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Au luat sfîrșit
Călăreții

«îmbăta. întrecerile din cadrul 
npionatelor republicane (dresaj 
obstacole) au continuat cu pro- 
de dresaj categoria „A“. Din- 
cei opt concurenți înscriși, cel 

ii bun rezultat l-a obținut călă
ul N. Mihalcea (EHA) care, pe 
tul Corvin a ocupat primul loc 

161,66 puncte, cîștigînd astfel 
nou titlu de campion R.P.R.

» locurile II și III la egalitate de 
nete (143) s-au clasat V. Fotes- 

(EHA) pe calul Onor și N.
trcoci (EHA) pe calul Pelinaș. 
iDupă-amiază programul a cu- 
ins numai probe de obstacole și 
le cîteva mii de spectatori au 
st martorii unor întreceri pe cît 

spectaculoase pe atît de viu 
sputate.
De patru ani recordul țării la 
ngime n-a mai fost întrecut în 
ncursuri oficiale. Iată însă că 
mbătă după-amiază 15 călăreți 
i încercat cu succes acest lucru, 
cepînd de la 4.50 m., apoi 4.80 
ț, cîțiva dintre acești călăreți au 
mșit să treacă și lungimea ur
ătoare : 5.60 m. obțimnd rezul
te care întrec cu 10 cm. vechiul 
cord (5.50 -m.). La 5.60 m. au 
ecut fără greșeală V. Pinciu, N. 
iculescu și I. Oprea. Avînd re- 
uiltaie mai bune în încercările 
aterioare V. Pinciu (Victoria) pe 
ilul Porumbel a fost «declarat cîș- 
gătorul probei devenind astfel 
■cord man al țării.
Proba de obstacole categoria 

rea, cea mai dificilă probă a con- 
ursului, a fost așteptată cu un in- 
țres deosebit, deși la startul^ a- 
bstor» întreceri se prezentau călă- 
eți din aceeași grupare hipică 
E.H.A.). Parcursul a cerut con- 
urenților un efort destul de se- 
ios, fiind cu mult mai dificil de 
ît cel din concursul republican, 
n această probă au evoluat șase 
ai dintre care numai trei (Toaca, 
roica și Mindir) erau înscriși 

țentru campionat, ceilalți (Fildeș,

de
campionatele republicane de călărie

la EH. A, au dominat net întrecerea

Maestrul sportului M. Timu campion, republican pe anul 1955 la proba 
de obstacole

In fiecare an se sărbătorește la 
noi în cadrul „Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietiice" săptămâna căr
ții sovietice. Cărțile sovietice au 
devenit o necesitate permanentă în 
toate domeniile muncii. Ele sînt 
un prieten sigur purtător de 
idei înaintate. Oamenii muncii 
din țara noastră, indiferent de ac
tivitatea pe care o au, folosesc 
lucrările sovietice care-i ajută să 
obțină noi succese, să contribuie - 
la progresul general.

Printre acestea trebuiesc enu
merate desigur și lucrările cu su
biect sportiv. In țara noastră au 
fost traduse numeroase cărți so
vietice care se ocupă de probleme 
sportive, referindu-se fie la melo
dica antrenamentelor, fie la pro
blemele de tehnică sau de edu
cație a sco-tivilor. Fdlfura Tine
retului, căreia îi revine sarcina de 
a se ocupa și de lucrările cu su
biect sportiv a tipărit în ultimul 
timp o seamă de cărți foarte impor
tante pentru mișcarea sportivă din 
țara noastră. In zilele acestea a- 
tleții vor revedea desigur cu drag 
lucrarea intitulată 
cărei autori N. G. 
V. Vasiiiev discută 
portante probleme 
antrenamentelor în 
plină sportivă. In anul 1955 a a- 
părut volumul II 
crări, volum care 
foarte interesante 
pentru atleți;

Un manuali de 
tru antrenorii și 
colectivele noastre

„Atletism" ai 
Ozolin și G. 
cele mai im- 

ale metodicii 
această disci-

al acestei lu- 
a adus noi date 

și folositoare

Tot G. V. Vasiliev este autorul 
unei lucrări de mare importanță, 
care a apărut și ea de ourînd în 
traducere 
de cartea 
■pregătirii 
sportivi", 
viilor din 
ajutor este lucrarea „Cultura 
zică sovietică factor important de 
educație comunistă", semnată 
Kukuskin.

Tot Editura Tineretului a tipărit 
traducerea din limba rusă 
crărilcr „Părinților despre edu-* 
cația fizică a copiilor" și

românească. Este vorba 
intitulată „Importanța 

fizice generale pentru 
socrii* 

mare 
fi-i

Pentru erilucația 
colective de un

de

a iu

Galon și Odobești) concurînd în 
afară de concurs. Lupta dintre cei 
trei concurenti participanți la cam
pionat (M. Timu, Gh. Antohi și 
D. Velicu) a însemnat de fapt un 
„duel" între M. Timu și Gh. An
tohi, deoarece D. Velicu a fost e- 
liminat încă din prima manșă pen
tru cele trei refuzuri ale calului 
său Fildeș. După prima manșă 
favoritul era Gh. Antohi care 
terminase parcursul cu 8 pct. pe
nalizare în timp ce M. Timu pri
mise 11 puncte. Evoluția maestru
lui sportului M. Timu în cea de a 
doua manșă a întărit multor spec
tatori convingerea că titlul de 
campion va reveni lui Gh. Antohi. 
Cu cele 16 puncte penalizare din 
manșa Il-a, M. Timu totalizase 27 
puncte și numai un parcurs cu 
multe greșeli executat de... Gh. 
Antohi ar fi putut modifica cla
samentul în favoarea lui, lucru

categoria grea.
(Foto I. MIHAICĂ)

care s-a și întîmplat pînă la urmă. 
Resimțindu-se se paire .din par
cursurile executate pînă atunci, Gh. 
Antohi, cu calul Mindir, a terminat 
manșa Il-a a probei de obstacole 
categoria grea cu 29'/2 puncte 
penalizare, totalizînd 37'/a puncte 
față de cele 27 puncte ale lui M. 
Timu. Astfel, titlul de campion 
republican la această probă a re
venit și în acest an maestrului 
sportului M. Timu.

Programul întrecerilor de sîm- 
bătă s-a încheiat cu două probe 
în afara campionatelor : obstacole 
juniori și fete, probă în care pri
mul loc a revenit 
(Dinamo) pe calul 
puncte penalizare 
19”. Pe locurile II 
sat Liliana Ionescu 
Ploești pe caii Falnic și Flinta 
cu cite 0 puncte timp 20” și res- 

(Continuare in pag. a 2-a)

lui Al. Longo 
Păltiniș cu 0 
și timpul de 
și III s-a da
de la Recolta

La înot; progresul--Cerveno Zname 111-63
La polo: Progresul—Cerveno Zname 9-5 și 11-3
Intîlnirea de înot și polo pe apă 

dintre asociațiile Progresul (RPR) 
și Cerveno Zname (R.P.B.) dispu
tată sîrrbătă și duminică la ba
zinul acoperit Floreasca din Capi
tală, s-a terminat cu o categorică 
victorie a sportivilor romîni. Cu 
toate acestea, evoluția sportivilor 
bulgari a însemnat o plăcută sur- 

cipriză. Ln cele două zile de concurs 
ei au realizat șapte noi recorduri 
ale țării lor și au egalat unul. îno
tătorii asociației Progresul au ob
ținut și ei rezultate bune : Fr. Si
mon (1:00,8) în proba de 100 m. 
liber, N. Mitrofan (2:44,2) în proba 
de 200 m. bras, Anca Rosetti 
(3:06,9) în aceeași probă, Elisabeta 
Bratu (1:27,7) la 100 m. fluture, 
timp care constituie un nou record 
de junioare categoria a Ii-a, La 
sfîrșitul probelor de înot punctajul 
general a fost favorabil înotătorilor 
de la Progresul : 111—63.

Cele două intîlniri de polo pe apă 
dintre Progresului Cerveno Zname 
au revenit echipei noastre cu sco
rurile de 9—5 (4—0) în prima zi 
și 11—3 (5—1) în cea de a doua.

Iată rezultatele: ZIUA INTÎI:
400 m. liber femei: 1. Elisabeta
Bock (Progresul) 6:06,8; 2. Elena 
Ghinea (Progresul) 6:20,2; 3. Jana 
Dekova (Cerveno Zname) 6:20,8 
(record R.P.B.); 4. Athanasova Bla- 
govesta (Cerveno Zname) 6:58,0;
400 m. liber bărbați: 1. Carol Me- 
der (Pr.) 5:05,1; 2. Russi Siarov 
(C. Z.) 5:09,3 (record R.P.B.); 3. 
Ștefan Popov (C. Z.) 5:22,5; 4. Mi
hai Neacșu (Pr.) 5:28,7. 200 m. 
bras femei : 1. Anca Rosetti (Pr.)

■ 3:06,9; 2. Gabriela Mangesius (Pr.)
3.09,4; 3. Dorothea Ștefanova (C.

Z) 3:26,6; 4. Sonia Vasileva (C. 
Z.) 3:42,5. 200 m. bras bărbați : 1. 
Mihai Mitrofan (Pr.) 2:44,2; 2. Va
sili Zlatarev (C. Z.) 2:54,2 (record 
R.P.B. egalat), 3. Carol Rettegi 
(Pr.) 2:58,3; 4. Lilian Penev (C. 
Z.) 3:03,6. 100 m. spate femei : 1. 
Ecaterina Orosz (Pr.) 1:21,5; 2.
Maria Both (Pr.) 1:22,6; 3. Lili 
Iarîkova (C. Z.) 1:33,0 (record
R.P.B. junioare); 4. Noni Djapuno- 
va (C. Z.) 1:38,2. 100 m. spate băr
bați: 1. Simeon Bonev (C. Z.) 
1:15,5; (record R.P.B. juniori); 2. 
D. Caminschi (Pr.) 1:15,8; 3. Ște
fan Popov (C. Z.) 1:18,2; 4. Paul 
Răducanu (Pr.) 1:19,2. 4x100 m.
mixt femei : 1. Progresul (Maria 
Both, Anca Rosetti, Elisabeta Bra
tu, Ecaterina Orosz) 5:35,4; 2. Cer
veno Zname (Lili Iarîkova, Dorot
hea Ștefanova, Jana Dekova și A- 
thanasova Blagovesta) 6:19,3. 4x100 
m. mixt bărbați: T. Progresul (Ca
minschi, Mitrofan, Olaru, S'imon) 
4:44,1; 2. Cerveno Zname (Bonev, 
Zlatarev, Nicolov, Ghincev) 4:54,2 
(nou record R P.B.). ZIUA A DOUA: 
100 m. liber femei : 1. Ecaterina
Orosz (Pr.) 1:16,6; 2. Martha Kiss 
(Pr.) 1:20,2; 3. Jana Dekova (C. 
Z.) 1:20,5) 4. Lili Iarîkova (C.Z.) 
1:26,3; 100 m. liber bărbați: Fr. Si
mon (Pr.) 1:00,8; 2. Athanasie
Ghincev (C. Z.) 1:01,4; 3. Cezar 
Danciu (Pr.) 1:03,5; 4. S. Bonev 
(C. Z.) 1:06,4. 100 m. bras femei : 
(Probă în afară de concurs). 1. An
ca Rosetti (Pr.) 1:27,3; 2. G. Man. 
geslus (Pr.) 1:27,5; 3. D. Ștefano- 
va (C. Z.) 1:36,1 (record R.P.B.). 
100 m. fluture femei: 1. Inge Graeff 
(Pr.) 1:27,4; 2. Elisabeta Bratu
(Pr.) .1:27,7; (record R.P.R., junioa-

II); 3. Jasa Dekova (C. Z.) 
4. Liii Iarîkova (C. Z.)
100 m. fluture bărbați: 1, 
O'laru (Pr.) 1:09,6; 2. Ivan

re cat. 
1:47,6; 
1:55,2. 
Mircea
Iconopisov (C. Z.) 1:11,7 (record
R.P.B.); 3. Mihai Mitrofan (Pr.) 
1:14,5; 4. N. Nicolev (C.Z.) 1:18,8. 
4x100 m. liber femei: 1. Progresul 
(E. Orosz, E. Bock, E. Ghinea și 
M. Kiss) 5:19,0; 2. Cerveno Zname 
(L. Iarîkova, J. Dekova, D. Ștefa
nova, B. Athanasova) 5:56,8. 4x100 
m. liber bărbați: 1. Progresul
(Bordi, Szabo, Danciu, Meder) 
4:15,9; 2. Cerveno Zname (Ghincev, 
Gaidarov, Popov, Bonev) 4:20,3.

pen- 
din 

este 
cel scris de Zaiț, Strujențev și 
Pavlov care poartă titlul „Lupta 
clasică" și oare a apărut de cu- 
rînd în librării. Editura Tmăre
țului a tipărit de asemenea și vo
lumul II dlin cunoscuta lucrare a 
șahistuilui sovietic Paul Keres in
titulată „Teoria deschtderilor în 
șah".

mare preț 
luptătorii 
sportive

...... . „Cui-*
tura fizică la vîrsta înaiintată"» 
cane prezintă și ele o mare im-* 
portantă nentru activitatea 
tivă la

Acum 
gătește 
nait de 
zov.

Acestea sînt numai cîteva dirt 
titlurile de cărți sovietice cu su
biect sportiv care au fost tipărite 
în ultimul an în țara noastră: Dar 
în bibliotecile diferitelor colective 
sportive, da la cele mari 
orașe pînă la cele mici 
cele mai îndepărtate colțuri ale 
țării poți găsi pe lîngă aceste 
prețioase volume și multe 
care în decursul anilor 
tradusa din limba 
ajută pe antrenori 
tivi în munca de zi 
flețesc în obținerea 
cît mai înalte.
sportivilor romîni bogata expe
riență a sportivilor sovietici. Mul
te din rezultatele înalte obținute 
<te sportivii noștri ca și faptul că 
zeci de mii de tineri și tinere vin 
în fiecare zi pe stadioanele pa
triei noastre se datoresc și căr-* 
ților sovietice care au fost tradiua 
se în limba romînă.

Crosul de
witîmpnăim

Ieri in întreaga țară s-a desfășu
rat etapa regională a crosului de 
masă „Să întîmpinăm 7 Noiem
brie". Intreceriie desfășurate cu a- 
cest prilej au evidențiat pregătirea 
bună a majorității participanților. 
Iată relatările corespondenților noș
tri:

București. Pe Hipodromul Bă- 
neasa-Trap, din Capitală, s-a des
fășurat cea de a 111-a etapă a cro
sului de masă „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie". Odată cu întrecerile 
pentru regiunea București s-au des
fășurat și cele din cadrul orașului 
București la care au participat a- 
proape 400 de sportivi. Concursul s-a 
bucurat de o excelentă organizare. 
S-au remarcat concurenții din ora
șele Giurgiu și Călărași, precum și 
cei din colectivele Progresul Să
nătatea, Flamura roșie Gheorghiu- 
Dej și Dinamo (orașul București). 
Rezultatele înregistrate sînt urmă
toarele: regiunea București: juniori: 
1. Giurgiu 59 pct.; junioare: 1. 
raionul Mihăilești 46 pct.; senioare: 
I. raionul Zimnicea 35 puncte; se
niori: 1. raionul Giurgiu 53 pct.; 
orașul București: juniori: I. Dinamo 
24 pct.; junioare: .1. Flamura roșie 
Gheorghiu-Dej; senioare 1. Pro
gresul Sănătatea; seniori: I. Progre
sul I 79 pct.

C. Vlădăreanu, Nicolae D. Nico- 
lae — cores p.

Aspect de la întrecerile de cros desfășurate ieri în Capitală, în 
cadrul crosului de masă ,.Sâ întîmpinăm 7 Noiembrie" 

{Foto I. MIHAICA1

diferite vîrste.
Editura Tineretului 
un manual de volei 
autorul sovietic

masa
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din 
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au fost 

Ele îi 
pe spor-'

rusă,
î' .cu zi, îi însu-' 

unor rezultate 
Ele împărtășesc

7 Noiembrie”
Craiova. — Etapa regionaia a 

crosului de masă „Să întîmpinăm 
7 Noiembrie" s-a desfășurat într-un 
cadru sărbătoresc. Pe stadionul Lo
comotiva — foarte frumos pavoa
zat — peste 2000 de specia-ori mi 
primit defilarea celor 800 de co,.- 
curenți din 18 raioane ale regiunii. 
Înainte de a se da startul în prima 
probă a întrecerilor, tov. Virgil 
Boieru președintele C.S.R., a ținut 
o scurtă cuvîntare urînd succes 
concurenfilor. Trebuie remarcat fap
tul că concursul s-a bucurat de o 
organizare foarte bună datorită în 
special muncii și preocupării secției 
C.F.S. a C.S.R. Rezultatele înre
gistrate: junioare: 1. raionul Tg. 
Jiu 22 pct.; juniori: orașul Craiova 
28 pct.; senioare: 1. Orașul Craiova; 
11 pct.; seniori: 1. Orașul Craiova 
37 pct.

C. Motoc — corespondent

Constanța. întrecerile de cros 
desfășurate în localitate — în ce
drul crosului de masă „Să întîmpi
năm 7 Noiembrie" — au fost bina 
organizate, fapt care a contribuit 
ca întreaga competiție să se încheie 
cu un frumos succes. Este de scos 
în evidență faptul că au fost pre- 
zenți concurenți din toate raioanele 
regiunii. Rezultatele sînt următoa
rele: junioare: 1. Școala profesio
nală de construcții Constanța; ju
niori: 1. Școala metalurgică Med
gidia; senioare: 1. Progresul Con
stanța; seniori: Dinamo Constanța.

Eduard Ermizian, Gh. Angh^la- 
pol — corespondenți.

Regiunea Stalin. în Poiana Stalin 
s-au desfășurat întrecerile etaneî 
a III-a a crosului de mase „Să în
tîmpinăm 7 Noiembrie". Au partici
pat 297 concurenți. Concursul s-a 
încheiat cu următoarele rezultate: 
juniori: Tînărul dinamovist Orașul 
Stalin; junioare: Tînărul Dinamo
vist Orașul Stalin; senioare: Dina
mo Orașul Stalin; seniori: Dinamo 
Orașul Stalin

Iași. Etapa regională a crosului 
de mase „Să întîmpinăm 7 Noiem
brie" disputată în localitate, a fqst 
slab organizată. Vom nota în spe
cial faptul că traseele au fost ne
corespunzătoare. Rezultatele: pi- 
nioare: raionul Roman 65 puncte; 
juniori: raionul Roman 48 p.; șe- 
nîoare: raionul Huși 41 p.; seniori: 
orașul Iași 29 p.



CAMPIONATELE DE HANDBAL CAMPIONATUL CATEGORIEI B LA FOTBAL
/ Ieri s-a disputat etapa a Vll-a a 
returului campionatului masculin 
de handbal cat. A și etapa a VllI-a 
— adică penultima — a returului 
campionatului feminin cat. A și 
masculin cat. B. Iată rezultatele 
înregistrate:

CAMPIONATUL MASCULIN
| CAT. A:

C.C.A. — Dinamo Or. Stalin
10—5 (4—3). Jocul a fost mult mai 
frumos în prima repriză. Chiar din 
primele minute oaspeții se arată 
mai periculoși și domină. Ca ur
mare a acestui lucru ei deschid 
scorul, însă echipa bucureșteană își 
revine și egalează. Pînă la sfîrșitul 
reprizei jocul continuă să fie echi
librat. După pauză bucureștenii 
mult mai bine pregătiți fizic pun 
stăpînire pe joc, atacînd în viteză 
și foarte agresiv. Victoria este pe 
deplin meritată. Au înscris: Jost 
«2), Bulgaru (3), Schuler (3), Bota 
și Ligner pentru C.C.A., Pahan, 
Streitferdt, Donca, Martini și Za- 
hari pentru Dinamo Or. Stalin.

Știința I.C.F. — Dinamo 6 Buc. 
7—6 (4—3). Partida a fost dîrz 
disputată, scorul alternînd pînă la 
pauză cînd în favoarea unei echipe, 
cînd în favoarea celeilalte. In par
tea a doua a meciului studenții 
bucureșteni au condus tot timpul, 
este foarte adevărat însă că nici
odată cu mai mult de două goluri. 
'Au înscris : Zultner (2), Martini 
(2), Nodea (2) și Călirran pentru 
Știinta I.C.F., Stănescu (2), lstra- 
te, Stoenescu, Gruianu și Tischler 
pentru Dinamo 6.

i, Metalul Timișoara — Știința Ti

Surprize in campionatele de volei
' Deși nu a avut programate me
ciuri „tari" etapa de ieri a cam
pionatelor republicane de volei a 
fost foarte interesantă prin unele 
rezultate surprinzătoare. Astfel, e- 
chipa feminină Locomotiva a cedat 
'la mare luptă tinerei formații 
'Voința Orașul Stalin, care a con
firmat astfel buna comportare din 
returul campionatului. Surprinzător 
este și scorul categoric cu care au 
cîștigat studentele de la ICF la 
Sibiu, unde echipa locală Voința 
a făcut un joc cu mult sub posi
bilități.

La băieți evidențiem rezultatul 
favorabil obținut de reprezentan
ții muncitorilor de la Uzinele de 
Tractoare din Orașul Stalin, care 
»u întrecut, după o luptă dîrză, 
valoroasa formație bucureșteană 
Progresul ITB.

Iată acum rezultatele și clasa
mentele după meciurile disputate 
ieri.

MASCULIN
Locomotiva București — Dina

mo IX București 3-1 (5,—2, 10, 12)
Flamura roșie Tg. Mureș — 

Progresul Cluj 2-3 (—7, 10, — 
12, 11, - 11)

CCA — Știința Timișoara 3-0 
:<5 3, 9)

Progresul ITB — Metalul Orașul 
Stalin 2-3 (2, — 14, 12, — 8 — 13)

Au luat sfîrșit campionatele republicane de călărie
(Urmare din pag. l-a) 

pectiv 20”,3. Proba de „durată" 
desfășurată în continuare a fost 
cîștigată de călărețul Andrei Ra
dar de la Recolta Ploești pe calul 
Voie Bună care a parcurs 23 ob
stacole.

In ultima zi a campionatelor re
publicane de călărie, s-au dispu
tat de asemenea, probe deosebit de 
interesante. In proba de dresaj 
categoria „C“ (olimpică), singu
rul concurent calificat pentru a- 
ceste întreceri, călărețul N. Mi- 
halcea pe calul Mihnea, a obținut 
un punctaj corespunzător premiu
lui II (173 puncte). Tot dimineața 
S-a disputat și prima manșă din 
proba de obstacole categoria mij
locie la care s-au înscris 9 călă
reți cu 11 cai. întrecerea pentru 
tjtlul de campion deținut din anul 
trecut de călărețul D. Velicu 
(E.H.A.) a oferit spectatorilor un 
interesant spectacol sportiv. In 
prima manșă cel mai bun rezultat 
îl obține Gh. Antohi (E.H.A.) pe 
calul Odobești (4 puncte), timp 
1:23,0, în timp ce următorii clasați 
realizează de la 16 pînă la 41 pct. 
penalizare. Dar Ia fel ca în proba 
de categorie grea și aici campionul 
probei a fost definitiv desemnat 
numai în manșa a doua, disputată 
dbpă-amiază. Și aceasta după ce 
pfefbndentul principal, Gh. An- 
tnlri a fost eliminat din probă 
pentru eroare de parcurs (nu a 
sărit obstacolul Nr. 5). Astfel, pri- 
rrtul loc a revenit călărețului D. 
Velicu (E.H.A.) pe calul Fildeș cu 
16 puncte, timp : 1:25,0. Locurile 2 
si Ș. au fost ocupate de Gh. Ghițu- 
xan, (E.H.A.) pe caii Arcuș și Ga

mișoara 3—5 (2—3). Echipa stu
denților timișoreni a făcut una din 
cele mai bune partide din ultima 
vreme. Superiori și în pregătirea fi
zică, studenții au meritat victoria. 
Punctele au fost înscrise de : Vlad 
(3), Frank și Jude pentru Știința 
Timișoara, Muller, Bonferdt și Wal
ter pentru Metalul.

Flacăra Ploești — FI. roșie Cis- 
nldie 9-6 (6—4). I

CATEGORIA A FEMININ
Știința I.C.F. — Știința Min. In- 

vățămîntului 2—3 (2—2). Datorită 
acestui rezultat — oarecum sur
prinzător — echipa Știința I.C.F. 
pierde primul loc din clasament în 
favoarea echipei Progresul Tg. Mu
reș. El reprezintă insă just raportul 
de forte care a existat în acest 
meci. Știința I.C.F. nu putea emite 
nici un fel de pretenție la victorie 
prin felul în care a jucat: confuz, 
static, fără finalitate în acțiuni, în 
special în repriza a 11-a Au marcat 
în ordine : Coroiu (I.C.F.), Răceanu 
(M. Invățămîntului). Pădureanu 
(I.C.F.), Petrescu și Colesnicov (M. 
Invățămîntului).

Progresul Tg. Mureș — FI. roșie 
Sibiu 4—3 (3—0).

Progresul Or. Stalin — Știința 
Timișoara 3—0 (0—0).

FI. roșie Buhuși — Fl. roșie Con
stanța 2—1 (1—1).

CATEGORIA B MASCULIN
Locomotiva Buc. — Știinta Cluj 

10—8 (7—4); Știința Galați—Pro
gresul Odorhei 7—10 (3—6); Re
prezentativa orașului Făgăraș — 
Recolta M.AS. 23—7 (10—2).

CLASAMENT
1 boc. Buc. 18 18 0 54 :15 36
2 Dinamo Buc. 17 14 3 46 23 31
3 C. C. A. 18 12 6 44:22 30
4 Progresul Buc. 18 12 6 44:32 30
5 Met. Or. Stalln 15 8 7 31:30 23
6 Progresul Cluj 15 6 9 32:35 21
7 Știința Arad 14 5 9 24:34 19
8 Dinamo IX Buc. 15 2 13 19:40 17
9 Știința Timișoara 15 2 13 12:42 17

10 Fl. roșie Tg. M. 15 1 14 11:44 16
Clasamentul este alcătuit fără

meciul Știința Arad Dinamo
București care nu s-a disputat

FEMINlr»
Constructorul București — Pro

gresul Cluj 3-1 (14, 2, — 5, 12)
Voința Sibiu — Știința ICF
București 0-3 (4, 10, 12)
Voința Onașul S tail in — Locomo

tiva București 3-2 (—8, 10, 12, — 
12, 14)

Flamura roșie Iași — Progre
sul CPCS București 0-3 (6, 12, 1)

Dinamo București — Progresul 
Timișoara 3-0 (12, 11, 13)

CLASAMENT
1. Prog. CPCS Buc. 17 16 1 49: 7 33
2. Știința ICF Buc. 17 16 1 49:12 33
3. Locomotiva Buc, 17 10 7 39:26 27
4. Dinamo Buc. 17 8 9 31:36 25
5. Construct, Buc, 15 9 6 32:29 24
6. Voința Sibiu 15 8 7 33:30 23
7. Progresul Cluj 15 6 9 26:31 21
3. Voința Or. Staiin 15 5 10 21:39 20
9. Fl. roșie Iași 15 1 14 10:43 16

io. Progresul Tim. 15 0 15 8:45 15

lon cu 24 și respectiv 32 puncte.
In afara campionatelor a avut 

loc o probă de obstacole rezer
vată fetelor. Victoria a revenit că- 
lăreței Liliana lonescu (Recolta 
Ploești) pe calul Voie Bună cu 0 
puncte penalizare timp 33,3 sec. 
Pe locul doi s-a clasat Maria Pîr- 
vu (Recolta București) cu 0 punc
te, timp 38,5 sec. iar pe locul trei 
Mihaela Chintescu (Dinamo Bucu
rești) cu 4 puncte timp 32,3 sec.

A urmat tentativa de record la 
săritura în înălțime. După multe 
încercări și tot atîtea... emoții, 
vechiul record de 1,90 m., stabi
lit în anul 1953, a rămas nemodi
ficat. înălțimea maximă de 1,80 
m. a fost trecută de Gh. Antohi, 
N. Niculescu, I. Stuparu, Gh. Ghi- 
țuran. ,

Ultima probă a campionatului 
proba de ștafetă, a întrunit la star
tul întrecerii un număr de șapte 
echipe. Dintre acestea patru au 
fost eliminate (E.H.A., Dinamo, I, 
Dinamo Ploești și Dinamo II). 
Ștafeta a fost cîștigată de echipa 
Victoria I, compusă din V. Pinciu, 
C. Vreme și T. Chirilă cu timpul 
de 4:23,6, care a cucerit astfel 
titlul de echipă campioană pe anul 
1955. Pe locul II s-a clasat echipa 
Victoria II, compusă din V. Pin
ciu, C. Vreme și Dumitru Hering 
cu timpul de 4:30,7.

Cu prilejul festivității de închi
dere a luat cuvîntul tov. Alexandru 
Vasiliti, vicepreședintele comisiei 
centrale de călărie, care a felicitat 
concurenții pentru comportarea a- 
vută în timpul acestui campionat.

D. GIRLEȘTEANU
O. GINGU

Seria. L
DINAMO 6 BUCUREȘTI — ME
TALUL ST. ROȘU, O. STALIN 

3-2 (2—1)

Dinamo a obținut o victorie 
meritată, deși a jucat mai slab 
decît în meciurile anterioare. Gaz
dele au recurs uneori la durități, 
în special atunci cînd echipa din 
Orașul Stalin se găsea în atac. 
Au marcat: Voica (m. 13), Firică 
(m. 42) și Balint (m. 70) pentru 
Dinamo și Proca (m. 25 și 80) 
pentru Metalul.

f
LOCOMOTIVA TR. SEVERIN — 

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 
3-2 (0-1)

Prima înfrîngere a bucureșteni- 
lor, care confirmă declinul de for
mă în care se găsesc aceștia în 
ultimul timp. Severinenii au meri
tat victoria, care le-a fost adusă 
prin golurile marcate de Croitoru 
(min. 50), Biolan (m. 70) și Hutl 
(m. 84). Filote (min. 7) și Olaru 
(m. 89) au înscris pentru bucu
reșteni.

LOCOMOTIVA CRAIOVA — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 

0—5 (0—3)

Locomotiva a jucat din min. 5 
fără portarul Dilă, care a părăsit 
terenul, fiind accidentat. Golurile 
au fost marcate de Biikossi (m. 9 
și 30), Anghel (m. 28), Jeney 
(m. 76) și Mateianu (m. 52).

PROGRESUL SIBIU — 
FLAMURA ROȘIE SF. GHEOR- 

GHE 1—0 (0—0)

Progresul a dominat categoric. 
Scorul putea fi mult mai mare 
dacă Boroș, portarul oaspeților, 
nu ar fi apărat foarte bine. Golul 
victoriei a fost înscris în min. 65 
de Marcu, printr-un șut imparabil.

FLACĂRA M.ORENI — 
ȘTIINȚA CRAIOVA

1—0 (1—0)

Flacăra a obținut o victorie cla
ră, deși scorul indică o luptă dîrză. 
Singurul gol al partidei a fost în
scris în min. 26 de Tocan, cu ca
pul, în urma unei centrări a lui 
Vătan. Jocul a fost arbitrat bine 
de Mihai Popa București.

METALUL UZ. TR., O. STALIN
— ȘTIINȚA BUCUREȘTI 

3—0 (1—0)
Metalul a cucerit o victorie ca

tegorică întrecînd echipa studen
ților din București, după un meci 
mult mai disputat decît o arată 
scorul. Au marcat : Theiss (m. 
42), Iacob (m. 68) și Seredai (m. 
78).

CLASAMENTUL

1. Locomotiva Buc, 18 14 3 1 52:14 31
2. Progresul Sibiu 21 12 3 6 25:17 27
3. Dinamo 6 Buc. 21 9 6 6 33:25 24
4. Loc. T. Severin 21 11 2 8 34:26 24
5. Știința București 21 9 4 8 26:29 22
6. Metalul Uz. Tr. 

Orașul Stalin 19 9 3 7 27:19 21
7. Fl. Moreni 21 9 1 11 26:30 19
8. Loc. Craiova 21 7 3 11 15:36 17
9. Progresul Buc. 16 7 2 7 30:27 16

10. Metalul St. R. 
Orașul Stalin 20 6 4 10 21:26 16

11. Fl. roșie Sf. Gh. 20 7 2 11 17:23 16
12. știința Craiova 21 5 5 11 20:29 15
13. Metalul Buc. 20 5 2 13 22:47 12

Etapa viitoare; Locomotiva 
București — Metalul București; 
Știința Craiova — Locomotiva Tr. 
Sev. ; Dinamo 6 București — Pro
gresul București; Fl. roșie Sf. 
Gheorghe — Metalul Uz. Tr. O. 
Stalin ; Metalul St. roșu O. Stalin 
— Progresul Sibiu ; Știința Bucu
rești — Locomotiva Craiova.

Campionatele
MASCULIN

DINAMO ORADEA — PROGRE
SUL ORAȘUL STALIN 69—63 

(31—40)
In prima repriză oaspeții au avut 

acțiuni spectaculoase, cu multe in
tercepții bine inspirate, in partea 
doua a meciului, dinamoviștii cal
mează jocul și prin acțiuni pozițio
nale chibzuite refac din handicap, 
egalează și cîștigă. S-au evidențiat 
Beretzki, Szebestien, Glodeanu (Di
namo) și Crișan, Călin. Mîzgăreanu 
(Progresul.).
C.C.A — ȘTIINȚA IAȘI 71—58 

(35—30)
Jocul s-a desfășurat la Galați. 

S-au evidențiat Folbert. Stamatescu, 
Eordogh (C.C.A ), Todirascu. 1.6- 
rinez (Știința Iași).

CONSTRUCTORUL CLUJ — 
LOCOMOTIVA P.T.T. BUCU

REȘTI 56—47 (34—27)

Seria a Il-a
PROGRESUL ORADEA — META

LUL REȘIȚA 3—0 (0—0)
Progresul Oradea a fost mai 

hotărîtă în acțiunile inițiate la 
poarta lui Zarici și ar îi putut CÎș- 
tiga chiar la un scor mai mare 
dacă controlul balonului nu s-ar 
fi făcut cu greutate din cauza 
ploii care a căzut continuu. In pri
ma parte a jocului metalurgiștii 
s-au apărat îndîrjit cu.7—8 oameni 
și au evitat astfel deschiderea sco
rului. După pauză însă, apărarea 
oaspeților este depășită și dă po
sibilitate localnicilor să înscrie de 
trei ori: prin Vaczi (min. 51 în 
urma unui șut prin surprindere de 
la 25 metri), Toth (min. 64) și Flo- 
rea (min. 69). Metalul Reșița are 
o revenire în ultimele 15 minute 
de joc dar nu mai poate reface din 
scor. S-au remarcat Bartha, Țiriac, 
Vaczi (Progresul) și Urcan, Szeleș, 
Chirilă (Metalul).

T1BERIU STAMA și
Gh- Dumitrescu, corespondent

FLAMURA ROȘIE CLUJ — 
METALUL HUNEDOARA 3-0 (2-0)

Clujenii au desfășurat un joc de 
bună calitate, reușind să-și domine 
net adversarii și să înscrie de trei 
ori prin Maior (min. 8, 17, 58). 
Cei mai buni: Maior, Chircoșa, Nagy 
(Flamura roșie) și P. Florea, Mi- 
huț, Apostol (Metalul). A arbitrat 
bine Popa Simion (Mediaș).
FLACARA MEDIAȘ — METALUL 

ORADEA 2—0 (1—0)
Cele două goluri au fost reali

zate de Filip și Binder. S-au re
marcat Diaconu, Binder, Dumitran 
(Flacăra) și Pădureanu, Conrad 
(Metalul).
METALUL 108 — LOCOMOTIVA 

ARAD 1—0 (1—0)
Victorie meritată. Unicul punct 

a fost înscris de către Petre (min. 
8). Feroviarii au abuzat de duri
tăți, în special Popescu și Tornean- 
schi, primul fiind de altfel și eli
minat în min. 75, pentru acest 
fapt
METALUL CÎMPIA TURZII — 
LOCOMOTIVA CLUJ 2—0 (1—0)

Joc de un nivel scăzut în care 
au abundat ratările în fața porți
lor. Cele două goluri au fost mar
cate de către Burian (min. 31) și 
Corncanu (min. 50).
METALUL ARAD — PROGRESUL 

SATU MARE 0—0
Arădanii au fost superiori în 

jocul de cîmp, dar ineficaci în fața 
porții. S-au remarcat Jergher, Voicu, 
Mircea Popa (Arad) și Pintea.
METALUL BAIA MARE — MINE

RUL LUPENI 1—0 (0—0)
Singurul punct al partidei a fost 

înscris de Adametz, în min. 47.
CLASAMENT

ETAPA VIITOARE

1. Progresul Oradea 23 16 3 4 50:16 35
2. Metalul C. Turzii 23 13 5 5 42:17 31
3. Flacăra Mediaș 23 12 5 6 33:21 29
4. Metalul Reșița 23 12 5 6 34:22 29
5. Locomotiva Arad 23 18 5 8 32:22 25
6. Met. Hunedoara 23 7 8 8 32:28 22
7. Locomotiva Cluj 23 9 3 11 34:35 21
8 Minerul Lupeni 23 7 7 9 28:31 21
9. Progr. Satu Mare 23 6 9 8 27:46 21

10. Metalul Arad 23 6 7 10 19:34 19
11. Met. B. Mare 23 5 9 9 17:31 19
12. Metalul 108 23 6 5 12 29:44 17
13. Fl. roșie Cluj 23 5 7 11 19:35 17
14. Metalul Oradea 23 5 6 12 31:45 16

Minerul Lupeni — Metalul Reși
ța; Flacăra Mediaș — Metalul A- 
rad; Locomotiva Arad — Metalul 
Baia Mare; Flamura roșie Cluj — 
Metalul 108; Metalul Hunedoara — 
Progresul Oradea; Progresul Satu 
Mare — Metalul Cîmpia Turzii; 
Metalul Oradea—Locomotiva Cluj.

republicane
Sala Ianoș Herbak din Cluj s-a 

dovedit neîncăpătoare pentru ma
rele număr de spectatori dornici să 
vadă acest meci, care a satisfăcut 
pe deplin. Ambele echipe au prac
ticat un joc spectaculos și, în plus, 
evoluția scorului a fost de-a drep
tul palpitantă. Cei mai buni jucă
tori au fost Albu, Spiridon, Gru
ber (Constructorul Cluj) și Cezar 
Niculescu, Negoescu, Ganea (Loco
motiva P.T.T. București).
DINAMO TG. MUREȘ — PRO

GRESUL F B. BUCUREȘTI 
41—46 (23—22)

ȘTIINTA ICF — PROGRESUL 
TG. MUREȘ 76—80 (26—33) 

DINAMO BUCUREȘTI—ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 67—35 (22—9)

FEMININ
ȘTIINTA ICF BUCUREȘTI — 
PROGRESUL ORADEA 46—42 

(19—14)

Seria a IlI-a
DINAMO GALATI — FLAMUR

ROȘIE BACĂU 2—0 (2-0)

Gazdele au obținut o merita 
victorie prin punctele înscrise < 
Munteanu (min. 15) și Oprea (mi 
42). Dinamoviștii ar fi putut mă 
scorul în repriza a Il-a, cînd i 
dominat categoric dar au ratat m 
meroase ocazii de gol.

LOCOMOTIVA IAȘI — AVINTU 
FĂLTICENI 0—0

Jocul s-a desfășurat pe o ceai 
deasă. Avîntul a dominat mai mu 
însă linia de atac nu a reușit s 
dea finalitate acțiunilor.

DINAMO BIRLAD — FLACAR. 
CIMPINA 0—1 (0—0)

Oaspeții au cîștigat prin golr 
marcat de Zaharia (min. 64) dup 
un joc de o factură tehnică m< 
diocră. Dinamo a dominat mai mu 
însă portarul echipei Flacăra. Ma> 
cu, a apărat excelent.

FLAMURA ROȘIE BUHUȘI - 
ȘTIINȚA IAȘI 1—0 (1—0)

Echipa gazdă a cîștigat Ia limit 
deși a prestat unul din cele mi 
reușite jocuri din retur. Singuru 
pol a fost înscris de Păun (mir 
35).

DINAMO BACĂU — FLAMURA 
ROȘIE BURDUJENI 4—2 (3—0

După un joc slab în care am 
bele echipe au comis nenumărat 
greșeli tehnice, dinamoviștii au cu 
cerit victoria prin golurile înscris* 
de David (2), Crețea și Ivanenco 
Pentru oaspeți au marcat Husa ș 
Moldoveanu. In min. 79, dinamo 
vistul Lemnrău a fost elimina 
pentru lovirea intenționată a ad 
versa rul ui.

FLACARA 1 MAI PLOEȘTI - 
LOCOMOTIVA GALAȚI 2—1 (0-0)

După un joc de o calitate mo
destă, Flacăra a reușit să învingă 
echipa feroviară prin punctele, mar
cate de Motronea (min. 65) și A- 
natol (min. 83). Golul feroviariloi 
a fost înscris de Comșa (min. 86)

CLASAMENT

1. Dinamo Bacău 21 15 4 2 52:19 34
2. Fl. Cîmplna 22 13 3 6 38:25 29
3. Fl. 1 Mal PI. 21 10 3 8 45:36 23
4. Locom. Iași 21 9 5 7 211:19 22
5 Știința Iași 21 8 4 9 28:27 2C
6. Fl. r. Burdujeni 21 7 6 8 30:33 26
7. Progr. Focșani 21 8 4 9 21:25 20
8. Dinamo Bîrlad 22 8 4 10 27:33 20
9. Fl. r. Bacău 21 6 7 8 31:35 19

10. Fl. r. Buhuși 21 8 2 11 30:39 18
11. Av. Fălticeni 22 6 6 10 18:29 18
12. Dinamo Galați 21 8 1 12 27:33 17

13. Locom. Galați 21 6 3 12 16:31 15

ETAPA VIITOARE

Progresul Focșani — Dinamo 
Bacău; Locomotiva Galați — Di
namo Bîrlad; Flamura roșie Ba-I 
cău — Locomotiva Iași; Flamura 
roșie Burdujeni — Flamura roșie 
Buhuși; Știința Iași — Dinamo 
Galați; Flacăra 1 Mai Ploești — 
Avîntul Fălticeni.

dș baschet
A tost o partidă frumoasă și deo

sebit de echilibrată. Orădeircele 
au avut o comportare mai bună în 
repriza secundă, dar jocul superior 
al studentelor și în deosebi precizia 
în aruncările de la semi-distantă 
a jucătoarelor Violeta Zăvădescu si 
Teodora Simionescu au adus victo
ria meritată a Științei ICF.

FLAMURA ROȘIE ORADEA — 
FLAMURA ROȘIE TG. MUREȘ 

52—43 (29—21)
PROGRESUL ARAD — LOCOMO
TIVA BUCUREȘTI 35—74 (16—32) 
PROGRESUL TG. MUREȘ — ȘTI
INȚA INVAȚAMINT BUCUREȘTI 

50-44 (18-16)
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 

— ȘTIINȚA CLUJ
67—57 (31—33)



La rugbi: greșeli $i abated 
care trebuie curmate 

cu toată hotărirea
Spectatorii care au asistat la ul

timele întîlniiini de rugbi din cadrul 
campionatului republican categoria 
A, 6-au obișnuit să plece nemulțu
miți de factura tehnico-tactică sla
bă, de lipsa de spectaculozitate a 
totîlniriilor pe care le urmăreau. 
Și, ceea ce este mai grav, este că 
acestea se în timpi ă la meciurile 
dintoe formațiile fruntașe, cu jucă
tori valoroși și cu pretenții la 
titlul de campioană a R.P.R.

Dar iată că în înti foirile de rugbi 
disputate ieri în Capitală, între e- 
chiipele de categoria 'A, Constructo
rul București-Dinamo București și 
Progresul Sănătatea-Progresul F.B., 
în afară de valoarea scăzută a 
jocurilor, 6-au mai întîmplat și al
te lucruri care agravează și mar 
mult aspectul lucrurilor.

Este vorba, în primul rînd, des
pre duritățile cu care au fost pre
sărate din plin aceste întîlniri, și 
în al doilea rînd de arbitrajele 
prestate. Faptul că în întîlninea din
tre Constructorul București și Di
namo București de exemplu au fost 
eliminați cinci jucători nu consti
tuie numai un deserviciu pentru 
echipele respective, ci mai grav, 
duritățile la care 6-au pretat a- 
oțști jucători au făcut ca întfini
rea 6ă capete un aspect writ, iar 
integritatea corporală a jucătorilor 
să fie în pericol. Așa s-a întîmplat 
cu placajele neregulamentare ale 
lui Socolaii și Posmoșeanu (Con
structorul), cu placajele întîrziate 
ale lui George Ionescu (Dinamo) 
sau cu lovitura transmisă ou mul
tă „eficacitate" de Buda lui Pa- 
pia. Aceste exemple trebuie să con
stituie un subiect de analiză pro
fundă dlin partea forurilor com
petente, din partea antrenorilor e- 
chiipeior in cauză și mai ales din 
nartea jucătorilor, cu atît mai 
mult cu cît aceste situații se repe
tă de la etapă la etapă. Tot așa 
s-au petrecut faiptele și în întîl- 
ninea dintre Progresul Sănătatea 
și Progresul F. B.

In al doilea rînd vnem să ne re
ferim la arbitraje care în ultimul 
timp au fost necompetente. Și dacă 
aceste arbitraje slabe nu influențea
ză întotdeauna scorul, influențează 
în foarte mare măsură desfășura
rea jocului. Astfel, în meciui Con
structorul București-Dinamo Bucu
rești, arbitrul Toma Moldoveami 
după ce a condo's bine o parte din 
joc, a comis o serie de greșeli, 
care au defavorizat din plin pe 
diinamoviști, stîmind în același 
timp și indignarea publicului spec
tator.

Amintim incă odată că aceste 
aspecte care vin să știrbească 
din scopul pe care-1 urmărește a- 
ceastă competiție, trebuie anali
zate și lichidate în totalitatea lor.

I. OPRESCU

Iată rezultatele înregistrate ieri: 
cat A : Progresul Sănătatea-Progre- 
&ul F. B. 12—9 (3—6); Dinamo 
IX-Locomotiva Gr. Roșie 3—11 
(3—8); Constructorul București-Di- 
namo București 0—3 (0—0);
C.C.A.-Constructorul O. Stalin 67—0 
(28—0); Minerul Petroșani-Știința 
Timișoara 10—3 (10—0). Iată și 
cîteva rezultate din campionatul 
categoriei B ; Știința Iaiși-Comstruc- 
torul Constanța 6—3 (0—3); Știința 
Galați-Știiința București 3—3 (0—0) 
Știința Arad-Flacăra-Ploești 0—0; 
Progresul Sibiu-Locomotiva Timi
șoara 6—3 (0—0); Locomotiva 
I.C.F.-Metahil București: 19—3 
(5-0).

©■onosport

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 630.000 buletine.

DINAMO BUCUREȘTI Șl FLACĂRA PLOEȘTI AU OBȚINUT VICTORII PREȚIOASE 
ÎN CAMPIONATUL CATEGORIEI A LA FOTBAL

★ ★

CLASAMENTUL Flamura Roșie Arad—Dinamo București 1-4 (0-1)
1. Dinamo București (1)
2. Flacăra Ploești (2)
3. Progresul București (3)
4. Flamura roșie Arad (4)
5. Minerul Petroșani (5)
6. C.G.A. (7)
7. Dinamo Orașul Stalin (8)
8. Știința Cluj (6)
9. Știința Timișoara (9)

10. Locomotiva Timișoara (10)
11. Locomotiva Tg. Mureș (11)
12. Locomotiva Constanța (12)
13. Avîntul Reghin (13)

ETAPA VIITOARE :

16_ 3—5— 8—14:26 11
17— 3—3—11—12:34 9
16— 2—2—12—14:36 6

miercuri 26 octombrie 
Dinamo București — Minerul Petroșani; Avîntul Reghin — Loco

motiva Timișoara; Flacăra Ploești — C.C.A. București; Știința 
Cluj — Progresul București; Loco-motiva Constanța — Locomotiva 
Tg. Mureș; Dinamo Orașul Stalin— Flamura roșie Arad.

Locomotiva Tg. Mureș—Flacăra Ploești 0-1 (0-1)
Tg. Mureș 23. (prin telefon de 

la trimisul nostru). Peste 7000 de 
spectatori au urmărit evoluția în 
localitate a echipei Flacăra Ploești 
care a obținut o prețioasă victorie 
în dauna Locomotivei. Jocul n-a 
corespuns. El a fost presărat cu 
multe durități datorită în special 
faptului că ambele echipe au jucat 
nervos. Dacă Flacăra a reușit să 
plece cu două puncte de la Tg. 
Mureș aceasta este urmarea mo
dului cum jucătorii ei au știut să 
treacă peste situațiile grele din 
meci și să atace: simplu, pe poar
tă. O mențiune pentru apărare 
care a acționat organizat, mai a- 
les spre sfîrșitul partidei cînd gaz
dele au atacat susținut. Față de 
aspectul general al jocului și față 
de dominarea de la sfîrșit a Loco
motivei un rezultat de egalitate 
era mai just.

Locomotiva a început puternic, 
și chiar în min. 1 obține un cor
ner rămas fără rezultat. După ce 
Soos pierde o mare ocazie (min. 
5) trăgînd peste poarta goală, 
Ioszi îl imită (min. 12). Flacăra 
își revine după primul sfert de 
oră și echilibrează meciul. In min. 
15 Botescu trage o lovitură liberă 
de la 20 m. dar mingea întîlnește 
bara. După 20 de minute ploește- 
nii preiau inițiativa. Ei ajung tot 
mai des la poarta Locomotivei. In 
min. 22 Nagy salvează un gol 
gata făcut, iar șapte minute după 
aceea Ghiță întîrzie să tragă și

Știința Timișoara—Locomotiva Timișoara 3-1 (3-1)
Timișoara 23 (prin telefon). Me

ciul a revenit pe merit echipei 
studențești care a acționat mai 
hotărît, a fost mult mai periculoasă 
în atac. Jocul a fost influențat de 
ploaia care a căzut tot timpul 
și care a desfundat terenul. Lo
comotiva a recurs la o tactică 
greșită, folosind pe acest teren 
desfundat pase scurte, laterale, pe 
jos, ceea ce nu a dus la nici un 
rezultat. In schimb, Știința a 

- contra-atacat în viteză și cu mingi 
lungi care au surprins descoperită 
apărarea feroviară.

încă din primele minute Știin
ța atacă puternic. Chiar în 
minutul 4 o combinație a îna
intării studenților se soldează cu 
un gol înscris de Boroș, care a 
reluat mingea revenită din bară 
în teren în urma unui șut al lui 
Ciosescu. Nu trec nioi două mi
nute și scorul devine 2-0 prin go
lul marcat de Gîrleanu. Mingea a 
întîlnit mai întîi bara și apoi a 
intrat în plasă. Feroviarii nu se 
descurajează, ci dimpotrivă își re
vin și în min. 12 Ferenczi reduce 
scorul la 2-1, în urma unei lovituri 
de colț executată de Gali. Loco

Mineral Petroșani—Avîntul Reghin 2-1 (0-0)
PETROȘANI, 23 (prin telefon). 

Jocul n-a corespuns așteptărilor. 
Echipele nu au construit acțiuni 
clare, nu au avut finalitate și, în 
general, nu au făcut un joc pre
tins de un campionat republican.

După prima repriză, în care a- 
tacurile ambelor formații s-au do
vedit sterile, oaspeții reușesc să 
înscrie în minutul 71 prin Cojo- 
caru II, care reia cu capul un cor
ner executat de Munteanu. După 
acest gol, Avîntul Reghin se re
trage în apărare, iar localnicii ini
țiază atacuri din ce în ce mai pe
riculoase. Egalarea se produce du
pă patru minute, cînd Vasiu îi pa
sează lui Turcuș, iar acesta în
scrie plasat cu capul. In sfîrșit, 
în minutul 86 Minerul Petroșani

17—11—5— 1—33:13 27
16— 9—5— 2—30:13 23
16— 8—5— 3—27:16 21
17— 8—3— 6—28:23 19
17— 8—3— 6—19:18 19
17— 6—6— 5—25:16 18
17— 7—3— 7—22:23 17
16— 6-5— 5—19:21 17
17— 5—6— 6—24:21 16
17- 4-5— 8—20:27 13

★

ratează o bună situație. Singurul 
gol al partidei este marcat în a- 
ceastă perioadă : în min. 31 Ghiță 
execută o lovitură de colț și balo
nul, respins de apărarea mureșe
nilor, îi revine tot lui. Extremul 
stingă al Flăcării centrează și 
Drăgan, foarte atent, intervine în 
traectoria mingii, schimbîndu-i di
recția. întreaga apărare a localni
cilor este prinsă pe picior greșit 
astfel că balonul se odihnește în 
plasă: 1—0 pentru Flacăra.

După pauză Locomotiva atacă 
susținut, ca și după gol de altfel. 
In min. 46 Soos ratează iar in 
min. 55, la un contraatac al Flă
cării, Marin Marcel șutează pe 
jos și Lucaci apără în ultimă in
stanță. Jocul devine dur. Bofescu 
și Catona sînt accidentați și fac 
„figurație** pe extremă. In ultima 
parte a meciului Locomotiva do
mină insistent. Ea obține 4 corne- 
re, dar Flacăra se apără cu 7 oa
meni și menține rezultatul.

Arbitrul S. Segal (București), 
care a condus în diagonală, a 
fost insuficient de energic și de 
hotărît în decizii față de dificulta
tea meciului. Formații:

Locomotiva ; Lucaci—Vakarcs
II, Nagy, Vakarcs I—Busch, Ghir- 
ling—Soos, Joszi, Catona, Kajlik, 
Crișan.

Flacăra : Roman—Pahonțu, Ma
rinescu, Topșa—Cosmoc, Pereț — 
Botescu. A. Teodorescu, Drăgan, 
Marin Marcel, Ghiță.

RADU URZICEANU

motiva domină în continuare, dar 
înaintașii săi se pierd in combi
nații. Tot Știința înscrie încă un 
gol în min. 43 prin Ciosescu. care 
primise mingea de la Gîrleanu. 
După pcauză, Știința are inițiati
va în primele cinci minute, dar 
apoi Locomotiva își revine și do
mină, rămînînd cea mai mare par
te din timp în jumătatea de te
ren a studenților, care din min. 
65 au jucat în 10 oameni, pentru 
că Cojereanu, lovit, a părăsit te
renul. Șuturile înaintașilor Loco
motivei sînt reținute de portarul 
Uțu, care s-a comportat excelent.

Arbitrul Gheorghe Keppich-Ti- 
mișoara a condus corect urmă
toarele formații:

ȘTIINȚA: Uțu — Zbîrcea, Brîn- 
zei, Florescu — Cojereanu, Nico- 
lin — Gîrleanu, Dinuîescu, Cio
sescu, Lazăr, Boroș.

LOCOMOTIVA : Sziklay — Cor- 
buș, Androvioi, Rodeanu — An- 
dreescu, Ferenczi — Szekely, Gali, 
Bungescu, Avasilichioaie, Tigăniuc.

La tineret : Știința — Locomo
tiva 1-2 (1-0).

AL. GROSS

reușește să-și asigure victoria prin 
golul înscris de Vasiu. Acesta reia 
cu capul o pasă lungă expediată 
de Gabor.

Arbitrului E. Bucșa (Sibiu), care 
a condus bine, i s-au aliniat ur
mătoarele formații :

MINERUL PETROȘANI:
Crisnic—Romoșan, Vasiu, Coidum- 
— Deieanu, Farkaș II—Sima, Tur
cuș, Paraschiva, Gabor, Panait.

AVÎNTUL REGHIN:
Cojocaru I—Balint, Barta, Toniță 
—Cojocaru II, Catană—Nistor, 
Munteanu, Mateon, Constantines- 
cu. Hulea.

La tineret; Minerul Petroșani 
Avîntul Reghin 1—1 (0—1).

I. Zamora 
corespondent

ARAD 23 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). — Jocul 
derbi al etapei, Flamura Roșie A- 
rad—Dinamo București, a înșelat 
în cea mai mare parte așteptările. 
Peste 10.000 de spectatori, care au 
înfruntat ploaia ce cădea din a- 
bunde.iță, au rămas deziluzionați 
de jocul slab al echipei lor favo
rite, Flamura Roșie. Nici învin
gătorii n-au prea strălucit, dar au 
cîștigat pe merit datorită unui joc 
mai legat, mai insistent și mai e- 
ficace în fața porții. Terenul alu
necos a favorizat echipa mai teh
nică a dinamoviștilor bucureșteni 
și a fost un obstacol dificil pentru 
apărarea greoaie și lipsită de con
diție fizică a arădenilor.

In prima repriză, jocul a fost 
foarte puțin variat. A dominat 
mai mult Dinamo București și 
Flamura Roșie nu a ieșit decisă la 
atac decît atunci cînd a fost con
dusă cu 1-0. In minutul 18, Nea- 
gu, care în primele minute a tras 
de mai multe ori periculos la 
poartă, șutează de la 15 metri. 
Mingea, ricoșată din piciorul sto
perului Dușan, ajunge în fața por
ții la Ene care, de la 6 metri, o 
împinge cu ușurință în poartă. Di
namo conduce cu 1-0. Flamura Ro
șie trece în atac hotărîtă să ob
țină egalarea. Apărarea dinamo- 
vistă este obligată să acorde trei 
cornere consecutive. La unul din
tre ele, fundașul Toma face hends 
în careu, dar arbitrul jocului, D. 
Schulder, nu acordă.

In repriza secundă, ambele echi
pe organizează atacuri periculoa
se. Apărarea echipei Dinamo re
zolvă cu succes toate acțiunile ce 
periclitează poarta sa. în timp ce

C. C. A.—Știința
Din nou un joc slab în fața spec

tatorilor bucureșteni care, de alt
fel, se pare că s-au plictisit de a- 
semenea meciuri nereușite și au re
nunțat să mai vină în număr mare 
pe terenurile de fotbal. Tradiționala 
întîlnire C.C.A.—Știința Cluj, care 
altădată răsplătea prin valoarea 
spectacolului oferit pe cei 50-60.000 
de spectatori, a nemulțumit de a- 
ceastă dată chiar și pe cei 20.000 
de pasionați ai fotbalului care s-au 
Încumetat să ia drumul stadionu
lui „23 August**.

Știința Cluj s-a prezentat cu o 
apărare complet penetrabilă, care 
nici irăcar ’nu s-a silit să facă față 
atacului advers, în timp ce echipa 
C.C.A. nu a știut să scape de pre
siunea neorganizată a înaintării 
care a înghesuit acțiunile în mijlo
cul terenului. In aceste condiții, 
specifice jocului de ieri, spectacolul 
fotbalistic a fost ratat și ca urmare, 
spectatorii au părăsit tribunele sta
dionului înainte de fluerul final al 
arbitrului.

Meciul C.C.A.—Știința Cluj a 
avut un istoric foarte curios. Știin
ța a fost echipa care a dominat ma
joritatea timpului de ioc și cu toate 
acestea C.C.A. a marcat de treî 
ori, putînd să mai înscrie încă cel 
puțin atîtea goluri. Clujenii, în ciu
da presiunii lor la poarta lui Toma, 
n-au concretizat decît odată prin 
Dragoman (min. 23) în urma unei 
lovituri de 11 metri, restul acțiu
nilor sfîrșindu-se în picioarele apă
rătorilor de la C.C.A. sau prin șu
turi anemice. C.C.A., apărîndu-se 
ferm, a contraatacat periculos cu 
întreaga înaintare, rrarcînd de trei 
ori prin Alexandrescu în minutul 3 
(golul a fost înscris din poziție cla
ră de ofsaid), prin același Alexan
drescu (min. 13) și prin Tătaru 
(min. 75). La ultimele două goluri,

Locomotiva Constanța—Dinamo
CONSTANȚA, 23 (prin telefon). 

Intî foirea a început în, nota ide do
minare a localnicilor, care inițiază 
atacuri oprite însă die dinamoviști 
în apropierea careului. Ofensiva 
jucătorilor de la Locomotiva se 
dovedește ineficace, din cauza exe
cuțiilor tehnice defectuoase și a 
lipsei de finalitate. După o scurtă 
perioadă jocul se echilibrează și 
încetul cu încetul oaspeții constru
iesc atacuri tot mai periculoase la 
poarta apărată de Nebelea. Im mi
nutul 13 Mihai șutează în bară, iar 
în minutul 28 Cicerone îl driblea
ză pe Dănulescu și înscrie diin 
apropiere. Localnicii încearcă să e- 
galeze și nu reușesc decît cîteva faze 
periculoase. In repriza doua însă 
superioritatea dlinamoviștilor se ac
centuează, iar ca urmare scorul se 
mărește în minutul 69 la 2—0 prin 
golul înscris de Csegezi printr-un 
șut fulgerător de la 20 de metri.

După înscrierea celor două go-

apârarea gazdelor continuă sa 
depășită prin atacuri organizate 
în viteză și prin surprindere. In 
minutul 58, Ene primește o mmge 
la centrul terenului, scapă de Du
șan, se apropie de poartă și mar
chează cu un șut puternic; 2-01 
Poarta dinamovistă este în peri
col în minutul 65 cînd Petschov
schi, executînd o lovitură liberă, 
trimite balonul puțin peste bară. 
Un minut mai tîrziu, o acțiune a 
dinamoviștilor aduce mingea la 
Neagu și acesta printr-un șut de 
la 18 metri, tras prin surprindere, 
ridică scorul la 3-0. In ciuda sco
rului, gazdele continuă să atace 
cu insistentă din ce în ce mai pro
nunțată. La un astfel de atac, 
Jurcă centrează la Petschovschi, 
acesta trage în bară, mingea re
vine la Dudaș care reia puternic 
și apărarea echipei Dirramo este 
în fine depășită : 3-1 (minutul
72). Ultimul gol al meciului este 
înscris de Dinamo prin Barta care 
reia o minge respinsă de portarul 
Kiss la un șut al lui Neagu (mi
nutul 82).

Arbitrul Dumitru Schulder (Bucu
rești) a condus în general bine, 
greșind însă atunci cînd n-a pena
lizat hendsul în careul dinamovist.

Flamura Roșie: Kiss—Szucs, 
Dușan, Farmati—Capaș, Serfozo— 
Jurcă, Dudaș, Birău, Petschovschi, 
Dumitrescu.

Dinamo: Panaghia—Toma, Bă- 
cuț II, Szoko—Călinoiu, Băcuț I— 
Barta, Magheț, Ene, Neagu, Suru.

Meciul de tineret Flamura Ro
șie Arad—Dinamo București a luat 
sfîrșit cu victoria gazdelor la sco
rul de 2-1 (2-0).

petre gațu

Cluj 3-1 (2-1)
apărarea clujenilor rămăsese de
parte de fază, fiind depășită în vi
teză și dribling. Asemenea situații 
au abundat însă în decursul jocu
lui. De 5 ori Alexandrescu, de 2 ori 
Tătaru, odată Victor Moldovan și 
de 2 ori tot atacul militarilor, s-au 
găsit singuri în fața lui Todor Șl 
totuși nu s-a marcat gol. Deci, 
chiar și una din caracteristicile e- 
chipei C.C.A. — specularea la 
maximum a greșelilor adversarului 
— a început să dispară la această e- 
chipă fruntașă. Cu toate acestea, 
victoria echipei CCA este pe deplin 
meritată, ea fiind aceea care a prac
ticat un joc mai clar, mai bine 
orientat tactic șî chiar mai... efica
ce. La „nereușita** jocului de pe 
stadionul „23 August** a contribuit 
în mare măsură grupul arbitrilor 
din Lugoj, condus de arbitrul Aurel 
Maier. In afară de gotuî echipei 
C.C.A. acordat din poziție flagrantă 
de ofsaid, Aurel Maier — cu con
tribuția largă a celor doi arbitri de 
margine, fot dfn Lugoj — a sanc
ționat invers numeroase infrac
țiuni, a judecat eresit trulfe pozitif 
de ofsaid ale militarilor și a permis 
jucătorilor celor două formații să 
se manifeste nesportiv la multe din 
deciziile sale.

In teren au fost prezente urmă
toarele formații:

C.C.A. : Torr»a — Zavoda II, A- 
nolzan, V. Dumitrescu — Onisie, 
Bone — V. Moldovan. Zavoda I, 
Alexandrescu, Tătaru, P. Moldovea- 
nu.

ȘTIINȚA : Todor — Szekelli, Dr. 
Luca, Dobrescu — Moldovan. Ne- 
delcu — Avram, Lutz, Suciu, Geor
gescu, Dragoman.

In meciul de tineret, C.C.A. a în
trecut Știința Cluj cu 3—0 (I—0).

•
RENATO ILIESCU

Orașul Stalin 1-2 (0-1)
luiri, oaspeții nu mai insistă și per
mit localnicilor să organizeze cîte
va atacuri periculoase, din care se 
și înscrie un gol (minutul 77, Mi
hai) .

Oaspeții au meritat victoria deoa
rece au practicat un joc superior 
ca tehnică și tactică, au acționat 
mai legat și mai eficace. Fotbaliștii 
de ia Locomotiva au jucat Țără ori
zont, lipsiți de finalitate.

Arbitrul P. Kroner (București) a 
condus cu competentă următoarele 
formații : DINAMO jQRAȘUL
STALIN : Stamate-Moarcăș, Lazăr, 
Sereș-Cicerone, Floreșci^Szakacs, 
R. Tudor, Boitoș Csegezi,, Mihai; 
LOCOMOTIVA CONSTANȚA: Ne- 
belea-Doicescu, Dănulescu.. Stăn- 
cescu-Tatomir, Jarnea-Iacab, Ispas, 
Sever, Manole, Mihai. , țj

A * I. II. * IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI. XII,Fnache 
A Oprea 

corespondenți

lată cum arată un buletin Prono
sport cu 12 rezultate exacte la con
cursul nr. 42 (etapa din 23 octombrie 
1955) :

I. U.R.S.S.—Franța X
II. R.P. Bulg.—Anglia (amatori) 1

HI. C.C.A.—Șt.. Cluj (cat. A) 1
IV. FI. r. Arad—Dinamo Buc.

(cat. A) 2
V. Eoc. C-ța—Dinamo Orașul

Stalin (cat. A) 2
VI. șt. Tim—Loc. Tim. (cat. A) 1
VII. Loc. Tg. Mureș—FI. Ploești

(cat. A) 2
VIII. Met. Uz. tr. Or. Stalin—Șt.

Buc. (cat. B) 1
IX. Dinamo Blrlad—FI. Cîmpina 

(cat. B.) 2
X. FI. r. Cluj—Met. Huned.

(eat. B.) 1
XI. Fl. r. Buhuși—Șt. Iași (cat. B) 1

XII, Dinamo Galați—FI. r. Ba
cău (cat. B>- 1



Campîcuiatul mondial 3e pentatlon modern
Echipa

' Macolin 23 (pritn telefon de la 
antrenorul echipei R.P.R., I. Mure- 
șanu).

Pentatloniștii romîni au pășit cu 
succes în a Vl-a ediție a campio
natelor mondiale de pentatlon mo
dern. In întrecerea de călărie, care 
a avut loc sîmbătă în localitatea 
Sand pe un traseu neobișnuit de 
dificil (4200 metri de teren foarte 
accidentat), echipa tării noastre a 
provocat cea mai mare surpriză, 
clasîndu-se pe locul II între cele 
17 națiuni participante. In clasa
mentul individual al celor 48 de 
concurent!, Viorel Manciu și Cornel 
Vena se găsesc în primele 10 locuri,, 
respectiv Manciu pe locul V cu 
779,5 puncte și Vena pe locul IX cu 
734 puncte. Victor Teodorescu, fiind 
primul romîn care a luat startul, a 
mers mai prudent și a terminat pe 
locul 21 cu 467 puncte.

In proba de călărie s-au înregis
trat următoarele rezultate:

Individual: 1—2. I. Szondi

CASA CENTRALĂ A ARMATEI Șl METALUL, CAMPIOANE ABSOLUTE DE TIR
care îi revine numai parțial.Trăgătorii Casei Centrale a Ar

matei și-au dovedit încă odată e- 
Videnta lor superioritate în între
cerile ,pe echipe. La sfârșitul cam
pionatelor republicane de tir pe 
echipe ediția 1955, titlul de cam
pioană absolută în probele mas
culine a revenit reprezentativei 
C.C.A. la o diferență de șase 
puncte, față de a doua clasată. 
Dinamo. Victoria formației C.C.A. 
este pe deplin meritată întrucît ea 
a reușit să depășească îndîrjita 
rezistență a echipelor asociației 
Dinamo.

După probele de sîmbătă, cel 
de-al doilea titlu de campioană 
absolută — de această dată în în
trecerile feminine — a revenit —- 
dujpă cum era de așteptat — re
prezentativei asociației sportive 
Metalul. In toate cele 4 probe de 
armă liberă calibru redus, echipa 
feminină Metalul a cîștigat cu 
ușurință, înregistrînd cîteva re
zultate remarcabile. Tocmai aceste 
rezultate, dintre care unul repre
zintă un .nou record republican 
'(1450 puncte la poziția „în picioa
re"), formează marele succes al 
valorosului „cuartet" alcătuit din 
maestrele sportului Paraschiva E- 
lekeș, Marieta Juverdeanu, Iudith 
Moscu și trăgătoarea fruntașă 
Anca Ciortea. Dintre celelalte per
formanțe reușite de echipa Metalul 
reținem cel de la poziția culcat 
'(1579 p., un punct sub recordul 
R.P.R. stabilit de echipa naționa
lă) și cel de la 3x40 (4564 p., 4 
puncte sub recordul stabilit de e- 
chipa R.P.R. la Campionatele Eu
ropene) .
i Echipa Metalului a reușit să ob
țină aceste valoroase rezultate da
torită faptului că componentele ei 
s-iau comportat fără fluctuații de 
la o probă la alta și fără diferen
țe mari între ele, iar unele (Ele- 
keș la culcat — 398 p., Moscu la 
„3x40“ 1150 p., etc.) au obținut 
deosebite performanțe. La poziția 
„în genunchi", Iudith Moscu s-a 
apropiat de excepționalul său re
cord (396 puncte) realizînid 395. 
Ea a fost în schimb penalizată cu 
6 puncte, în urma unei greșeli (pe 
trei ținte a tras cîte trei focuri)

EcL’pa feminină Progresul București campioană a R.P.R.
'' In ultima întâlnire feminină din 
cadrul campionataluli republican die 
tenis die masă dim acest an, partida 
restantă dintre Progresul! Bucu
rești și Dinamo IX București, vic
toria a revenit primei fechiipe cu 
Boarul de 3—0. Cu acest rezultat 
■jplampionatul a luat sfârșit. bitluil de 
fcampiocmă a R.P.R. pe anul 1955 
Sa proba pe echipe femei fiind cu- 
jfcenit de echipa bucureșteană Pro
gresul (Angelica Rozeanu, Ella 
Zel'er, Anița Babichian) care a 
ițîștigat tqaite partidele susținute.
i Penultima etapă a camipioniatuliui 
.'masculin al categoriei A s-a carac
terizat pnjin scorurile categorice cu 
care au luat sfârșit toate meciu
rile. Intr-adevăr echipele Flamura 

Wsie București, Dinamo IX Bucu- 
gti, Progresul Clu'j au cîștigat îin- 

drile fâr' cu Progresul Satu 
Fiare. Flămura roșie Timișoara și 
IMetalul i^feișița cu scorul, de 5—0, 
far . Progresii! București a învins 
(Voința dSĂ Arad cu 5—1. Iată re
zultatele tehnice .înregistrate: la 
'Satu Mlve: Progresul-Flamura ro
șie București 0—5: Bodi (P)-Gant- 
ner (Fi. ..j.) 0—3, Jersey (P)-Rei-

R.P.R. pe locul IV
(R.P.U.) și G. Mahrer (Franța) 9 
min. 07 sec. 3 — 846 p., 3. Salni
kov (U.R.S.S.) 9:22,3 — 793,5 p., 
4. P. Lichner (Austria) 9:24,8 —
786.5 p., 5. VIOREL MANCIU 
(R.P.R.) 9:28,9 — 779,5 p„ 6. W. 
Gonzales (Cuba) 9:29,5 — 769 p„ 
7. E. Mimder (Elveția) 9:32,3 —
758.5 p., 8. K. Bartu (R. Ceh.) 
9:36,8 — 744,5 p„ 9. CORNEL VEr 
NA (R.P.R.) 9:39,7 — 734 p., 10. 
A. Kovacs (R.P.U.) 9:42,7 — 723,5 
p. ... 21. VICTOR TEODORESCU 
(R.P.R.) 10:314 — 467 p.

Echipe : 1. R. P. Ungară — 2073 
puncte, 2. R. P. ROMINA — 1973,5 
puncte, 3. Elveția — 1768,5 p.

In a doua zi a campionatului a 
avut loc la Macolin proba de scri
mă. Concursul a fost cîștigat pe 
echipe de formația Suediei cu 
2616 puncte, urmată de R.P. Un
gară cu 2424 p. și S.U.A. cu 2392. 
Individual .concursul a fost cîști
gat de elvețianul Wetterli cu 972 
puncte. Reprezentanții noștri s-au

după 2 zile
clasat astfel: 28. V. Teodorescu — 
636 p., 29. C. Vena — 636 p. și 
40. V. Manciu — 496 p.

După două zile de concurs, echi
pa țării noastre este clasată pe lo
cul IV cu 3629,5 puncte .Clasamen
tul pe echipe este următorul: 1. 
R. P. Ungară — 4497 p., 2. Elve
ția — 4198,5 p., 3. Suedia — 4068 
p., 4. R.P. Romînă 3629,5 p., 5. 
U.R.S.S. — 3554,5 p., 6. Finlanda— 
3288 p., 7. S.U.A. — 3282,5 p., 8. 
R. Cehoslovacă — 3205,5 p., 9.
Cuba — 3172,5 p., 10. Italia — 
3076 p., 11. Mexic, 12. Austria,
13. Anglia, 14. R.F. Germană. Echi
pa R.P. Bulgaria a abandonat, iar 
formațiile Franței și Spaniei sînt 
descompletate.

Pe primele trei locuri individua
le, după 2 zile de concurs, sînt cla
sați: 1. Haase (Suedia) 1664 p., 
2. Salnikov (U.R.S.S.) 1597,5 p. 3. 
Szondi (R.P.U.) 1594. Astăzi are 
loc proba de tir, la Macolin.

Echipa Dinamo, manifest! nd a- 
ceeași bună pregătire ca și în 
proba feminină „meci englez", a 
păstrat locul II în trei din cele 
patru întreceri de sîmbătă. Nume
roase echipe cioi și-au făcut apa
riția cu ocazia acestui campionat, 
îmbogățind numărul trăgătoarelor 
noastre. Chiar dacă rezultatele a- 
cestor echipe (Știința, Avîntu.1, 
Flacăra, Voința) sînt încă departe 
de cele ale echipei campioane, im
portant este că ele au participat 
șl au adus în concurs cîteva ele
mente tinere talentate (Rodica 
Năstase, Elisabeta Dumitrescu, 
Aurelia Cosma, Elena Albiș, etc.).

Un capitol special îl formează 
comportarea echipei Progresul, 
clasată pe locul III în majoritatea 
probelor. Două din trăgătoarele a- 
cestei echipe, Felicia Iovănescu și 
Lîa Sîrbu s-au comportat foarte 
bine, reușind la poziția „în pi
cioare" și la 3x40, performanțe de 
certă valoare (Iovănescu 376 la 
„în picioare" și 1157 la 3x40, iar 
Sîrbu 375 la „în picioare" și 1154 
la 3x40). Cu toate acestea, dato
rită diferenței exagerate de va
loare între aceste două trăgătoare 
și celelalte două concurente din e- 
chiipă, rezultatul formației Progre
sul a rămas necorespunzător.

Dinamovistul Aurel Neagu și-a 
înscris numele ca prim campion 
republican al țării noastre la pro
ba „cerb" 50 focuri simple. Lupta 
dintre cele trei echipe participante 
(C.C.A., Dinamo și A.V.S.A.P.) 
pentru titlul de echipă campioană 
a revenit pînă la urmă formației 
Dinamo care a întrecut în baraj 
pe C.C.A.

In probele desfășurate ieri titlu
rile de echipe campioane au reve
nit : la armă militară 3x20 forma
ției Dinamo, iar la talere echipei 
Progresul. Titlul de campion indij 
vidua.l la proba de armă militară 
a revenit dinamovistului Drăgan 
Ene cu 485 puncte, performanță 
care egalează recordul R.P.R. la 
această probă.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate în ultimele două zile : Armă 
liberă calibru redus feminin, cut

ter (FI. r.) 0—3, Lecker (P)-Stan 
life (FI. r.) 2—3, Bodi-Reiter 0-3, 
Lecker-Gantner 0—3. Timișoara : 
Flamura roșie-Dinamo IX București 
0—5: Giorits (FI. r.)-Șir lincan (D) 
1-3 (19-21, 21—15, 21—23, 11— 
21), Schlee (Fl. r.)-P>!oecaru (D)
1— 3 (22-24, 16-21, 21-12, 12— 
21), Heusler (FI. r.)-J. Garebadian 
(D) 2-3 (21—13, 21—23, 21—18, 
15—21, 18—21), Schlee-Ș ari mean
2— 3 (21—10, 12—21, 23—21, 18— 
21, 12—21), Giorits-J. Gairaibedliain 
0—3 (10, 17, 15). Cluj: Progresail- 
Metailul Reșița 5—0: Pameth (P)~ 
Delfmat! (M) 3—0, Fleischer (P)- 
Kanig (M) 3—0, Gaivrilescu (P)- 
Nagler (M) 3—1, Fleischer-Delfrati
3— 0, Pameth-Nagler 3—0. Bucu
rești: Progresul-Voința Arad 5—1: 
Negream (P)-Amritanaiahe (V) 3—2 
(21-19, 11—21, 21—18, 14-21,
21—16), Harasztosi (P)-Covacii 
(V) 3—1 (21—11, 21—16, 20—22, 
21 —10), Angelica Rozeaniu (P)- 
Procopetz (V) 3—0 (9, 15. 10).
Negreaniu-Covaci 3—2 (15—21, 21— 
17, 21-14, 17—21, 21—17), Ange
lica Rozeaniu-Anidironiaiche 1—3 (21— 
19, 14—21, 16—21, 16—21), h'airasz- 
tosi-Procopetz 3—0 (17, 2, 20). 

cat: 1. METALUL (Elekeș 398, 
Moscu 396, Juverdeanu 393, Cior
tea 392) — 1.579 p„ 2. Dinamo 
1.570 p., 3. Constructorul — 1559 
p.; genunchi: 1. METALUL — 
1535 p., 2. Dinamo — 1525 p., 3. 
Progresul — 1481 p.; picioare: 1. 
METALUL — 1450 p„ 2. Progre
sul — 1401 p., 3. Dinamo — 1389 
p.; 3x40 : 1. METALUL — 4564 p.,
2. Dinamo — 4484 p„ 3. Progresul
— 4416 p. Armă militară echipe: 
1. DINAMO — 2241 p„ 2. C.C.A.— 
2192 p., 3. A.V.S.A.P. — 2140 p.ț 
individual: 1. DRAGAN ENE (Di
namo) — 485 p., 2. P. Șanta
(C.C.A.) — 475 p„ 3. C. Anto
nescu (A.V.S.A.P.) — 463 p.; Cerb 
50 fQCuri simple echipe: 1 DI
NAMO — 598 (baraj 131 p.), 2. 
C.C.A. — 598 p. (baraj 112 p.), 3. 
A.V.S.A.P. — 519 p.; individual: 
1. AUREL NEAGU (Dinamo) — 
167 p., 2. I. Muscă (C.C.A.) — 
165 p., 3. S. Cantili (C.C.A.) — 
163 p.; talere: 1. PROGRESUL — 
637 p., 2. Locomotiva — 600 p.,
3. Metalul — 598 p.

Nou record mondial Ia 5000 m.
In cadrul campionatelor de atle

tism ale R. P. Ungare atletul Sandoi 
Iharos a încheiat cursa de 5000 m. 
realîzînd o performanță excepțio
nală : 13:40,6. Acest rezultat constl- 
tue un nou record mondial. Vechiul 
record aparținea atletului sovietic 
Vladimir Kuț și era de 13:46,8. Iată 
cîteva timpuri intermediare din 
cursa lui Iharos : 2000 m. — 5:28,0î 
30C0 ni. — 8:16,0; 4000 m. — 11:07,0 
ultimul kilometru l-a parcurs în 
2:33,6.

Hlebarov: 4,37 m. la prăjină
In pauza meciului de fotbal K. P. 

Bulgaria—Marea Britanie (amatori) 
atletul D. Hlebarov a sărit 4,37 m. 
stabilind un nou record al R. P. 
Bulgaria la proba de săritură cu 
prăjina. Vechiul record îi aparținea 
cu o performanță de 4,32 m.

Etapa a V-a a Campionatului republican de atletism pe echipe
Bîrdău,Mihaly șiTrandafilov au stabilit noi recorduri
Cele nouă meciuri programate 

în cadrul etapei a V-a a Campio
natului republican de atletism pe 
echipe s-au încheiat cu următoa
rele rezultate: București: Dina- 
mo-Locomotiva 295,5:193,5; Dina
mo—CCA 310:101 ; Locomotiva— 
CCA 239:124; Orașul Stalin: Con- 
structorul+Fl. roșie—Recolta 236: 
196; Constructorul+FI. roșie—Vo
ința 244:177; Recolta—Voința 
213:189; Timișoara: Știința—Me
talul 264:179; Știința—Progresul 
257:188; Progresul—Metalul 230: 
190 (surpriză).

Dintre rezultatele individuale 
cele mai bune sînt desigur cele 
realizate în întrecerile de la Bucu
rești, gîndindu-ne în primul rînd 
la cele trei noi recorduri înregis
trate. Astfel, Dumitru Bîrdău a în
cheiat cursa de 1.500 m. în 3:51,6 
(vechiul record 3:52,0 aparținea 
lui Dumitru Tîlmaciu), iar Ștefan 
Mihaly pe cea de 800 m. în 1:51,9 
(vechiul record 1:52,2 aparținea 
lui Zoltan Vamoș). Aljreilea re
cord a fost stabilit de Metodie 
Trandafilov Ia săritura cu prăjina 
(juniori) cu performanța de 3,83 
m. Iată acum alte rezultate de la 
București : BĂRBAȚI: 100 m.: 
Wiesenmayer (D) 10,9; 200 m.: 
Marks (L) 21,7 ; 400 m.: Savel 
(D) 48,8; Marks (L) 50,0; 800 
m. : Mihaly (D) 1:54,9; 1.500 m.:

Ieri la Moscova
Reprezentativele de fotbal ale Uniunii Sovietice și Franței 

au terminat la egalitate: 2-2 (1-1)
MOSCOVA 23 (serviciul nostru 

radio). Ieri după amiază, stadionul, 
Dinamo din Moscova a găzduit ul
timul meci internațional din ac
tualul sezon al reprezentativei de 
fotbal a Uniunii Sovietice, care a 
întîlnit echipa națională a Franței. 
Peste 80.000 de spectatori, printre 
care numeroși turiști veniți din 
Franța, Anglia, Suedia, Finlanda și 
alte țări ale Europei au putut ur
mări un joc de înaltă factură teh
nică, datorită excelentei comportări 
a celor două echipe.

Meciul a abundat în faze de mare 
spectacol fotbalistic, desfășurîn- 
du-se cu o repeziciune uimitoare de 
la o poartă la alta. Stilului de joc 
viguros și atletic al echipei sovieti
ce, i-a fost opus de către repre
zentativa franceză o apărare erme
tică, în care Marche, Louis, Jonquet 
și în ultima instanță portarul Re- 
metter au excelat de-a lungul celor 
90 de minute. In atac echipa Fran
ței a folosit din plin schimbul de 
locuri, axînd jocul pe driblingurile 
și pătrunderile lui Kopa ca și pe 
cursele rapide ale lui Piantoni și 
Foix.

Echipa Uniunii Sovietice a adop
tat sistemul său obișnuit de joc, 
atacînd în front larg cu vîrful ata
cului axat pe marele tehnician Sal
nikov, în acest meci, creatorul a 
numeroase faze de gol. In apărare, 
echipa U.R.S.S. a jucat excelent, 
Netto fiind un stîlp de netrecut. 
Celor doi fundași însă și lui Razins
ki li se poate imputa golul prin 
care echipa Franței a egalat.

La ora 14,30 (ora Moscovei) ar
bitrul englez Ellis cheamă la în
trecere cele două echipe, care ies 
pe teren în următoarele formații: 
U.R.S.S.: Razinski — Porhunov, 
Masleinkin, Ogonikov — Bessa, 
Netto — Tatușin, Strelțov, Simo
nian, Salnikov, Ilin.

FRANȚA: Remetter — Louis,

La Sofia reprezentativa de fotbal a R. P. Bulgaria 
a întrecut echipa Marii Britanii (amatori) cu 2-0 (1-0)

SOFIA 23 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — Primul 
meci din cadrul jocurilor de cali
ficare pentru turneul olimpic de 
fotbal s-a desfășurat duminică la 
Sofia unde s-au întâlnit echipele 
R. P. Bulgaria și Marii Britanii 
(amatori). Peste 55.000 de specta
tori au urmărit jocul terminat cu 
victoria gazdelor la scorul de 20 
d-0).

La fluerul arbitrului Bernardi 
(Italia), echipele apar în următoa
rele formații : Marea Britanie: 
Pinnar—Birdsley, Prince, Farrel— 
Hardiiste, Dodkims — Littlejohn, 
Jeffrje, Lewis, O’Conell, Neil.

R. P. Bulgaria: Iosifov—Raka- 
rov, Manolov, Goranov—Boskov, 
Patev—Milanov, Stefanov, Pa- 
naiotov, Kolev, Ianev.

Jocul începe în nota de domina-

Bîrdău (D) 3:51,6; 5.000 m.: Pop 
(D) 14:58,2; 10.000 m.: Grecescu 
(D) 31:24,6; 110 m. g.: Opriș 
(D) 15,0; 400 m. g.: Savel (D) 
52,8 ; 3.000 m. obst.: Strzelbiscki 
(D) 9:22,6; lung.: Țuțuianu (CCA) 
6,88; înalț.: Soter (CCA) 1,95; 
prăjină; Dumitrescu (L) 3,90; 
Trandafilov (D) 3,83 ; greutate : 
A. Raica (CCA) 15,14; disc; M. 
Raica (D) 45,56; Vîlsan (CCA) 
43,26; suliță: D. Zamfir (D) 
65,83; Iordan (L) 63,11; ciocan: 
Dumitru (L) 58,52; Rășcănescu 
(CCA) 57,91 ; Iacoveanu (L) 
55,31; 10 km. marș: Baboie (L) 
47:33,0; triatlon: Iordan 1.398 p. 
(110 m. g. 18,4; prăjină 3,30; su
liță 58,96); 1. Opriș (D) 1.324 ; 
FEMEI : 100 m. : I. Luță (L)
12,6; 200 ni: I. Luță (L)
25,6; 400 m. ; F. Dumitru (LȚ 
60,0; 80 m. g.: X. Miliutin (D) 
12,4; lung. : Fl. Petrescu (CCA) 
5,13; înălțime: I. Balaș (CCA) 
1,65; gretit. : A. Roth (D) 12,96; 
disc; Roth (D) 34,12; suliță; A. 
Zîmbreșteanu (CCA) 43,31.

In cadrul întrecerilor de la Ora
șul Stalin cele mai bune rezultate 
au fost: 10 km. marș ; D. Para- 
schivescu (C. + Fl. roșie) 46:48,0; 
înălțime (F); Eva Mayer (C: + 
FI. r.) 1,46; 110 m. g.: Gh. Ste- 
riade (R) 15,8; 100 m. : St. Prisi- 
ceanu (C.+Fl. r.) 11,0; 80 m. g.: 

Marche — Marcel, Jonquet, Pen- 
verrie — Foix, Glovacki, Kopa, 
Piantoni, Bliard. Lovitura de înce
pere o dă... Gerard Philippe, cunos
cutul actor francez aflat în vizită la 
Moscova.

Din primele minute jocul capătă 
un caracter aprig și la un atac al 
echipei U.R.S.S. Remetter apără 
cu siguranță. De altfel, î,n tot 
cursul meciului, portarul francez a 
fost mult aplaudat pentru interven
țiile sale curajoase.

Fazele se succed cu repeziciune 
de la o poartă la alta fără ca vre
una din echipe să dovedească o 
superioritate teritorială evidentă. 
Totuși, scorul este deschis de fran
cezi. In min. 21, la un atac bine 
inițiat, Kopa înscrie printr-un șut 
sec.

Jucătorii sovietici fac eforturi să 
pună stăpânire pe joc. Lucrul aces
ta le reușește și, în mim. 42, la o 
lovitură indirectă de la 12 metri 
Strelțov egalează printr-un șut pu
ternic. Cu scorul de 1—1 ia sfîrșit 
prima repriză.

Abia a răsunat fluierul arbitrului 
Ellis anunțînd reluarea jocului și 
tabela de scor suferă o nouă mo
dificare. La un atac fulgerător al 
echipei sovietice, Simonian pătrun
de în careu înscriind imparabil cu 
capul. Echipa Uniunii Sovietice 
conduce cu 2—1.

Fotbaliștii francezi inițiază în 
continuare o serie de acțiuni peri
culoase obligînd pe Razinski să in
tervină de mai multe ori. Egalarea 
se produce în min. 65 cînd Pian- 
toni, profitînd de o greșeală a celor 
doi fundași și a portarului Razins
ki, prost plasat, reușește să Înscrie, 
egalând situația.

După cum a relatat crainicul Va
dim Siniavski de la radio Moscova, 
meciul s-a desfășurat într-o notă de 
perfectă sportivitate, oferind zecilor 
de mii de spectatori satisfacția 
unui fotbal de calitate.

re a echipei bulgare, astfel că oas
peții sînt obligați să se apere cu 
disperare. De altfel ei au atacat 
de .prea puține ori, păstrîndu-1 în 
atac doar pe Lewis.

Scorul este deschis în min. 29 
de către Stefanov care reia o pasă 
primită de la Kolev.

Im repriza a doua, fotbaliștii bul
gari domină tot timpul ratând nu
meroase ocazii de a-și mări avan
tajul. Abia în mia. 62, după o 
combinație Kolev—-Ianev, ultimul 
înscrie al doilea punct al echipei 
sale, astfel că jocul se termină cu 
scorul de 2-0 în favoarea echipei 
R. P. Bulgaria. De la învingători 
s-au remarcat: Kolev, Ianev și 
Goranov iar de la învinși portarul 
Pinnar, Hardiste și O’Conell.

TOMA HRISTOV

M. Dornokos (C.+Fl. r.) 11,9; 
disc; St. Lișca (C.+Fl. r.) 41,45; 
lungime (F) : Mioara Moraru 
(C.+Fl. r.) 5,07 ; ciocan ; C-tin 
Spiridon (V) 56,86. ,

La cele trei meciuri desfășurate 
pe stadionul Știința 23 August 
dîn Timișoara, dacă în prima zi 
de concurs au fost condițiuni at
mosferice bune, în schimb în ziua 
doua a plouat mereu și a bătut un 
vînt destul de puternic din față. 
Iată cîteva rezultate: 110 m. g.: 
Gagiu (S) 15,8; 100 m. : Măgdaș 
(S) 11.0; 100 m. (F) ; Sicoe (S) 
12,6 ;su!ită (F): Tănase (P) 
39,28; greutate: Crețu (S) 14,57 
(cu acest prilej a reintrat și Ga
briel Georgescu — 14,37) ; 800
m. (F) : Pasciuc (S) 2:17,4 ; 400 
m.; Sudrigean (S) 50,0; greuta
te (F) : Tănase (P) 11,83; disc: 
Știrbu (S) 42,67; lungime : Chitul 
(S) 6,77; înălțime ; Dumitrescu
(P) 1,85; 5.000 m. : Moscovici 
(P) 15:24,2; 400 m. (F) : Mogoș 
(M) 60,0; 80 m. g.; Șerban (S) 
11,6; 200 m. (F) : Sicoe (S) 25,9; 
200 m. : Măgdaș (S) 22,3 ; 800 tn- : 
Moscovici (P) 1:54,4; Ursu (S) 
1:54,9. (Vamoș nu a participat) ; 
lungime; CI. Dumitrescu (M) 
5,09 ; Șerban (S) 5,04 ; 10.000 m.; 
Nicolae (M) 32:20,0; suliță; Bo- 
efeai (M) 57,14; 3.000 m. obst.: 
Pricop (P) 9:32,4.
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