echipei o victorie, el merită 
toate laudele. Simion Gheorghe, ta 
progres, a expediat un puternic 
croșeu la bărbie, scoțîndu-1 din 
luptă, după cinci minute, pe tînă- 
rul Dumitru Gheorghiu. V Mariu- 
țan, care a luptat cu curaj în me
ciul cu Ciobotaru, Alexandru Ni- 
oolae, care trebuie să fie (preo
cupat de acum înainte de un box 
de calitate, D. Rizea și Ion Gri- 
gare, aiu fost de asemenea oa
meni de bază ei echipei. La unii 
boxeri de la Metalul, în deosebi, 
am remarcat și o serie de lacune 
tehnice, de a căror lichidare an
trenorii Zamfir Popazu și Marin 
Stănescu, trebuie să se ocupe. 
Este vorba de Teodor Marcovici, 
care mai are lipsuri în. felul cum 
atacă și aum se apără, cum a- 
preciază distanța. La fel, Toma 
Tudor, cu boxul său dezordonat.

Arbitrii și judecătorii s-au a- 
chitat conștiincios de sarcina ce 
le-a fost încredințată, a si guri nd 
îmtîllnirii âe la Reșița o desfășu
rare corespunzătoare.

PETRE MIHAI

MASCULIN

Locomotiva Buc. 16 16 0 48:12 32
Dinamo Buc. 16 ÎS 3 43:21 29
Progr. ITB Buc. 16 12 4 40:26 28
C.C.A. 16 11 5 39:19 27
Met. Or. Stalin 14 7 7 28:28 21
Progresul Cluj 14 5 9 29:33 19
Știința Arad 14 5 9 24:34 19
Dinamo JX Buc. 14 2 12 18:37 16
Știința Timișoara 14 2 12 12:39 16
FI. roșie Tg. ifureș 14 1 13 9:41 15

Locomotiva Timișoara și Locomotiva Gara de Nord 
București, campioane de juniori ale R. P. R.

In zilele de 14, 15 și 16 octom
brie au avut loc la Ploești, în or
ganizarea comitetului C.F.S. oră
șenesc și a colectivului Flacăra 
Trestul, 3 finalele campionatului 
republican de juniori la volei. în
trecerile cărora organizarea le-a 
asigurat excelente condiții de des
fășurare, au avut loc în sala Fla
căra și s-au ridicat la un nivel 
destul de bun. Majoritatea meciu
rilor au fost echilibrate, dîr/.e și 
au evidențiat o serie de elemente, 
atît dtin rindul echipelor mascu
line cît și din al celor feminine.

Titlul de campioană la juniori i-a 
revenit echipei Locomotiva Timi
șoara — care a dovedit multă 
constanță și omogenitate — ter
minând neînvinsă turneul. La ju
nioare cea mai bună s-a arătat 
a fi echipa bucureșteană Loco
motiva Gara de Nord de aseme
nea neînvinsă în finală. Iată a-

Se reia campionatul republican de atletism pe echipe
După o întrerupere de mai multe 

luni, la sfîrșitul acestei săptămîni 
se relia desfășurarea campionatu
lui republican de atletism pe e- 
chipe pe anul 1955, cu etapa a

CLASAMENTUL
1. Dinamo 8 8 0 0

2. Știința 8 7 0 1
3. Locomotiva 8 6 0 2
4. Constr. -j- FI .roșie 8 5 0 3
5. Metalul 8 4 0 4
6. C.C.A. 8 3 0 5

7. Recolta 8 10 7
8. Voința 8 10 7
9. Progresul 8 10 7
CLASAMENTUL ECHIPELOR 

MASCULINE
1. Dinamo 8 8 0 0 1.709 : 848 16
2. Știința 8 7 0 1 1.336 :1.080 14
3. Locom. 8 6 0 2 1.211,5:1.118,5 12
4. C.C.A. 8 5 0 3 1.147 :1.155 10

5. Recolta 8 3 0 5 1.082 : 1.190 6
6. Constr. 4-

Fl. roșie 8 3 0 5 1118,5 : 1.260,5 6
7. Metalul 8 3 0 5 1.062 : 1.236 6
8. Progresul 8 1 0 7 904 : 1.199 2
9. Voința 8008 952 : 1.316 0

CLASAMENTUL ECHIPELOR
FEMININE

1. Știința 8 8 0 0 871 :550 16

SPORT

FEMININ

Progr. CPCS Buc. 15 14 1 43: 7 29
Știința ICF Buc. 15 14 1 43:10 29
Locomotiva Buc. 15 10 5 35:20 25
Voința Sibiu 14 8 6 33:27 22
Constructorul Buc. 14 8 6 29:28 22
Dinamo Buc. 15 7 8 28:33 22
Progresul Cluj 14 6 8 25:28 20
Voința Or. Stalin 14 4 10 18:37 18
FI. roșie Iași 14 1 13 10:40 15
Progresul Timișoara 14 0 14 8:42 14

cum elementele care s-au remar
cat: JUNIORI: Nicolae Dimi-. 
nescu, Zoltan Cozonici (Loc. Ti
mișoara), Grigore Ristin, Traian 
Vîlțan (Tîn. Din. Tg. Mureș), 
Tamas Hubscher, Cornel Grogoită 
(Progresul I.T.B.). JUNIOARE: 
Eleonora Chitilovski, Elena Făs- 
tică (Loc. Gara de Nord), Lia Va- 
nea, Eugenia Botoriaș (Tîn Din. 
Cluj.), Magda Andreaș, Angela 
Zamfirache (Locomotiva Craiova). 
Ordinea echipelor în turneul 
final: juniori; I. LOCOMO
TIVA TIMIȘOARA 6 pete; 2. Pro
gresul I. T. B. București 5 
pete.; 3. Tînăruil Dinamovist Tg. 
Mureș. 4 pete.; 4. Tînărul Di- 
namoVist Onadea 3 pet; junioa-t 
re: 1. LOCOMOTIVA GARA DE 
NORD BUCUREȘTI 6 pet; 2. Tî
năruil Dinamovist Cluj 5 pete; 3. 
Locomotiva Craiova 4 pete.; 4. Li-| 
ceul mixt Curtea de Argeș 3 pete.

V-a, prima etapă a returului a- 
cestei importante competiții.

Iată acum cele trei clasamente, 
întocmite la încheierea celor patru 
etape din tur :
GENERAL

2.401 1.445 16
2.212 J.586 14
1.911,5 1.716,5 12
1.875,5 1.864,5 10
1.714,5 1.858,5 8
1.647 1.850 6
1.528 1.956 2
1.530,5 2.017,5 2
1.454 1977 2

2. Constr. +
FI. roșie 8 6 0 2 766 : 607 1:

3. Locomotiva 8 6 0 2 700 :591 11
4. Dinamo 8 5 0 3 697 :603 1<
5. Metalul 8 5 0 3 641,5:625,5 10
6. Progresul 8 2 1 5 550 :678 1
7. Voința 8 2 1 5 576,5:701,5 (
8. C.C.A. 8 1 0 7 510 :691
9. Recolta 8 0 0 8 451 :749 <

Cele trei meciuri din această 
etapă au fost programate în ur
mătoarele orașe: Timișoara: Ști 
ința-Metaliul-Progresuil; București 
Dinamo-Locomotiva-C.C.A.; Orașu 
Stalin: Constructorul+Fl. roșie
Recolta-Voința.

I
natul categoriei A, pentru intrarea 
în prima categorie. Gîntarul concu 
renților va avea loc s^nbătă la or: 
12. Colectivele vor trebui să prezinte 
înainte de concurs documentele pre
văzute în regulamentul competiției

CICLISM. Ultima competiție d. 
fond a sezonului actual se va des 
fășura între 30 octombrie și 6 no
iembrie. Este vorba de a doua edi 
ție a „Cupei 7 Noiembrie**,  organi 
zată de comisia centrală de ciclism 
întrecerea se desfășoară în 6 etape 
pe șoselele asfaltate din împrejtt 
rimîle Capitalei.

TENIS DE MASA. — In ca 
druil campionatului masculin pi 
echipe, Progresul Satu-Mare a în 
trecut echipa Metalul, la Reșița 
cu 5—1.

■ FOTBAL: Biletele pentru jo 
cuil C.C.A.—Știința Cluj care si 
dispută duminică pe stadionul „2i 
August" se pun în vînzare di 
mîine la Agenția centrală Prooo 
sport, agențiile C.C.A. și Dinamo 
casa de bilete de lingă fundații 
„Dalles" și casele de bi'.ete din bd 
Muncii.



CAMPIONATE REPUBLICANE Progresul București—Minerul Petroșani 2-0 (1-0)

HANDBAL

Ultimele jocuri de handbal dis
putate în cadrul campionatului 
masculin categoria A nu au reușit 
să aducă încă nici o clarificare în 
lupta pentru evitarea retrogradă
rii, luptă care anul acesta este 
mai îndirjită oa oricînd- De fapt, 
fată de etapa anterioară, echipele 
codașe nu mai sînt în prezent la 
egalitate de puncte, ci s-au înși
ruit la o diferență de cîte un punct.

Dar nu numai clasamentul vor
bește despre îndârjita luptă pentru 
evitarea retrogradării. Chiar jocu
rile și rezultatele cu care ele se 
încheie arată că echipele sînt 
decise să facă toate eforturile pen
tru a rămîne și anul viitor în 
categoria A. Acest lucru însă nu 
trebuie să le ducă dincolo de li
mitele regulamentului, prin între
buințări de jucători fals legitimați 
(cazul FI. roșie Jimbolia) sau 
printr-Uin joc prea dur, așa cum 
se înitîmplă în ultima vreme la Si
biu și Plaești. Iată clasamentul:

1. C.C.A. 17 12 3 2 139: 97 27

Știința Cluj — Flamura roșie Ora
șul Stalin, Progresul Sibiu — Lo
comotiva Timișoara. Semifinalele 
campionatului de juniori al R.P.R. 
se dispută după următorul pro
gram: Cluj: Știința Politehnica — 
Constructorul T.S.P. București; 
Metalul 16 — Locomotiva Grivița 
Roșie.

2. Dinamo Orașul

3.
4.

Sibiu 
VI

Stalin
17

17
12 0
9 3

5
5

124: 97
96: 81

24
21

5.

Iași
Timiș.
Reșița 
Floești 
I.C.F.

17
17
17
17
17
17
17
17
17

128:117 20

CĂLĂRIE
Frumoasa bază hipică din par

cul raionului „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ va găzdui între 21-23 octom
brie întrecerile din cadrul campio
natelor republicane de dresaj și 
obstacole. După numeroasele con
cursuri republicane, care au prile
juit aproape de fiecare diată, dis
pute din cele mai dîrze, întrecerile 
pentru titlul de campion al R.P.R. 
se anunță deosebit de spectaculoase 
și pregătirea actuală a călăreților 
noștri fruntași ne îndreptățește să 
credem că întreaga competiție se 
va ridica la un nivel superior.

Pregătirile pentru campionate au 
continuat cu și mai multă inten
sitate în ultima perioadă de tâmp, 
insistîndu-se îndeosebi asupra li
chidării lipsurilor constatate cu 
ocazia concursului 
desfășurat recent la Belgrad, 
care au participat și sportivi ro- 
mîni.

constatate 
internațional 

'l>aVoința 
Dinamo

București
Metalul Timiș.

6. FI. roșie Cisn.
7. Știința
8. știința
9. Metalul

10. Flacăra
11. Știința
12. FI. roșie Jimb.

Dacă î 
categoria ~A lupta pentru evitarea 
retrogradării este oarecum lămu
rită (duminică se dispută la 
Buhuși „derbiul” codașelor: FI. ro
șie Buhuși ■— Fi. roșie Constanta, 
med în care avantajul terenului 
se pare că va fi hotărîtor), pen
tru titlul de campioană disputa este 
încă deschisă între Știința I.C.F. 
și Progresul Tg. Mureș. Interesant 
de remarcat este faptul că Știința 
I.C.F. conduce cu un punct, însă 
Progresul Tg. Mureș are meciuri 
mai ușoare și un golaveraj mai 
bun doar cu două goluri marcate 
(Știința I.C.F. 71:18; Progresul 
Tg. Mureș 73:18 1)

Iată clasamentul:
1. Știința I.C F.

2.
3.

8
9
9

16
14
13
12
11
10

S
5
4
5

în campionatul feminin

4.
5.
6.
7.

16 13 2
16 12 3

16 10 3
16 9 2
16 8 3

1 71:18 28
1 73:18 27Progr. Tg. Mur

Progresul Orașul
Stalin

Știința Tim.
Știința Min. înv.
Avîntul Codlea 16 7 3 
FI. roșie Sibiu

8. Metalul Reșița
»• FI. roșie Buhuși 16 2 1 13 19:67 

roșie C-ța 16 2 0 1/' 16:116

16 4 3
16 3 0

1». FI.

RUGBI
In urma disputării meciurilor de 

duminică, clasamentele categoriei 
B au căpătat următoarea înfăți

SERIA I
șare:

1. Minerul Buc. 13 9 3 1 189: 48 34
2. Loc om. I.C.F. 11 10 0 1 132: 34 31
3. Știința Buc. 11 9 1 1 131: 24 30
4. Metalul Buc. 12 5 3 ’4 76: 35 25
5. Știința Galați 11 4 5 2 73: 37 24
6. Știința Iași 12 4 1 7 40: 49 21
7. Locom Buzău 12 2 2 8 32: 93 18«. Constr. C-ța 13 2 0 11 30:168 16
9. Progr. Tecuci 13 1 1 11 29:224 16

SERIA a n-a
1. Știința Clju 11 11 0 0 83: 6 33
2. Locom. Cluj 11 9 0 2 133: 29 29
3. FI. r. *Or. St. 10 6 0 4 55: 33 22
4. Flacăra PI. 11 5 1 5 42: 65 22
5. Știința Arad 10 6 0 4 62: 29 21
6. Sel. Tîrnăveni ii 4 1 6 41: 32 20
7. Locom. Tim. ii 1 0 10 12: 84 12
8. Progr. Sibiu ii 0 0 11 14:164 11

Duminică în campionatele de 
rugbi sînt programate următoa
rele întîlniri: CAT. A: Progresul 
Sănătatea — Progresul F. B., 
Dinamo IX — Locomotiva Gri- 
vița Roșie, Constructorul Bucu
rești — Dinamo București, C.C.A. 
— Constructorul Orașul Stalin; 
Minerul Petroșani — Știința Timi
șoara; CAT. B seria I: Știința 
lași — Constructorul Constanța, 
Știmța Galațî — Știința București, 
Progresul Tecuci — Locomotiva 
Buzău, Locomotiva I.C.F. — Me
talul București; seria a Il-a: I-o- 
comotiva Cluj — Set Tîrnăveni, 
Știința Arad — Flacăra Ploești,

Programul campionatelor cuprin
de întreceri die dresaj și probe de 
obstacole ila care pot participa nu
mai cei calificați în concursurile 
oare au loc în acest an.

Pentru buna organizare a cam
pionatelor comisia centrală de că
lărie a luat din vreme măsurile ne
cesare pentru punerea la punct a 
bazei hipițee, pentru completa
rea obstacolelor, asigurarea unui 
număr corespunzător de arbitri și 
tehnicieni, etc.

Condițiile de participare la cam
pionatul de dresaj al R.P.R. pre
văd că un concurent poate parti
cipa la fiecare probă cu unul sau 
doi cai, respecting însă condițiile 
de calificare cerute. Pentru pro
bele de obstacole, regulamentul 
campionatelor precizează că parti- 
cipa'nții au dreptul să îjicailece în 
mai multe probe de campionat, 
dar pe cai diferiți. Ei nu se pot în
scrie însă cu mai mult de doi cai. 
De asemenea, se stabilește că un 
cal nu poate fi înscris decît într-o 
singură probă de campionat.

întrecerile din cadrul campiona
telor de dresaj șj obstacole se vor 
desfășura dimineața și după amia
za după următorul program:

Vineri 21 octombrie dim.: dresaj 
categoria „B“ și. proba de obsta
cole categoria începători; «La.: pro
ba de obstacole categoria ușoară.

Sîmbătă 22 octombrie dim. : 
proba de dresaj categoria „A"; 
dna.: proba de obstacole categoria 
„grea", proba de record lungime 
si proba de juniori și fete (în a- 
fara campionatelor).

Duminică 23 octombrie dwn.: pro. 
ba de dresaj categoria „C”, proba 
de obstacole categoria „mijlocie" 
(manșa I); d.a.: proba de obsta
cole categoria „mijlocie" (manșa a 
Il-a) record înălțime, proba de șta
fetă, un program în nocturnă (în 
afara campionatelor) cuprinzînd o 
probă de durată, precum și pre
zentarea cailor ciștigători în pro
bele de dresaj.

★
Biletele pentru campionatul R.P.R. 

de călărie care se dispută între 21 
și 23 octombrie pe baza hipică a 
raionului „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej”, s-au pus în vînzare la agen
ția centrală Pronosport din calea 
Victoriei și la casa specială din 
fața sălii Dalles.

TIR
Ieri au început campionatele re

publicane de tir pe echipe. încă 
din primele trei probe disputate, 
întrecerea pentru titlurile de echi
pe campioane a fost de un bun 
nivel, a duci nd cîteva rezultate re
marcabile. In fruntea acestora se 
situează performanța echipei femi
nine a asociației Metalul, care, la 
numai 10 zile după ce a stabilit 
un nou record al R.P.R. la proba 
„meci englez” (în cadrul Sparta- 
chiadei Sindicale), a reușit ieri să 
îmbunătățească din nou această 
performanță. Cele patru componen
te ale formației Metalul (Iudith 
Moscu, Paraschiva Elekeș, Anca 
Ciortea și Marieta Juverdearru),

dovedind o temeinică pregătire și 
mai cu seamă o omogenitate a- 
proape perfectă (prima a tras 594 
puncte, iar celelalte trei cîte 592 
p.), au realizat 2.370 puncte, re
zultat ce întrece cu 22 puncte ve
chiul record republican. Valoarea 
rezultatului obținut de echipa fe
minină a Metalului este reliefată 
și de faptul că ele au întrecut cu 
trei puncte performanța cu care e- 
chipa Casei Centrale a Armatei a 
cucerit titlul de campioană mas
culină în aceeași probă. Fără în
doială că și rezultatul echipei 
C.C.A. este remarcabil, dovadă că 
el întrece cu 11 puncte rezultatul 
echipei clasate pe locul II, dar va
loarea celor patru maeștri ai spor
tului (Sîrbu, Toader, EL-'a și Vi- 
drașcu) permitea, în situația în 
care ei se prezentau mai omogeni, 
să fi terminat concursul cu o per
formanță superioară.

Cel de-al treilea titlu de echipă 
campioană a revenit formației Pro
gresul la proba de pistol viteză. 
Performanța (239/2.251) este ges
tul de slabă, mai cu seamă 
pentru faptul că echipa campioană 
n-a reușit nici măcar să termine 
cu toate siluetele invite. Rezultatul 
echipei a fost influențat de com
portarea sub posibilități a maes
trului emerit al sportului Gh. Lî- 
chiardopol, care a pierdut o si
luetă.

In proba feminină „meci englez” 
un rezultat bun a obținut și echipa 
Dinamo, care — la rîndul ei — 
a întrecut vechiul record R.P.R. 
Performanța este ouatît mai valo
roasă cu cît echipa a fost alcătui
tă dintr-o junioară (Jacqueline Zvo- 
nevski) și din alte trei trăgătoare 
(Florica Ionescu, Vasilica Nicula 
și Yvonne Goldenberg) mai puțin 
rutinate. Dintre celelalte echipe 
participante reținem comportarea 
meritorie a echipei Știința, care 
a reușit, printre altele, chiar să 
întreacă formația Flamurii roșii 
compusă din trăgătoare consacrate, 
lipsa de omogenitate a echipelor 
Progresul și Constructorul, precum 
și comportarea mediocră a trăgă
toarelor Lia Sîrbu, Elisabeta Mi- 
ronescu, Sibil Gămănescu, etc.

La proba masculină „meci en
glez” echipele participante s-au do
vedit foarte neomogene, iar unii 
trăgători fruntași (Petre Cișmigiu, 
Ștefan Popescu, Valeriu Panțuru, 
Nicoiae Cojocaru) și unii dintre 
juniorii lotului R.P.R. (Mircea 
Antal, Iosif Aron, Petre Șandor, 
Mititelu Adrian) au tras slab.

Campionatul pe echipe la pistol 
viteză a fost de valoare inferioară. 
După cum am mai arătat, nici una 
dintre cele 10 echipe participante 
n-a reușit să termine cu toate si
luetele lovite. In general în acest 
concurs au abundat ratările de si
luete. Remarcăm că echipa Metalul 
a avut o comportare mediocră, cla- 
sîndu-se pe locul VII după ce cu 
numai cîteva zile în urmă reușise 
— în aceeași formație — să termi
ne învingătoare în Spartachiada 
Sindicală.

lată rezultatele înregistrate în 
probele de ieri:

„Meci englez” masculin: 1. 
C.C.A.-2.367 p., 2. Metalul-2.356 
p., 3. Progresul-2.352 p., 4. Dinamo- 
2.349 p., 5. Locomotiva-2.337. p.,
6. Voința-2.330 p., 7. Constructorul-
2.323 p„ 8. FI. Roșie-2.303 p„ 
9. Știința-2.261 p„ 10. Avîntul-2.25I 
p., II. Flacăra-2.240 p.;feminin 1. 
MetaluI-2.370 p., 2. Dinamo-2.360 
p., 3. Progresul-2.316 p., 4. Cons- 
tructorul-2.301 p., 5. Știința-2.280 
p., 6. FI. Roșie-2.261 p., 7. Voința- 
2.232 p., 8. Avîntul-2.209 p., 9. Fla- 
căna-2.149 p.; Pistol viteză: 1. Pro- 
gresul-239^2251 p., 2. O.G.A.-
239/2237 p., 3. Dinamo-237/2148 p., 
4. Flacăra-236/2120 p., 5. Avîntul 
236/2085 p., 6. Voința-234/2093 p„
7. MetaluJ-233/2082 p., 8. FI. Ro- 
șie-230/2009 p., 9. Constructorul- 
224/1874 p„ 10. Știința 116/1005 (în 
doi trăgători).

Concursul continuă astăzi, în po
ligonul Tunari, cu proba pistol li
ber.

După jocurile de calitate suomedio- 
cră la care au asistat duminică în 
etapa de reluare a campionatului, 
poate că bucureștenii au venit ieri 
la Stadionul Republicii cu speranța 
că vor asista la un joc mai bun. 
Speranță deșartă, însă I Partida din
tre Progresul București și Minerul 
Petroșani a prilejuit o întîlnire a- 
nostă, care i-a nemulțumit profund 
pe cei peste 20.000 de spectatori. Ne 
referim la calitatea jocului, inadmi
sibil de scăzută pentru un meci de 
categoria A și, mai ales, pentru 
două echipe fruntașe. Și, dacă în 
primele 45 de minute am mai văzut 
cîtevi faze „ca lumea", în cea de a 
doua repriză am asistat — în schimb
— la un joc de o calitate spectacu
lară și un nivel tehnic care trebuie 
să dea de gîndit Nici una din cele 
două echipe n-a construit acțiuni 
clare, n-a făcut un adevărat joc de 
fotbal. Au abundat, în schimb, pa
sele trimise la adversar, șuturile 
trase la mare distanță de poartă, 
neregularitățile. Ba chiar, după cel 
de-al doilea gol marcat de bucureș- 
teni, jocul a căzut într-o lîncezeală 
și o platitudine care, pe bună drep
tate, i-a făcut pe mulți spectatori să 
părăsească stadionul. Fără îndoială, 
calitatea slabă a jocului «te ieri este
— în primul rînd —"o problemă de 
pregătire. Dar, nu e mai puțin ade
vărat că, pentru penibila exhibiție pe 
care au făcut-o ieri, trebuie „scutu
rați" și jucătorii care n-au arătat 
decît foarte rar interes pentru cali

tatea jocului la care luau parte.
Cît despre rezultat (2-0 pentru 

Progresul), nu i se poate contesta 
justețea. Bucureștenii au dominat 
mai mult, în special în prima repri
ză, au avut cîteva acțiuni de atac 
mai frymoase și au arătat o mai 
bună orientare ofensivă decît oaspe
ții. De asemenea, ei au avut mai 
multe ocazii de gol. Punctele au fost 
marcate de Ozon — dintr-un penalti, 
just acordat în min. 27 în urma fa
ultării, în careu, a lui Cacoveanu — 
și de Gacoveanu, cu larga permi
siune a lui Panait, în min. 60.

Minerul a jucat uneori destul de 
bine în apărare, Farcas II și Vasiu 
anihilînd o serie de acțiuni pericu
loase ale gazdelor. Compartimentul 
slab al oaspeților a fost atacul, în 
care nici un jucător „n-a mers". 
Din acest motiv, la poarta Progre
sului s-a tras foarte puțin.

Remarcări ? Foarte greu. Poate, 
Grîsnic, Farcaș II în prima repriza, 
Vasiu (Minerul), Soare, Ozon, Smă- 
răndescu (Progresul).

Arb. Mircea Cruțescu a condus 
corect echipele :

Progresul: Cosma — G. Andrei, 
Paraschiv, Soare — Tănase, Știrbei
— Iordache, Gacoveanu, Ozon, Smă- 
răndescu, Blujdea.

Minerul: Crîsnic — Goiduin, Va
siu, Panait — Farcaș II, Deieantt
— Paraschiva, Szoke, Moldoveanu, 
Turcuș, Sima.

RADU URZICEANU

Lupta continuă în seria a Il-a a categorisi B.
S-ar putea spune că în acest 

moment campionatul categoriei B 
tși păstrează interesul în jurul 
său datorită mai mult pasionantei 
bătălii care se desfășoară în seria a 
Il-a pentru primul loc șî întrecerii 
dîrze pentru evitarea ultimelor 
locuri în toate cele trei serii. Primul 
loc din seriile ântîi și a treia con
stituie o problemă rezolvată. Lo
comotiva București, are, din jocurile 
disputate, 6 puncte avans, iar teo- 
retic (plus cele trei meciuri res
tanțe) 12 puncte 1... De asemenea, 
în seria a IlI-a, Dinamo Bacău are 
5 puncte avans și un meci mai pu
țin jucat, deci 7 puncte. Și aici, 
lupta pentru primul loc este deci 
terminată, deși echipa din Bacău 
mai poate pierde un punct-două. 
In ultimele sale întîlniri, Dinamo 
a manifestat o scădere de formă. 
Duminică de pildă, la Iași, dina- 
moviștii abia au scăpat cu un 
meci nul. Știința a jucat foarte 
bine în cîmp, a făcut poate cel 
mai bun meci în acest sezon, dar, 
ca și Dinamo, nu a avut finalitate 
în acțiunî. Mai mult, înaintașilor 
le-a lipsit eficacitatea. Păun a ra
tat chiar un 11 m. în min 80, ast
fel că Dinamo — a cărei apărare 
a jucat la fel de' bine ca a ieșeni
lor — a părăsit terenul neînvins.

In schimb, în seria a II-a bătă
lia continuă cu aceeași intensitate. 
Dacă Flacăra Mediaș — învinsă 
la Arad — poate fi considerată ca 
scoasă din cursă, în schimb Me
talul Reșița — învingătoarea la 
scor a Metalului Hunedoara (care 
a resimțit cele 120 de minute ju
cate joi în Cupă)—poate nutri din 
nou speranța că o va ajunge pe 
Progresul Oradea. Aceasta â avut 
duminică o „zi bună": a cîștigat 
în deplasare și a scăpat de urmă
rirea periculoasă a Metalului C. 
Turzii, căreia Metalul Oradea i-a 
redus din șansele de a ocupa pri
mul loc. In momentul de față situa
ția se prezintă astfel: Progresul are 
33 puncte, iar Metalul C. Turzii și 
Metalul Reșița cîte 29 puncte. Le 
va ajunge orădenflor această di
ferență de 4 puncte? Mai sînt 4 
etape, în care echipele au de sus
ținut următoarele jocuri:

Progresul Oradea cu : Metalul 
Reșița la Oradea, cu Metalul la 
Hunedoara, cu Metalul la Arad, 
cu Metalul 108 la Oradea.

Metalul C. Turzii cu: Locomoti
va Cluj Ia C. Turzii, cu Progresul 
la S. Mare, cu Flacăra Mediaș și 
Fi. roșie Cluj acasă.

Metalul Reșița cu: Progresul la 
Oradea, cu Minerul la Lupeni, cu 
FI. roșie Cluj la Reșița și Pro 
greșul la S. Mare.

întrebarea este: va reuși Pro-> 
greșul Oradea să cîștige 5 puncte 
în aceste patru jocuri ? Pentru că 
atîtea îi trebuie ca să-și asigure 
primul loc, chiar dacă unul din cej 
doi urmăritori ar totaliza maxi-*  
mum de puncte, adică 8. Dacă în
să orădeniî cîștigă numai 4 punc
te, iar Metalul C. Turzii sau Me-*  
talul Reșița ajung la egalitate 
de puncte, atunci va decide gol
averajul.

Un răspuns ne va da meciul de 
duminică: Progresul Oradea — 
Metallul Reșița.

In orice caz, comportarea oră- 
denilor în partidele precedente lasă 
să se întrevadă că ei au cele mai 
multe șanse de succes. Intr- .devăr, 
și duminica aceasta, Progresul a 
făcut un meci bun la Cluj, în com
pania Locomotivei. Intîlnirea aceas
ta a stîrnit la Cluj același interes 
ca uin joc de categoria A. Tribunele 
stadionului „Gh. Gheorghiu-Dej" au 
fost pline pînă la refuz. Iar jocul 
a îndreptățit așteptările. Meciul a 
fost pînă la un moment dat, aprig 
disputat, presărat uneori cu faze 
spectaculoase, create în special de 
atacul echipei orădene, condus cu 
multă ingeniozitate de Vaczi. Spre 
deosebire de linia de atac a fero
viarilor, caire nu a reușit să dea 
finalitate acțiunilor și a păcătuit 
și prin imprecizie în trasul la poar
tă, înaintarea oaspeților — bine 
sprijinită de mijlocași — a con
struit acțiuni bine dezvoltate și în
cheiate. Vaczi și Cuc, însă, au ratat 
situații clare, din cauza șuturilor 
Imprecise.

Din păcate, jocul a decurs în 
condiții bune numai pînă la mar
carea primului gol, pe care cluje
nii l-au acuzat ca neregulamentar. 
Jucătorii feroviari au protestat in-*  
just la decizia arbitrului, au început 
să joace nervos, determinînd o se
rie de neregularități și o atmosfe
ră nesănătoasă în tribune. Arbitrul 
S. Segal, oarecum influențat de at
mosferă, a greșit lăsînd jocul liber 
și neintervenind la timp pentru 
curmarea durităților, care au umJ 
brit jocul plăcut de pînă atunci. 
Colectivul Locomotiva trebuie sâ a- 
nalizeze abaterile unor jucători faJ 
ță de adversar șî arbitru și să ia 
măsurile necesare pentru evitarea 
pe viitor a unor astfel de gesturi 
nesportive.

ȘTIRI DIN... FOTBAL
In urma omologării celor 538.480 

buletine depuse la concursul PRO
NOSPORT Nr. 41 etapa din 16 
octombrie, au fost găsite urmă
toarele premii:

Premiul I: 2 buletine cu 12 re
zultate, revenind fiecărui buletin 
cîte 63.944 lei.

Premiul II: 52 buletine cu 11 re
zultate, revenind fiecărui buletin 
cîte 2.951 lei.

Premiul III: 906 buletine cu 10 
rezultate, revenind fiecărui buletin 
cîte 254 lei.

C^onosport
Premiul I a fost obținut de par

ticipant»:
Ianculescu Virgil, București, str. 

Prof. Bogdan 26.
Bosai Vasile, din Comănești.
De asemenea în urma omolo

gării celor 260.887 buletine depuse 
la concursul PRONOSPORT spe

cial etapa din 13 octombrie 1955, 
au fost stabilite următoarele pre
mii:

Premiul I: 492 buletine cu 12 
rezultate, revenind liecărui buletin 
cîte 239 lei.

Premiul II: 4417 buletine cu 11 
rezultate, revenind frecărui buletin 
cîte 29 lei.

Premiul III nu a fost acordat, 
întrucît sumele aferente, erau sub 
15 Ier, la triere găsindu-se 17.301 

buletine cu 10 rezultate.

.■ La sfîrșitul acestei săptămîni 
sînt programate în Capitală urmă
toarele meciuri de fotbal: sîmbătă, 
ora 15 — stad. Progresul F.B.: 
Progresul C.P.C.S. — Progresul 
București (amical); duminică: 
stad. „23 August” ora 13: C.C.A.— 
Știința Cluj (tineret), ora 15: 
C.C.A. — Știința Cluj (categoria 
A); teren Dinamo Obor — ora 
10.30; Dinamo 6 București — Me
talul St. Roșu Orașul Stalin (ca
tegoria B); stadion Dinamo —ora 
10.30: Tînărul Dinamovist 1 Bucu

rești — Locomotiva Iași (juniori);
■ Duminică, în cadrul întreceri

lor echipelor de juniori pentru „Cu
pa Orașelor” sînt programate me
ciurile: Giurgiu — Timișoara și 
Cluj — Arad.

■ In prima etapă a turneului 
finaî al campionatului republican 
de juniori s-a înregistrat urmă
torul rezultat: Locomotiva Iași 
— Locomotiva București 1-0 (1-0) 
și Știința Timișoara — Știința 
Cluj 0-0.



Sîmbătă și duminică va avea loc 
în bazinul acoperit Floreasca din Ca
pitală cea de a treia întilnire din a- 
cest an dintre înotătorii și. jucătorii 
de polo pe apă romîn! și bulgari.

De astă-dată, sportivii asociației 
Cerveno Zname întorc vizita înotă
torilor asociației Progresul, cu care 
s-au întîlnit în zilele de 17—18 sep
tembrie în localitatea Banki. Atunci 
victoria le-a revenit sportivilor ro- 
mîni cu punctajul general de 113-70. 
La băieți: Progresul-Gerveno Zname 
53-45, la fete: Progresul-Gerveno 
Zname 60-25 ; la polo pe apă cele 
două asociații și-<au împărțit victoria. 
In primul joc, echipa de polo bul
gară ne-a întrecut cu scorul de. 4-3 
(3-2), iar în cel de al doilea victo
ria ne-a revenit cu 5-2 (4-2). De re
marcat că asociația Gerveno Zname

Concurs internațional de radio amatori
■ Intre 12 și 17 octombrie s-a 

desfășurat un concurs interna|HonaJ 
între radio amatori, organizat de 
„Liga prietenilor soldatului” din 
R.P. Pilonă. La acest concurs au 
luat parte radio amatori din 
U.R.S.S., R.P. Polonă, R. Ceho
slovacă, R. P Bulgaria, R. P. Un
gară, R.P.R. și R.D. Germană.

Rezultate frumoase a obținui 
radio amatorul sovietic. L. Labubtn 
din Moscova care în 12 ore a stabi
lit ipeste 200 de contacte cu radio 
amatori din U.R.S.S, și alte țări. 
El a fost în legătură cu posturi de 
radio amatori din Kiev, Sverdîovsk, 
Odessa, Leningrad, București, Pra- 
ga. Berlin, Varșovia, Sofia, etc. 
Peste 150 de contacte a stabilit și 
radio amatorul I. Cernov din Sara
tov. Un rezultat excelent, peste 200 
■de contacte, a obținut și radio a- 
matorul romîn G. Craiu din Bucu
rești. (Agerpres).

★
In zilele de 21-23 octombrie, în 

localul Aeroclubului Central din

KOTOCICLIȘTtl SOVIETICI $1 CEHOSLOVACI ÎNVINGĂTORI IN PROBELE INDIVIDUALE 
ALE CONCURSULUI INTERNATIONAL DE MOTOCROS

(Urmare din pag. l-a)

dovada unei înalte măiestrii, atît în 
ce privește viteza cît și maniera în 
care și-a pilotat mașina. Desigur că 
el ar fi cîștigat dacă, la vreo 5 km. 
înainte de sosire, o defecțiune pro
dusă la roata din față a motocicle
tei nu l-ar fi obligat să abandoneze. 
Intr-adevăr, cu puțini kilometri îna
inte de terminarea cursei, i s-a rupt 
geanta rotii din față și el a mai par
curs încă vreo 800 m. împingîndu-și 
motocicleta, fiind ajuns și întrecut 
de Pîlaev. Motociclistul sovietic, 
care a reușit să se mențină în apro
pierea maestrului cehoslovac, a do
vedit calități deosebite care îi dau 
dreptul să se numere printre cei mai 
buni alergători din lume. Alexandru 
Lăzărescu a fost singurul alergător 
romîn care a reușit să facă față 
trenei impuse de primii doi concu
renți. Cu o mașină mai bună el ar fi 
reușit și un timp superior celui rea
lizat Foarte plăcut ne-a impresio
nat N. Popescu care, deși a suferit 
o serie de defecțiuni mecanice, a dat 
dovadă de tenacitate și de un curaj 
excepțional, continuînd cursa și ob- 
ținînd un loc mulțumitor în clasa
ment.

Clasament: cat. 500 cmc. băr
bați : 1. V. S. Pîlaev (U.R.S.S.) lh 
39 min. 10 sec. 2; 2. Alexandru Lă
zărescu (regiunea Stalin) lh 51 min. 
00 sec. 8; 3. V. I. Hripcov (U.R.S.S.) 
lh 52 min. 20 sec.

Cea mai tare cursă a zilei a fost 
la clasa 350 cmc. La km. 15, unde 
eram postați, nici nu apucaserăm să 
înregistrăm trecerea tuturor moto- 
cicliștilor de la clasa 350 cmc. cînd 
maestrul emerit al sportului din 
U.R.S.S-, Sevastianov, își face o a- 
pariție vertiginoasă trecînd cu o în- 
demînare impresionantă printre ho- 
purile și bolovanii potecii înguste 
de munte. După et mai trec rominii 
Popescu Nic., Leibner și cehoslova
cul Stasny de la clasa 500 cmc. Și 
în grupul lor încearcă să-și facă loc 
un alt alergător de la clasa 350 cmc. 
■Este sovieticul Diojenov. La sfîrșitul 
primului tur, Diojenov este destui 
de aproape de Sevastianov cu care 
depășesc încă o serie de alergători 
de la elasa 500 cmc. Față de avan
tajul creat, cei doi motocicliști so
vietici Sevastianov și Diojenov n-au 
mai putut fi ajunși pînă la sfîrșitul 
cursei. De remarcat că Sevastianov 
ă realizat, după calculele noastre, 
în prima parte a traseului, cel' mai 
bun timp: 48 min. pe 50 km, ceea 

are cea mai puternică secție de na- 
tație, în rîndurile căreia figurează 
componenții lotului republican Ata- 
nasie Ghincev, Vasil Zlatarev, Lili 
Iarîkova, Temenuga Paunova etc. 
Echipa de polo cuprinde aproape în
treaga echipă națională. Pe de altă 
parte, în cadrul asociației Progresul 
figurează proaspetele recordmane la 
100 m. și 200 m. spate, Maria Both 
(1:20,3) și respectiv Ecaterina Orosz 
(2:57,8), valorosul înotător în stilul 
bras Mihai Mitrofan, care în con
cursul desfășurat duminica trecută 
a reușit remarcabila performanță 
de 1:13,5(100 m. bras), Anca Ro- 
setti (1:27,0) tot la 100 m. bras, etc. 
Din echipa de polo fac parte urmă
torii jucători: Deak, Fodor, Bădiță, 
Simon, Bordi, Both, etc.

Capitală va avea loc concursul re 
publican de radiotelegrafie orga
nizat de A.V.SiA.P. în vederea 
selecționării echipei R.P.R. pentru 
concursul internațional de radio
telegrafie din acest an.

La aceste întreceri tehnico-sporfive 
participă radiotelegrafiștii_ din țară 
care au obținut cele mai bune re
zultate la concursurile regionale din 
lunile iulie și august. Probele con. 
cursului sînt următoarele: 1. Re- 
cepția de texte, cu înregistrarea de 
mînă. la viteze cuprinse între 120-240 
semne (litere, cifre) pe minut; 2. 
Recepția de texte cu înregistrare la 
mașina de scris, la viteza cuprinsă 
între 160—320 semne pe minut; 3. 
Transmiterea la manipulator, ou vi
teza maximă și cît mai puține 
greșelii sau deformări în text.

Rezultatele înregistrate în cele 
trei probe vor fi socotite recorduri 
republicane, concurenții clasați pe 
primele locuri primind numeroase 
premii in obiecte și diplome.

Alergătoarele maghiare Rozalia 
după victoria 

ce reprezintă aproape 73 km. pe oră, 
medie excepțională pentru o alergare 
de motocros. Diojenov a realizat pe 
aceeași porțiune Ampul excelent de 
49 min., adică o medie orară de 71 
km. pe oră. Prin stilul frumos în 
care au mers s-au mai remarcat: 
cehoslovacii Klaudinger și Klimt. 
Clasament; 1. N. P. Sevastianov 
(U.R.S.S.) lh 36 min. 37 sec. 6; 2. 
A. A. Diojenov (U.R.S.S.) lh 44 
min. 54 sec. 6; 3. O. Klaudinger
(R. Ceh.) lh 42 min. 45 sec. Pe 
locurile 7, 9 și 10 s-au clasat moto- 
cicliștiii G. Voiculescu, N. Sădeanu 
și V. Szabo.

Din cele 12 motociclete cu ataș, 
doar 5 au terminat parcursul celor 
100 km. Iși fac apariția echipajul 
sovietic Volcichevici 4- Filipov, pe 
o cărare pe care trecuseră pînă a- 
tunci aproape toți alergătorii, iar 
G. Ion -ț- G. Udrescu pe o potecă 
foarte accidentată lăturalnică. Echi
pajul nostru căuta să întreacă pe cel 
sovietic. Trena celor două motoci
clete în plină luptă ne-a dat senza
ția curselor de viteză pe circuit. La 
30 de m. în fața noastră, mașinile 
erau una lingă alta. Tot astfel au 
mers în slalom printre copaci pînă 
cînd ne-au dispărut din priviri. O 
pană de magnetou a scos din luptă 
echipajul romîn. Cuplul Cozmatov 
4- Zilenov (U.R.S-S.) a făcut o 
cursă foarte bună și a reușit să în
treacă echipajul Volcichevici 4- Fi
lipov, cîștigînd primul loc. Dintre 
alergătorii noștri au terminat cursa

Părerile arbitrilor principali ai întîlnirH 
de gimnastică Știința Akademik

Nicola Milev (Akademik) a ocupat 
locul I la individual compus și la 
patru din cele șase aparate de 

concurs (fado M. BANUȘ)

O DECLARAȚIE A PREȘEDINTELUI 
FEDERAȚIEI INDIENE DE FOTBAL 

: 1 : .
DELHI 19 (Agerpres). ?— TASS

transmite:
Ziarul' indian „Svadhmata" pu

blică o convorbire a urmi corespon
dent al său ou președintele federa
ției indfetie de fotbal, Guptha, con
ducătorul delegației fotbaliștilor in-

Benka (55) și Aranka Gondoș, 
în proba pe echipe
cuplul Gheorghe Gali 4- Jean Io- 
nescu. Clasament: 1. Cozmatov 4- 
Zilenov (U.R.S.S.) lh 58 min. 17 
sec. 5; 2. Volcichevici 4- Filipov
(U.R.S.S.) 2h' 06 min. 45 sec. 9; 
3. Gh. Gali 4- Jean Ionescu (reg. 
Stalin) 2h. 12 min. 35 sec.

In proba individuală' masculină 
125 cmc., în care au luat startul 
19 alergători, au dominat motoci- 
cliștii cehoslovaci. Rottcka Bohuslav 
a luat conducerea chiar de la ple
care și după 15 km. avea un avans 
de aproape 2 minute fată de com
patriotul său Soucek. Ei*  au depășit 
foarte mulți concurenți de la clasele 
superioare, plecați cu un avans de 5 
min. In urmă veneau însă foarte pu
ternic reprezentanții noștri Popa Tu
dor, Constantin Nedelcu și Pop Mt- 
bai, care se îndemnau între ei în 
urmărirea primilor doi alergători ce
hoslovaci. Pop Mihai, Popa Tudor 
și Constantin Nedelcu au reușit să-l 
depășească pe alergătorul cehoslo
vac, ocupînd, în ordine, locurile 2. 
3 șt 4 în această disputată probă. 
Clasament: 1. B. Roucka (R. Ceh.) 
lh. 53 min. 33 sec. 8; 2. Pop Mihai 
(R.P.R.) lh. 59 min. 45 sec. 3; 3. 
Popa Tudor (R.P.R.) 2h. 00 min. 58 
sec. 4 ; 4. G. Nedelcu (R.P.R.) 2h. 
01 min. 14 sec. 2; 5. M. Soucek 
(R. Ceh.) 2h. 02 min. 10 sec. 5; 6. 
A. Munteanu (R.P.R.) 2h. 02 min. 
25 sec. 3.

G. SEVEREANU 
GH. ȘTEFĂNESGU

întîl- 
repre- 

Știința

Colectivul de arbitri al 
nirii de gimnastică dintre 
zentativele asociațiilor 
(R.P.R.) și Akademik (R.P.B.) a 
fost condus de doi arbitri ma
ghiari. Atît Valeria Herjich cît și 
Endre Kerzi sînt recunoscuți pe 
plan international aa arbitri cu o 
vastă experiență, buni cunoscători 
ai giimnas.tioiii. Tocmai de aceea 
ne-am adresat lor, pentru a ne 
împărtăși impresiile lor de ia du
bla intîiniiire de gimnastică. Iaită 
ce ne-a declarat Valeria Herjich, 
arbitra princsipală a întîînirii fe
minine:

„înainte de a vorbi despre in
tîlnirea de gimnastică pe care am 
arbitrat-o, am să vă vorbesc, deși 
întrebarea nu se referă la aceasta, 
despre primirea călduroasă ce mi 
s-a făcut și care a întrecut aș
teptările mele. O impresie la fel 
de frumoasă ca și primirea mi-a 
făcut-o concursul la care am asis
tat duminică dimineața și care 
conta pentru „Cupa Orașelor". Am 
văzut din acest concurs că în 
R.P.R. gimnastica este, într-adevăr 
o mișcare de masă. La noi în 
țară nu se organizează asemenea 
competiții, dar sînt hotărttă ca la 
întoarcere să sugerez această 
idee.

Și acum să trecem la concurs. Pe 
.multe componente ale echipei Ști
ința le cunosc din alte întîlniri 
internaționale, la care am arbi- 

ditto oare a vizitat în urmă cu 
ctfewa săiptămîni Uniunea Sovietică.

Guptha a acordat califiitative 
•înalte rezultatelor realizate de spor
tivii sovietici. El a declarat că 
niciodată nu a IlltMnit spectatori 
atît de obiectivi și prietenoși ca în 
Uniunea Sovietică.

O adîncă impresie i-a lăsat ora
șul Moscova. „Nicăieri nu am vă
zut — a spus el — un onaș atît 
dfe curat și primitor ca Moscova, 
cu străzile lui largi și minunatele 
stații ale metroului".

In încheiere, Guptha a subliniat 
.că poporul sovietic dorește pacea 
și întărirea legăturilor prietenești 
între India și Uniunea Sovietică.

U.R.S.S. 
1955

Echipa Ț.D.S.A. 
este deținătoarea cupei 
de fotbal a 

pe anul
După cum se știe 

bal contînd pentru 
U.R.S.S. și cîștigat 
2—' '

meciul de fot- 
fiim,ailia Cuipei 
cu scorul de 

1 de către echipa Ț.D.S.A. a 
fost contestat de echipa Dinamo 
Moscova. Prezidiul secției unionale 
xte fotbal luînd în discuție această 
contestație a respins-o ca neînte
meiată. Comitetul unional pentru 
cultură fizică și sport a confirmat 
aiaeastă hotărîre astfel că echipa 
Ț.D.S.A. a cucerit „Cupa U.R.S.S." 
pe anul 1955

PE SCURT
• La 16 octombrie s-a disputat la 

Glasgow intilnirea internațională de 
box dintre echipele Uniunii Sovie
tice și Scoției. Victoria le-a revenit 
boxerilor sovietici cu rezultatul de 
9-1. (Agerpres).
• DUBLIN 19 (Agerpres). —
Intr-un joc internațional de fotbal 

desfășurat miercuri la Dublin, echi
pa selecționată a R.P.F. Iugoslavia a 
obținut o categorică victorie cu sco
rul de 4-1 (3-1) în fața echipei Irlan
dei. Punctele fotbaliștilor iugoslavi au 
lost realizate de Miiutinovici (3) și Ve- 
selinovici. Pentru gazde a înscris 
Fitzsimons.

Reprezentativa B a Iugoslaviei a 
evoluat tot ieri in orașul englez 
Manchester unde a inttlnit repre
zentativa secundă a Angliei. Meciul 
s-a desfășurat seara. La închiderea 
ediției ne-a parvenit rezultatul la 
)auză Echipa Angliei conducea cu 

2-0.
• Echipa maghiară de fotbal

sas Budapesta a susținut luni seara 
la Huli cel de al treilea joc din 
cadrul turneului pe care-1 întreprin
de în Anglia. Fotbaliștii maghiari au 
intlinit echipa Hull City care acti
vează în - • -
Meciul a 
surpriză, 
gazde cu
• Sîmbătă și duminică, s-a dispu

tat întflnirea de atletism dintre echi
pele R.F. Germane și Italiei. Atlețil 
germani au obținut victoria cu re
zultatul de 1S7-74.

Iată clteva rezultate înregistrate: 
IM m.: Germar (R.F. Germană) 10**5.  
greutate: Urbach (R. F. Germană)' 

divizla a doua britanici, 
luat sfirșit cu un rezultat 
victoria revenind echipei 
scorul de 1-1 <1-O).

trat. Ultima dată le-cim văzut a- 
cum un an. Deși a trecut puțină 
vreme, totuși progresul pe care 
l-au înregistrat gimnastele romîn- 
ce este evident. Am urmărit a- 
tent evoluția gimnastelor și am 
putut observa astfel. că ele au o e- 
xecuție ușoară, elegantă, precisă 
și „curată". Mi-au plăcut în mod 
deosebii „solurile" prezentate de 
studentele din R.P.R. Slnt intr-ar 
devăr combinații reușite de ele
mente acrobatice și gimnastică ar
tistică. Am admirai în special e- 
xercițiul la sol al Emiliei Vătă- 
șoi.u. El întrunește calitățile ce
rute unui perfect exercițiu de a- 
cest gen: dinamism, expresivitate 
și viață, elemente care au lipsit 
întrucitva din exercițiile celor
lalte. concurente. Și studentele de 
la Akademik au „crescut", dar nu 
în aceeași măsură cu romîncele, 
Le-am remarcat pe Grigorova șl 
Trastieva. care împreună cu cunos
cuta T. Stance.va se distanțează de 
restul echipei.

Arbitrul principal al concursului 
masculin, Endre Kreai, ne-a vorbit 
de organizarea concursului pe oare 
a socotit-o perfectă și de tînăna 
noastră echipă

„Despre gimnaștii bulgari nu 
am prea multe de spus, li cunosc, 
slnt concurenți rutinați și, după 
părerea mea, victoria le-a revenit 
pe merit. Deși au pierdut, stu
denții romlni mi-au plăcut. Am 
remarcat că echipa este alcătuită 
din elemente tinere, cărora le lip
sește însă rutina concursului. Spu- 
nînd aceasta, mă gîndesc la fap
tul că la încălzire ei au execu
tat elemente grele și faze fru
moase. Cred că, îndrumați meto
dic, gimnaștii romîni vor da re
zultate de valoare. Mai adaug că 
mi-a plăcut în special tînărut V. 
Temeși.

Meciurile internaționale de fotbal 
care se vor mar desfășura 

in actualul sezon
In actualul sezon de fotbal au mai 

rămas să se desfășoare următoarele 
întîlniri internaționale:

22 octombrie: Walles — Anglia. 
23 octombrie: U.R.S.S. — Franța. 
30 octombrie : Austria — Iugoslavia 
și Iugoslavia B — Austria B. 6 no
iembrie: Olanda — Norvegia. 9 no
iembrie: Anglia de sud —• Irlanda 
și Scoția — Walles. 10 noiembrie: 
Spania B — Franța B. 11 noiem
brie: Franța — Iugoslavia. 12 no
iembrie : Anglia — R. F. Germană 
(amatori). 13 noiembrie: Ungaria
— Suedia, Iugoslavia B — - ■
R. F. Germană — Norvegia, 
noiembrie; Scoția — 
Walles — Austria. 27 
Italia R. F. Germană 
Germană B T— Italia 
iembrie : Anglia — Spania. 4 decem
brie : Ungaria — Italia și Italia B
— Llngaria B. 25 decembrie : Belgia
— Franța și Franța B — Turcia.

In afară de aceste întîlniri, se vor 
mai desfășura meciuri internaționale 
ale căror date de disputare au fost 
comunicate F.I.F.A.-ei după alcătui
rea calendarului internațional de mai 
sus.

Finlanda,
23

Iugoslavia; 
noiembrie: 
și R. F.

B. 30 no-

16,65 m. (nou record): disc. Consolini 
(Italia) 54,17 m.; 10.006 m.: Schade 
(R.F. Germani) 29’39**6.  (Agerpres).
• In Capitala R.S.S. Moldovenești 

a luat sftrșlt campionatul unional de 
tenis de masă pe echipe. La între
ceri au luat parte echipe din 12 re
publici unionale și echipele orașelor 
Moscova și Leningrad. Pe primul loc 
s-a clasat echipa Lituaniei, urmată 
de echipele Estoniei și reprezentati
va orașului Moscova.

Sportivii lituanieni au ciștigat in- 
titnirea finală în fața echipei Esto
niei cu scorul de 11-6. (Agerpres).
• BUDAPESTA 16, (Agerpres). — 
Pe stadionul Popular din Budapes

ta va avea loc duminică intîlnirea 
internațională de fotbal dintre echi
pele Kiniszl-Budapesta și Beograd- 
ski Sport Klub din R.P.F. Iugoslavia.
• Atletul finlandez Nikkinen a 

stabilit un nou record al țării sale 
la proba de aruncare a suliței. Noua 
performanță este de 76,64 m. Ve
chiul record ti aparținea tot iul și 
era de 76.66 m.
• In cadrul înttlnirli feminine de 

atletism dintre reprezentativele Fran
ței și Italiei, desfășurată la Milano, 
atleta franceză Laborie a egalat re
cordul Franței la proba de 80 m. 
garduri — 11,2, iar ștafeta de 4x100 m 
femei a stabilit un nou record cu 
timpul de 47,2.
• Cel mai bun sprinter european, 

atletul Heintz Ffitterer, care, după 
cum se știe, a clacat Ia București in 
timpul desfășurării Campionatelor In
ternaționale ale R.P.R. nu va mai 
concura în actualul sezon. El vrea 
să se refacă pentru a se putea pre
găti în vederea Jocurilor Olimpice 
de la Melbourne.
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