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Ieri după-amiază a sosit în Ca
pitală, venind de la Pitești, șta
feta prieteniei romîno-sovietice care 
se îndreaptă spre lași de-a lungul 
traseului IV. Cu acest prilej, a a- 
vut loc pe stadionul Giulești — în 
pauza meciului de fotbal pentru 
Cupa R.P.R. dintre echipele Loco
motiva București și Flacăra Ploești 
— un miting închinat acestui eve
niment. In jurul orei 15, prin tu
nelul care străbate peluza stadio
nului au pătruns pe pistă motoci- 
cliștii, cicliștii și alergătorii care 
purtau ștafeta. In sunetele marșu
lui sportiv al lui Dunaevski, ei s-au 
aliniat în fața tribunei principale 
unde a avut loc mitingul.

Din partea sportivilor regiunii 
Pitești a vorbit tov. Ion Călin, 
care a transmis salutul fierbinte de 
dragoste și prietenie adresat tine
retului și popoarelor Uniunii Sovie
tice.

In numele sportivilor regiunii 
București a răspuns tov. Petre Ca
pră, președintele comitetului oră
șenesc pentru cultură fizică șî 
sport București, care a asigurat 
că sportivii regiunii București vor 
transmite mai departe mesajul ce 
le-a fost încredințat.

După aceea, în aplauzele puterni
ce ale miilor de spectatori, spor
tivii regiunii București au pornit 
să ducă mai departe ștafeta, pe 
care o vor preda astăzi sportivilor 
regiunii Ploești.

★
In mai multe orașe ale țării au 

avut loc ieri după-amiază festivi-* 
tați ale schimburilor ștafetei prie
teniei romîno-sovietice. La Tîrgu 
Mureș, pe traseul II au sosit spor
tivii din regiunea Cluj. La Sibiu 
a fost predată ștafeta de cățra 
sportivii din Deva. Tot ieri a por
nit din Constanța ștafeta inter-re- 
gională pe traseul V. In cursul zf- 
lei de astăzi constănțenii vor pre
da ștafeta la Tulcea. De aici ea va 
porni pe apa Dunării pînă la Ga
lați.

Pe data de 5 noiembrie va por
ni ștafeta inter-regională pe ulti
mul traseu (I) Vatra Dornei-Su- 
ceava-Iași. In ziua de 6 noiembrie 
se va desfășura la Iași festivitatea 
sosirii ștafetei inter-regionale. Ai,<3 
se vor întîlni purtătorii mesajului 
pornit cu zile în urmă din cele 
mai îndepărtate colțuri ale țării. La 
7 Noiembrie, marea sărbătoare a 
oamenilor muncii de pretutindeni, 
va avea loc festivitatea de la Un
gheni, în cadrul căreia mesajul va 
fi transmis tineretului sovietic.

Cu bucurie și mîndrie justificată 
poartă tinerii noștri sportivi aceas
tă ștafetă a prieteniei romîno-sovie-* 
tfee. Pentru că marea prietenie din- 
tre poporul nostru și popoarele U- 
nîunii Sovietice este chezășie a tu
turor succeselor repurtate de po-- 
porul nostru pe drumul luminos all 
construirii socialismului.

Angelica Rozeanu 
cam v io ană 

internațională 
a Austriei

Viena 2 (prin telefon). Turneul 
internațional de tenis de masă care 
s-a desfășurat timp de trei zile în 
capitala Austriei a prilejuit campi
oanei mondiale Angelica Rozeanu 
o nouă performanță de răsunet. De- 
monstrînd încă odată înalta sa clasă, 
maestra emerită a sportului Ange
lica Rozeanu a cîștigat detașat fi
nala probei de simplu femei, învin- 
gînd-o cu 3—0 (4,17,20) pe campi
oana Angliei, Rosalinde Rowe. Spor
tivei noastre, care a cucerit astfel 
titlul de campioană internațională 
a Austriei, i s-a făcut la ffirșițul par
tidei o caldă manifestație de sim
patie de către 1500 de spectatori 
care au umplut marți seara sala 
Messepalast. Angelica Rozeanu a în
ceput foarte puternic meciul cu Ro
salinde Rowe, atacînd dezlănțuit din 
ambele părți. Jucătoarea engleză nu 
poate riposta în fața superiorității 
nete a campioanei mondiale, pier- 
zînd primul set la 4. In următoarele 
două, Angelica Rozeanu încetinește
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Surprize în „optimile de finală0 
ale Cupei R. P. R. la fotbal

Cupa R.P.R. la fotbal *nu  și-a desmiinițiit nici ieri remimele ei de com
petiție a surprizelor. Echipelor de categoria A elim'iinade în 16-imile 

de finală, ieri li s-a alăturat și Flacăra Ploești, scoasă din competi
ție tot de o echipă de categorie B — Locomotiva București. Nu a 
lipsit mult ca și FI. roșie Arad să urmeze pe ploeșteni. Metalul Hune
doara i-a fost un adversar deosebit de redutabil, care nu i-a cedat nici 
după prelungiri. Scorul de 4—4 cu care s-a încheiat jocul, arată su
ficient de clar că apărările au avut de lucru în fața unor înaintări 
extrem de active și eficace. Dintre celelalte rezultate este de mențio- 
nait cel obținut de Avîntal Fălticeni în fața Progresului C.P.C.S. Bucu
rești. In rest, rezultate așteptate.

Astfel că după jocurile de ieri, pentru sferturile de finală ale Cupei 
(care vor avea loc la 23 noiembrie) s-au calificat: Dinamo București, 
C.C.A. București, FI. roșie Arad.. Locomotiva București, Progresul Ora
dea și Avîntul Fălticeni.

Celelalte două meciuri se dispută astăzi, la București și Oțeluil 
Roșu. La București, Dinamo 6 întîlnește pe Metalul C. Turzii (teren 
Dinamo Obor, ora 14.30), iar la Oțelul Roșu, Metalul pe Dinamo 
Orașul Stalin.

Metalul Hune to—Flamura
44 (1-2, 44,

HUNEDOARA 2 (prin telefon). 
Pe stadionul Metalul din localitate 
s-a desfășurat astăzi partida 
dintre Metalul Hunedoara și Fla
mura roșie Arad. Meciul a fost 
urmărit cu un deosebit interes de 
peste 5.000 spectatori. Timpul a 
fost frumos, dar terenul de ioc 
destul de moale. Ambele echipe 
au prestat un joc frumos, spec
taculos, cu multe faze de bună 
calitate tehnică. Scorul a evoluat 
astfel ■:

In cinstea
PRIMUL LA CROS

Se desfășura faza regională a 
crosului ,,Să întîmpinărn 7 Noiem
brie". Starterul a dat plecarea Și 
grosul alergătorilor s-a înșiruit pe 
traseu... Pînă la punctul care in
dica 1.000 de metri, nimic de sem
nalat.’De aici, unul din concurenți 
a sprintat lung, luînd un avans a- 
preciabil. Tînărul care alerga așa 
de frumos, participa pentru a treia 
oară la o întrecere de cros. Cei cc-1 
cunoșteau pe Zoltan Barabaș, 
vrednicul strungar de la cooperati
va „Ciocanul" din Tg. Mureș, pre
cum și mulți dintre spectatori, 1 au 
înconjurat pe cîștigătorul probei 
seniorilor, îndată ce a trecut linia 
de sosire...

Pentru Zoltan Barabaș aceste 
clipe au fost dintre cele mai feri
cite. Primirea călduroasă pe care 
î-iiu făcut-o tovarășii lui de mun
că, felicitările și îndemnurile, i-au 
dat puteri noi. I<n ziua aceea să
geata graficului a săltat mai sus 
Ca de obicei: 200 la sută 1 Așa a 
sărbătorit Zoltan Barabaș ziua în 
care a obținut primul! loc la cros. 
Iar în întîmpinarea Congresului 
Partidului el este hotărît să obțină 
victorii și mai prețioase.

CONCURS DE ORIENTARE 
LA CLUJ

Zilele trecute, colectivul sportiv 
Voința Cluj, prin secția de turism, 
a organizat un concurs individual 
de orientare turistică în pădurea 
Făget. Au participat 25 de concu
renți, din colectivele Voința, Fla
căra, Progresul, Metalul și Flamu
ra roșie. Concursul a fost cîștigat 
de Gabriel Szabo (Voința) cu 290 
de puncte. Pe locul II, Gabriel 
Rindt (Voința) cu 270 puncte iar 
pe locul III, Iosif Bocor (Flamura 
roșie) cu 263 puncte.

La fete prima a sosit Eva Molnar 
(Voința), 186 puncte, locul II, Ma-

rncia tad In min- 3- Jurcă IU9K niali face 0 cursg rapidă 
. pe extrema stîngă.
4-4) centrează, iar Paul

Florea respinge cu ca
pul pînă la Farmati, acesta centrea
ză din nou. iar portarul Pătrașcu 
care intervine nehotărît, respinge 
mingea la Birău care reia puter
nic în gol : 0-1. In min. 5, după 
o spectaculoasă combinație între 
Titi Popescu și Huzum. ultimul 
egalează : 1-1. In min. 30 Marin 
Apostol venit în apărare trimite o 
pasă greșită spre portarul hune- 
dorean, dar Jurcă interceptează și

zilei de 7 Noiembrie
ria N.agy (Voința), 161 puncte, lo
cul III, Maria Komjateszegi (Fla
mura roșie), 124 puncte.

LA CIMPULUNG-MUSCEL...

Cu prilejul „Lunii Prieteniei Ro- 
mîno-Sovietice", în orașul Cîmpu- 
lung-Muscel au fost organizate nu-

Un participant la cros in plin 
efort...

meroase. competiții sportive. De 
curînd, comitetul raional C.F.S. 
a inițiat o mare competiție la 
fotbal, volei, șah și atletism. 
S-att înscris colectivele Progre
sul, Minerul, Voința și Meta
lul. De asemenea, și-a anunțat 
participarea și colectivul sportiv al 
muncitorilor forestieri din Stîlpeni- 
Muscel. Primele echipe vor fi pre
miate cu ocazia festivității ce va 
avea loc în ajunul marii sărbători 
pe stadionul „23 August", din loca
litate.

..ȘI IN RAIOANELE 
REGIUNII HUNEDOARA

Peste 3.000 de tineri și tinere din 
raionul Petroșani s-au întrecut la

Roman, portarul echipei Flacăra, a ieșit la timp și va prinde min
gea. Roman (Locomotiva) este lingă el, pentru orice eventuali

tate! Fază din jocul de ieri de pe stadionul Giulești.
(Foto: I. MIHAICA)

introduce mingea în plasă: 1-2. 
In min. 41 Mălăieru este eliminat 
din ioc pentru lovirea intenționată 
a adversarului. 9 minute mai tîr- 
ziu. Pîrvu execută o lovitură de 
la 16 m. iar portarul arădean 
Faur respinge balonul în teren, de 
unde Huzum reușește să-l trimită 
în gol: 2-2.

In min. 57 Dumitrescu III reia 
o centrare a lui Jurcă șî dintr-o 
poziție de ofsaid ridică scorul la 
2-3. In min. 73 Pîrvu execută o 
lovitură de colț iar Paul Florea 

atletism, oină, baschet, tenis de 
cîmp, tenis de masă, tir, volei, 
handbal și turism. La volei între
cerea a fost cîștigată de echipa co
lectivului Minerul I.M.P., care a 
întrecut în finală echipa colectivu
lui sportiv Flamura roșie Petroșani. 
Competiția de tenis de cîmip a dat 
cîștigătoare echipa colectivului Mi
nerul Petroșani.

Frumoase rezultate au fost obți
nute Și în concursurile atletice. Ast
fel, în proba de 100 m. plat tînăra 
Elisabeta Ilasu (Constructorul Pe
troșani) a terminat această distan
ță în 13,4 sec. Tot la 100 m. plat 
lordache Ion de l.a colectivul spor
tiv Minerul Petroșani a înregistrat 
12.1 sec.

GALĂ DE BOX 
LA OȚELUL ROȘU

In cinstea Congresului Partidu
lui și a zilei de 7 Noiembrie, co
lectivul sportiv Metalul Oțelul Roșu 
a organizat în sala teatrului 1 Mai 
din localitate întîlnirea pugilistică 
dintre echipele Metalul — Locomo
tiva Timișoara.

Majoritatea întîlnirilor au plăcut, 
fiind apreciate de numeroșii mun
citori prezenți la întîlnire. Au fost 
înregistrate următoarele rezultate: 
categoria hîrtie : P. Dulbaba (M .), 
învinge la puncte pe Dumitru Vlad 
(L.) ; categ. muscă: P. Olariu 
(M.) face meci egal cu FI. Micșa 
(L.) ; categ. muscă: D. Răceanu 
(M.) bate la puncte pe I. Lupușor 
(L.) ; categ. cocoș: Ion Pașaliu 
(M.) termină la egalitate cu Ion 
Bîrlă (L.) ; categ. cocoș: Martin 
Farkas (L.) învinge la puncte pe 
A. Popa (M.) ; categ semiușoară : 
A. Iancu (L.) bate la puncte pe 
Petre Cîrlogea (M.) ; categ. ușoa
ră : Petre Gheorghe (M.) face meci 
nul cu Ft. Marcu (L.). Rezultat 
final: 7—7.

aduce din nou egalarea echipei 
sale: 3-3. In min. 87 Dumitrescu 
III în plin atac centrează o minge 
lui Jurcă care reușește să trimită 
cu capul balonul țn plasă: 3-4. 
Un minut mai tîrziu Costea pa
sează lui Darie, acesta trage pu
ternic în bară, mingea revine în 
teren de unde Huzum reia impa- 
rabil: 4-4. In prima prelungire 
metalurgiștii au din nou ocazia să 
marcheze prin Titi Popescu dar 
acesta trage în bară. Pînă la
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Miile de spectatori prezenți 
ieri după-amiază pe stadionul 
Giulești au avut prilejul să 
participe la festivitatea predă
rii ștafetei prieteniei romîno- 
sovietice de către sportivii re
giunii Pitești celor din regiu
nea București, in fotografie, 
un aspect de la mitingul des
fășurat în pauza întîlnirii de 
fotbal Locomotiva București — 
Flacăra Ploești.



Halterofilii sovietici
și-au confirmat supremația mondială

Competiții... Concursuri...
1 Intre 12 și 16 octombrie s-au des
fășurat la Miinchen (R.F.G.) cam
pionatele mondiale de haltere pe 
anul 1955. întrecerile s-au desfă
șurat într-o sală cu o capaci
tate de 4.000 locuri din Palatul 
Expoziției din Miinchen. Sala a 
fost însă plină numai in ultima zi 
cîr.d publicul a fost atras desigur 
de spectacolul-semzație oferit de unii 
..uriași", depășind cu mult suta de 
kgr., care se „jucau" cu greutăți, 
de asemenea uriașe. In primele zile 
au asistat în medie 2.500 spec
tatori, cifră mică, mai ales dacă ți
nem seamă de faptul că sportul 
halterelor are o veche tradiție în 
acest oraș. Aci au luat ființă pri
mele cluburi de haltere care au dat 
ridicători de greutate, de mare va
loare.

înaintea începerii concursurilor a 
avut loc congresul Federației in
ternaționale, la care au fost pre- 
zenți 50 delegați din 30 țări. Prin
tre alte probleme discutate a fost 
și problema admiterii R.P. Chineze 
și a participării cu o singură echi
pă a Germaniei (echipă alcătuită 
din halterofili din R.D.G. șiR.F.G.) 
la viitoarele concursuri internațio
nale. Congresul a admis atît intra
rea în F.I.H.C. a Chinei populare 
cît și participarea Germaniei cu 
e singură echipă. In aplauzele ce
lor prezenți au luat loc la aceeași 
masă reprezentanții federațiilor din 
RDG și RFG.

Concursurile pentru titlurile de 
campioni mondiali și europeni și 
de cea mai bună echipă din lume 
au început în ziua de 12 octombrie. 
Defilarea celor 115 concurenți din 
25 țări a stîrnit un deosebit inte
res printre spectatori, care au sa
lutat cu aplauze pe halterofilii so
vietici și americani, între care ur
ma să se dea lupta pentru primele 
locuri. 13 țări printre care URSS, 
SUA, Egipt, Iran, Germania, R.P. 
Polonă, R.P. Bulgaria, Finlanda au 
prezentat echipe complete. Față de 
campionatele de anul trecut au 
apărut o serie de nume noi ca 
VI Stogov, Kostylev, Stepanov 
(U.R.S.S.), Yu In Ho (Coreea), 
Ch. Vinci (S.U.A.) și Paul Ander
son (S.U.A.).

întrecerea la categoria cea mai 
ușoară a angrenat 18 concurenți. 
După trei sferturi de oră, la sti
lul împins își terminaseră încercă
rile 14 concurenți. Doar patru, și 
anume VI. Stogov, Vinci, Namdju 
(Iran) și Yu In Ho rămîn să-și 
dispute mai departe întîietatea. De 
altfel, ei se situează în centrul -i- 
tenției spectatorilor, drept cei mai 
buni ai categoriei. VI. Stogov își 
depășește net adversarii împingind 
105 kgr. și stabilind în a patra 
încercare un nou record mondial 
cu 107 kgr. (vechiul record 106,5 
— Di Pietro). Ch. Vinci reușește 
un nou record la stilul smuls cu 
102,500 kgr,, iar Yu In Ho deși 
„aruncă" 132,500 nu devine re
cordman mondial — cum îi dă
dea dreptul greutatea ridicată — 
din cauza depășirii cu 100 gr. a 
greutății categoriei la cîntarul de 
verificare. Primul Joc la această 
categorie l-a ocupat Vladimir Sto
gov cu o performanță de 335 kgr. 
(105+100+130), care constituie un 
nou record mondial Stogov a fost 
urmat de Ch. Vinci (S.U.A.) cu
317.5 kgr. și de iranianul Namdju 
cu 312,5 kgr.

Numai 8 concurenți din cei 23 
înscriși au luat parte U întrecerile 
categoriei semiușoare. Aci lupta 
pentru primul loc s-a rezumat la 
întrecerea dintre cei doi reprezen
tanți sovietici Cimișkian Șt Udo- 
dov. După încercările de la „îm
pins" Udodov a luat uin avans de 
6 kgr., ridicînd 107,500 kgr. I a 
„smuls", cei doi „urmăritori" ai 
sportivilor sovietici, egipteanul Ma
ghoub și italianul Manironi ..ră
mîn" la 102,5. Udodov începe la 
această greutate, pe care reușește 
să o ridice din prima încercare. La
107.5 kgr. Udodov însă ratează de 
două ori din cauza lipsei de echi
libru, bara căzînd în spatele con
curentului. Cimișkian reușește 107,5. 
egalînd situația, și cere ca bara 
să se ridice la 110 kgr. In
tr-un stil impresionant el ,,smul
ge" greutatea, stabilind un nou 
record mondial (vechiul record 109 
kgr.). întrecerea devine deosebit de 
spectaculoasă și ține încordată a- 
tenția spectatorilor. La „arun
cat" Manironi și Maghoub ră
mîn Ia 127,5 kgr. La ce
rerea celor doi halterofili sovie
tici bara este ridicată la 135 kgr. 
Ambii ridică greutatea din prima 
încercare. La 140 kgr. intră doar 
Cimișkian, care ridică greutatea 
din a doua încercare. Udodov mai 

greu cu 300 gr. decit Cimișkian 
trece direct la 145 kgr., sperîmf să 
refacă astfel handicapul... greutății. 
Dar nici unul nici altul nu mai 
ridică această greutate, cu 2 kgr. 
peste recordul mondial. Astfel, Ci
mișkian devine campion mondial șî 
european cu 350 kgr., iar pe locul 
doi se clasează Udodov cu 345 kgr. 
In urma lor se află Maghoub cu
327.5 kgr.

In a treia zi au intrat în con
curs cei 20 concurenți din catego
ria ușoară. Lupta n-a avut aci 
„istoric". De la început s a desprins 
din „pluton" reprezentantul URSS, 
Kostylev, care a demonstrat o leh- 
nică înaltă. El a stabilit la sfîrșitul 
celor trei stiluri un nou record 
mondial cu 382,5 kgr! (vechiul re
cord 370 kgr, — Pete George 
SUA). Tot Kostylev a mai stabilit 
un nou record mondial la „smuls" 
cu 125 kgr. Locul doi a revenit 
egipteanului Gouda cu 365 kgr., 
iar pe locul trei s-a clasat Tung 
Mong (Burma) cu 355 kgr.

La categoria semimijlocie au 
participat 15 halterofili. Lupta s-a 
dat între reprezentantul URSS, tî- 
nărul Bogdanovschi și campionul 
mondial, americanul Pete George. 
Bogdanovschi și-a asigurat după 
primele două stiluri un avantaj de
2.5 kgr. La „aruncat" halterofilul 
sovietic ridică 155, iar Pete Geor
ge, cu un efort impresionant ri
dică 157,500 kgr., egalînd situa
ția. Bogdanovschi ratează la 162,5 
kgr, deși de amîndouă ori ridicase 
bara la piept, din cauză că nu în
tinsese complet brațul st-îng. Locul 
I a fost decis de cîntar. Pete 
George mai ușor cu 300 gr., devine 
campion mondial, iar Bogdanov
schi campion european, ambii cu 
o performanță de 405 kgr. Pe locul 
trei, suedezul Franzen cu 372,5 
kgr.

19 concurenți s-au prezentat la 
întrecerile categoriei mijlocii. De la 
început s-a făcut remarcată absen
ța redutabilului Trofim Lomakin, 
care fiind indisponibil a fost înlo
cuit cu Stepanov. Titlul de cam
pion mondial a fost ocupat de To- 
my Kono (SUA), cu o performanță 
de 435 kgr. El a reeditat astfel per
formanțele sale din 1953 și 1954. 
Pe locul doi s-a clasat Stepanov, 
care a luptat cu deosebită energ e 
pentru a contribui la victoria echi
pei U.R.S.S. și a cucerit titlul de 
campion european.

La categoria semigrea au parti
cipat 18 concurenți. Ca și în anii 
trecuți, halterofilul sovietic Voro- 
biov s-a dovedit imbatabil ia a- 
ceastă categorie. Tînărul... vete
ran sovietic (cum i-a spus ziaristul 
fiancez R. Meyer) în vîrstă de 31 
ani a cucerit ușor locul întîi 'cu 
o performanță de 455 kgr., obți- 
nimd — cu acest prilej — șt un nou 
record mondial La ..împins" cu 145 
kgr. (vechiul record 144 — Osipa). 
Americanul Emrich s-a clasat pe 
locui doi cu 427,5 kgr., urmat de 
Rahnavardi (Iran) cu 425 kgr.

La categoria grea au concurat 
10 halterofili. Aci echipa sovietică 
nu a fost reprezentată. Cei 10 con
curenți depășeau cu toții greutatea 
de 105 kgr., cei mai grei fiind 
Paul Anderson (SUA) — 164.5 
kgr. și germanul Aaldering — 
170 kgr. 1 Ultimul nu s-a putut to
tuși clasa decit pe locul patru din 
cauza... pîntecului, care i-a iăcut 
serioase greutăți la ridicarea bareî. 
întrecerea a fost dominată de An
derson, care nu a reeditat totuși 
performanța de la Moscova. El a 
totalizat ,,numai" 512,5 kgr. — 
185+145 + 182,5 — (față de cele 
517 kgr. reușite la Moscova), dar 
a stabilit un nou record mondial 
la stilul „împins". Pe locul doi s-a 
clasat Bradfort (S.U.A.) c.u 475 kgr. 
urmat de Măkinen (Finlanda) cu
422.5 kgr. Senzația a constitu't-o 
desigur performanța lui Anderson 
șî... el însuși. Acesta este un co
los dotat cu o forță uriașă, dar 
împiedicat în mișcări de „pachete
le" sale de mușchi.

★
Bilanțul întocmit la sfîrșitul ce

lor cinci zile de concurs confirmă 
din plin supremația mondială a 
halterofililor sovietici. Ei au cuce
rit 4 titluri mondiale din 7 și 6 
titluri europene, reprezentativa 
URSS clasîndu-se prima pe țări cu 
29 puncte, înaintea echipei SUA, 
care a totalizat 25 puncte. Pe lo
cul trei s-a clasat reprezentativa 
Egiptului cu 4 puncte. O impresie 
bună au lăsat-o halterofilii din 
R. P. Polonă, R. P. Bulgaria, R. 
Cehoslovacă, al căror progres s-a 
făcut remarcat.

ȘT PETRESCU 
antrenor de stat pentru haltere

S-au încheiat campionatele 
de handbal feminin categoria A 
și masculin categoria B.

Duminică s-au disputat ultimele 
jocuri din cadrul campionatului re
publican feminin de handbal cate
goria A, care și anul aoesta s-a 
încheiat cu victoria pe deplin me
ritată a echipei Progresul Tg. Mu
reș. In ultimul lor joc, handbalis
tele de la Tg. Mureș au întrecut 
la Codlea formația locală Avîntul, 
în timp ce principalele lor adver
sare, studentele Institutului de Cul
tură Fizică din București au su
ferit a doua înfrîngere consecutivă 
(Știința Timișoara — Știința 
l.C.F. 1-0).

Ca urmare a acestui lucru, echi
pa Progresul Tg. Mureș a termi
nat campionatul pe primul loc, 
la o diferență de trei puncte de 
următoarea clasată, Știința l.C.F. 
Echipa Flamura roșie Constanța, 
clasată pe ultimul loc retrogra
dează din campionatul republican 
categoria A. Iată clasamentul de
finitiv:

1. Progr. Tg. Mureș
2. Știința l.C.F.
3. Progr. Or. Stalin
4. Știința Min. înv.
5. Știința Timișoara
6. Avîntul Codlea
7. FI. roșie Sibiu
8. Metalul Reșița
9. FI. roșie Buhuși
10. n. roșie C-ța

18 14 3 1 79:22 31
18 13 2 3 73:22 28
18 12 3 - 3 89:48 27
18 10 3 5 75:35 23
18 10 2 6 42:32 22
18 7 4 7 40:39 18
18 5 3 10 53:41 13
18 3 1 14 27:81 7
18 3 1 14 22:73 7
18 2 0 16 18:125 4

De asemenea, campionatul mas
culin al categoriei B s-a încheiat 
tot duminică, dată la care s-au 
disputat ultimele cinci jocuri. A- 
ceastă competiție s-a terminat cu 
victoria echipei reprezentative a 
orașului Făgăraș, care împreună 
cu Progresul Arad, cea de a doua 
clasată, vor activa anul viitor în 
campionatul masculin categoria A.

Constatări pe marginea 
intilnirii de tenis de masă 

Flamura roșie—Constructorul
In minutul 19 și 50 sgc. scorul 

în setul decisiv al partidei Reiter— 
Naumescu era de 14-13 pentru ul
timul. Zece secunde mai tîrziu 
Reiter egalase, iar în min. 22 Nau
mescu ratează o lovitură de atac 
și Reiter cîștigă setul cu 15-14. 
Credem că aici a fost unul din 
momentele cele mai importante ale 
întregii întîlniri de tenis de masă 
Flamura roșie — Constructorul. 
Victoria lui Reiter a dat parcă 
aripi fui Gantner care a făcut două 
partide bune cîștigînd detașat în 
fața lui Pesch și Naumescu. In ge
neral Reiter s-a comportat pe linia 
ultimelor sale ieșiri publice, adică 
bine. El a arătat în cole trei me
ciuri cîștigate sîmbătă în fața ju
cătorilor de la Constructorul, ace
leași calități de bun luptător și 
tactician.

Reiter a marcat însă către fina- 
lurile de partide o slăbire a puterii 
de concentrare.

Matei Gantner a avut de data a- 
ceasta o comportare pe măsura po
sibilităților lui. Jucînd dezlănțuit, 
dar totuși, organizat, cu lovituri 
eficace de atac și cu o apărare 
satisfăcătoare, el a impresionat 
plăcut pe spectatori. El a fost decis 
în acțiunile întreprinse, nu a mai 
fost inconstant și a reușit să ter
mine decisiv majoritatea mingilor. 
Așa se explică și victoria lui netă 
asupra lui Naumescu, care a făcut 
totuși o partidă foarte bună.

Stan Ilie, cel de al treilea jucă
tor al echipei campioane, deși nu a 
cîștigat nici o întîlnire, a avut o 
comportare satisfăcătoare, iar vic
toriile realizate de el în alte me
ciuri au desigur o contribuție im
portantă la cucerirea titlului de 
campioană republicană de către 
formația bucureșteană Flamura 
roșie.

Jucătorul cel mai bun al Con
structorului a fost, fără discuție, 
Naumescu, cu toate că n-a cîști
gat nici un meci. Fostul campion 
al țării a făcut împotriva lui Rei
ter una din cele mai bune partide 
ale sale din ultimii ani și tot așa 
cum a pierdut, putea fi și cîștigă- 
tor. Naumescu a jucat cu o ardoa
re deosebită, luptînd pentru fiecare 
minge. EI a apărat excepțional și 
de data aceasta a încercat să și 
atace, reușind unele lovituri fru
moase. Paul Pesch a fost același 
jucător dinamic, dar dezorganizat 
și pripit în acțiuni, iar Mircea Po
pescu a acționat fără vlagă, lipsit 
de convingere.

Organizarea acestei înlîlniri de
cisive nu a fost la înălțime. Cei 
de la colectivul Constructorul că
rora le-a revenit sarcina organi
zării, au așezat masa de joc într-o 
extremitate a sălii, fapt care a re
dus posibilitatea de a se urmări 
meciul în bune condițiuni. Prostul 
plasament al mesii de concurs a dat 
loc la înghesuială, dezordine șî 
zgomot, fapt care a stingherit sim
țitor buna desfășurare a partide
lor. In ceea ce privește arbitrajele, 
asigurate de Fritz Holzman și Ser
giu Constantinescu, ele au fost 
competente.

„CUPA 7 NOIEMBRIE” 
LA TENIS DE MASA

Duminică, luni și marți va avea 
loc la Galați tradiționala competi
ție „Cupa 7 noiembrie” organizată 
de comitetul C.F.S. regional Ga
lați împreună cu comisia regională 
de specialitate. La acest Important 
concurs vor participa unii dintre 
cei mai buni jucători din țară. Din 
București vor lua parte maeștrii 
sportului Toma Reiter campion 
național, Mircea Popescu, Nicu 
Naumescu, precum și alți jucători 
și jucătoare de frunte.

Locomotiva l.C.F. și Știința Cluj 
in fruntea clasamentelor 

categoriei B la rugbi
Campionatul categoriei B la 

rugbi se apropie de sfîrșit. In se
ria I lupta pentru primul loc este 
deosebit de interesantă. Cele mai 
mari șanse pentru ocuparea pri
mului loc le au Locomotiva l.C.F. 
și Știința București, care-i „talo- 
nează” în clasament pe feroviari. 
Studenții își păstrează această 
șansă numai cîștigînd toate întâl
nirile pe care le mai au de sus
ținut, dintre care cea mai impor
tantă este cea cu actuala fruntașă 
a clasamentului Locomotiva l.C.F. 
Dar și în acest caz golaverajul are 
un cuvînt de spus. In seria a 11-a 
Știința Cluj conduce cu autoritate, 
menținîndu-se pe primul loc de 
la începutul campionatului. Indife
rent de rezultatul pe care-1 vor 
realiza în ultima etapă (duminică), 
studenții clujeni nu mai pot pierde 
șefia clasamentului, asigurîndu-și 
astfel dreptul de a activa în sezo
nul viitor în cadrul campionatului 
categoriei A. (Menționăm însă în- 
frîngerea suferită duminică de Ști
ința Cluj în fața ultimei clasate, 
Locomotiva Timișoara: 0-3). Dar, 
pentru a ne da mai bine seama 
de situația din campionatul cate
goriei B, iată clasamentele în cele 
două serii:

Seria I
1. Locom. l.C.F. 14 13 9 1 170: 37 40
2. Minerul Buc. 14 10 3 1 223: 48 37
3. Știința Buc. 13 10 2 1 158: 30 35
4. Știința Galați 14 5 6 3 82: 51 30
5. Metalul Bv\ 14 5 3 6 84: 60 27
6. Știința Iași 14 5 1 8 49: 76 25
7. Locom. Buzău 14 2 3 9 38:112 21
8. Progr. Tecuci 14 1 2 11 35:230 18
9. Constr. C-ța 15 2 0 13 33:228 18

Seria a Il-a
1. Știința Cluj 13 12 0i 1. 95: 9 37
2. Locom. Cluj 13l 10 1 2 139:29 34
3. Flamurai roșie
Orașul Stalin 12 7 0 5 58: 45 26
4. Știința Arad 12 6 2 4 62: 29 25
5. Flacăra Ploești 13 5 2 6 42: 68 25
6. Sel. Tîrnăveni 13 5 1 7 53:38 24
7. Locom. Timiș. 13 2 0 11 18: 90 16
8. Progresul I.A.T.

Sibiu 13 1 0 12 20:179 15

Azi se dispută la Cluj întîlnirea 
dintre Locomotiva și Fii. ro' )> 
Orașul Stalin.

Surpriza în corearsul reauMcan 
de hochei pe iarbă

ORADEA 2 (prin telefon). — 
Ziua a doua a concursului republi
can de hochei pe iarbă s-a soldat 
cu cîteva surprize. Astfel, echipele 
bucureștene n-au înregistrat nici o 
victorie. Știința l.C.F. și Flamura 
roșie M.I.U. au trebuit să se mul
țumească cu meciuri nule, iar Con
structorul LP.C.H. și Dinamo 6 au 
părăsit terenul învinse.

Rezultatele înregistrate în cea 
de a doua zi a turneului au fost:

SERIA- I

Știința l.C.F. București — Voința 
Miercurea Ciuc 1—1 (0—1).

Studenții puteau obține victoria 
dacă acționau mai hotărît. Echipa 
din Miercurea Ciuc a reușit dato- 
rită unei pregătiri fizice excepțio
nale să mențină rezultatul de ega
litate, în fața periculoaselor atacuri 
ale studenților. Au marcat: Lodo 
(Voința) și Odokian (Știința ICF). 
Ău condus întîlnirea: S. Pacz- 
kowski (R. P. Polonă) și Deneș.

Dinamo Cluj — Constructorul 
l.P.C.H. București 3—0 (0—0)
Dinamoviștii, care au prezent^ 

o formație întărită cu jucători no 
au înscris prin: Babinski (2) ț 
Sallak. Au arbitrat: Paczkowsk 
(R. P. Polonă) și Catană.

SERIA A Il-a
Progresul Gheorghieni — Flamuri 

roși M.I.U. București 0—(l
Sportivii echipei Progresul ai 

reușit să obțină rezultatul de ega 
lițate datorită mai bunei lor pre. 
gătiri fizice. Au arbitrat: Vilk și 
Marton.
Metalul Energia Oradea — Dinamo 

6 București 1—0 (0—0)
Victoria localnicilor constituie 

surpriza zilei a doua. Acționînd 
mai organizat, jucătorii orădeni au 
aplicat o tactică justă și au reușit 
să obțină victoria prin punctul în- 
scris de Sipoș. Dinamoviștii nu au 
avut finalitate în acțiuni, ratînd 
numeroase ocazii. Au condus : Vilk 
și Mittsang.

După două zile de concurs, cla
samentele se prezintă astfel i Se
ria I: Știința l.C.F. 3 p.; Construe- 
torul LP.C.H. 2 p.; Dinamo Cluj 
2 p.; Voința M. Ciuc 1 p. Seria a 
If-a: Progresul Gheorghieni 3 p.; 
Dinamo 6 2 p.; Metalul Energia 
2 p.; Flamura roșie M.LU. 1 p. 
Astăzi se dispută jocurile : Știința 
l.C.F. — Constructorul l.P.C.H. ; 
Dinamo Cluj — Voința M. Ciuc; 
Dinamo 6 — Progresul Gheor
ghieni; Metalul Energia — Fla
mura roșie M.I.U.

G. Dumitrescu 
corespondent

Finalistele campionatului 
iwbîon de popice

Sîmbătă și duminică s-au des
fășurat întrecerile returului semi
finalei campionatului republican de 
popice.

La Ploești, campioana țării, Fla
căra din localitate a dispus de 
Voința Craiova cu scorul de 2993- 
2864 calificîndu-se astfel pentru 
finala campionatului. Din echipa 
învingătoare cele mai mari pro
centaje au fost realizate de ion 
Dinescu (424), Ivan Victor (411), 
Traian Mihăilescu (390) și V. Ioa- 
nid (384).

Echipa feminină Fi. roșie Tg. 
Mureș a întrecut Locomotiva 
P.T.T. București cu 2867-2693 po
pice doborîte. In urma rezultatelor 
înregistrate duminică pentru li- 
naja competiției s-au calificat ur
mătoarele echipe: băieți: Progresul 
Oradea — Flacăra Ploești. Fete: 
FI. roșie Tg. Mureș — Metalul 
Orașul Stalin.

Ion Vasale (C.C.A.), a luat 
conducerea in cursa cidistă 

„Cupa 7 Noiembrie”
După curn era de așteptat, etapa 

a treia desfășurată ieri pe șoseaua 
Urziceni (60 de km. contra crono
metru individual) a adus serioase 
modificări în clasamentul general 
al probei.

La capătul celor 60 de km., a- 
lergați pe o vreme foarte rece și 
vînt puternic (mai mult lateral) 
Ion Vasile a realizat cel mai bun 
timp (lh 40’27”) cîștigînd astfel 
etapa. Media orară : 36 km. Odată 
cu această victorie, el a trecut pe 
primul loc în clasamentul gene
ral, cu un avans de 4’24” față de 
cel de al doilea clasat Șt. Pore- 
ceanu. Acesta a realizat al doilea 
timp în etapă lh 43’06” săltînd 
astfel în clasament de la locul VII 
la II. AI treilea timp l-a realizat’ 
N. Maxim (lh 45) — care a „ur
cat" de la locul 11 la 7.

Merită a fi notată comportarea 
tinerilor Peter Ștefan, Otto Bos- 
niak și studentul N. Grigore care 
au ocupat locurile 8, 9 și respec
tiv 10 în această dificilă etapă. 
Acești trei alergători (în vîrstă de' 
19—20 ani) au reușit să depășea
scă cicliști cu experiență ca D. 
Tupa, Mircea Stan, I. Hora și P. 
Nuță.

Clasamentul general după 3 
etape: 1. I. Vasile (C.C.A.)
9:09,49; 2. Șt. Poreceanu (C.C.A.) 
9:14.13; 3. I. Constantinescu
(C.C.A.) 9:14,29; 4. C. Datcu
(C.C.A.) 9:15,47; 5. Gh. Șerban 
(C.C.A.) 9:16,07; 6. D. Tupa
(C.C.A.) 9:18,24; 7. N. Maxim
(Dinamo) 9:18,30; 8. C. Istrate
(Progresul) ; 9. N. Pelcaru
(C.C.A.); 10. M. Stan (Progresul).

Pe echipe C.C.A. și-a consolidat 
poziția, iar Dinamo a trecut pe 
locul II urmată de Progresul și 
Flamura roșie.

Astăzi se aleargă etapa a IV-a 
IBucurești — Oltenița și înapoi). 
Plecarea la ora 12,30 de la km. 6, 
unde va avea loc și sosirea.

EM. I.



Ne vorbesc cei care au participat la campionatele 
mondiale de pentatlon modern
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Pentatloniștii noștri, sosiți marți 
seara în Capitali ă venind de ila cam
pionatele mondiale desfășurate în 
Elveția, au adus — odată cu in
teresantele amintiri ale unui con
curs deosebit de greu și bucuria 
unei comportări corespunzătoare — 
satisfacția unor învățăminte pre
țioase și hotărîrea de a muncii cu 
mai multă perseverență în viitor.

CORNEL VENA, tînărul nostru 
reprezentant care a avut compor
tarea cea mai constantă în cele 
cinci probe și care — drept ur
mare — s-a clasat al 13-lea din 

icei 48 de concurenți, a înțeles 
răspundă astfel la felicitările cu 
care a fost întîmpin.at: „Rezulta
tele echipei noastre au fost sur
prinzătoare pentru toți ceilalți par. 
ticipanți, dar pentru noi ele au re
prezentat confirmarea stadiului de 
pregătire la care ne găsim. Sintem 
bucuroși că am reușit să ne im
punem în întrecerea cu cei mai buni 
pentatloniști din lume, dar mai cu 
seamă sîntem mulțumiți că ne-am 
văzut părțile slabe și că acum știm 
unde trebuie să insistăm pentru a 
ne ridica valoarea în toate cele 
cinci probe. Dacă n-am fi avut două 
probe mai slabe (scrima și nota
ția) un loc superior n-ar fi scăpat 
echipei noastre, iar indirjita între
cere cu pentatloniștii americani și 
finlandezi ne-ar fi dat cîștig de 
cauză".

VICTOR TEODORESCU, care 
are acum experiența a două cam
pionate mondiale, ne-a spus prin
tre altele : „Campionatul a fost cu 
mult mai greu decît cel de anul 
trecut și rezultatele generale stau 
mărturie pentru progresul înfăptuit 
de pentatloniștii din toate /ărife 
participante. Sportivii maghiari 
s-au dovedit din nou invincibili. în

CÎTEVA CUVINTE DESPRE INTILMREA DE BOX 
DE LA TIMISOARA

Marea surpriză de pînă acum a 
campionatului republican de box pe 
echipe s-a înregistrat în cea de a 
doua etapă. La Timișoara, repre
zentativa asociației Dinamo, una 
dintre echipele pretendente la 
titlu, a fost nevoită să se încline 
în fata combinatei Progresul-Fl. 
roșie. Acest rezultat neașteptat di
minuează vădit din șansele dina- 
moviștilor și, în schimb, aduce pe 
primul plan formația antrenată de 
Lucian Popescu și Gh. Axioti. Nu 
este însă mai puțin adevărat că 
rezultatul de la Timișoara a fost 
posibil și din cauza absenței de pe 
ring a unora dintre cei mai buni 
boxeri dinamoviști. Astfel, din for
mația prezentată de Dinamo, au 
lipsit maeștrii sportului Nicolae 
Linca, Ghețu Velicu și Toma Con
stantin.

Intr-o convorbire cu ing. M. 
Ghinescu, observator din partea bi
roului comisiei centrale de box la 
reuniunea de la Timișoara, am a- 
flat cîteva amănunte în legătură 
cu această întîlnire. „Meciurile de 
la Timișoara, ne-a declarat ing. 
M. Ghinescu, au fost disputate cu 
multă dîrzenie. dar adeseori, în 
focul aprigei bătălii pentru victo
rie, pugiliștii au cam uitat de teh
nică. Se cuvine însă remarcată e- 
voluția excelentă a tînărului boxer 
dinamovist Puiu Nicolae, care a 
confirmat și de această dată re
marcabilele sale posibilități. El a 
dispus de o manieră categorică de 

, Mircea Mihai, unul dintre cei mai 
buni boxeri de categoria muscă din 
țară, folosind cu succes lovituri 
clare și variate, la față și la corp. 
In real progres s-au prezentat și 
Ilie Gheorghe. Nicolae Bîrsan, Oct. 
Cioloca și Mihai Trancă. De ase
menea. a impresionat orintr-o bună 
pregătire tehnică tînărul D. Pru- 
noiu din Craiova. Cuvinte bune se 
pot spune și despre „cocoșul" timi
șorean Martin Farkaș. învingăto
rul ^lui Dumitrache. El a folosit 
însă uneori abuziv ținerile în lupta 
corp la corp. Sub orice critică au 
boxat Marin Ciobanu, Vasile Bo- 
poi, Gheorghe Nicolae, Nicolae 
Niță și Stan Bogoi.

Reuniunea de la Timișoara a fost 
direct influențată de arbitrajele 
slabe. Cele mai aprinse discuții le-a 
prilejuit întîlnirea M. Ciobanu — 
V .Bogoi. Arbitrul Rudeanu (Re
șița) s-a „pierdut" total la un mo
ment dat și a început să împartă 
avertismente cu duiumul, astfel că 
după terminarea ultimei reprize, 
Bogoi avea patru avertismente, 
iar Ciobanu numai... trei. In ase
menea situație, juriul, pripindu-se, 
a dat decizia de „non combat". 
Mai tîrziu, analizîndu-se felul cu
rios în care s-au dat avertismen- 

int'recerile pe echipe, dar repre
zentanții Uniunii Sovietice, în 
frunte cu Constantin Salnikov, cîș- 
tigătorul campionatului individual, 
s au prezentat excepțional pregătiți 
și au fost foarte aproape de obți
nerea supremației mondiale. Echi
pa noastră a luptat cu dirzenie 
pentru un loc cit mai bun. Țin să 
remarc comportarea debutantului 
Viorel Manciu, care, depășind e- 
moțiile primuluț său mare concurs, 
a reușit să aducă un aport prețios 
In rezultatul general al echipei".

Antrenorul coordonator al repre
zentativei noastre, ION MUREȘA- 
NU, mulțumit la rindul său de 
comportarea echipei, ne-a decla
rat : Rezultatele obținute de noi 
în a Vl-a ediție a campionatelor 
mondiale de pentatlon modern 
sînt rodul condițiilor create pen- 
tatloniștilor pentru pregătirea lor 
în acest an și a muncii depuse de 
colectivul de antrenori și sportivi. 
Nu pot să evidențiez în mod spe
cial comportarea unuia dintre re
prezentanții noștri. Toți n-au pre
cupețit nici un efort pentru a ri
dica echipa pe un loc 
mai cu seamă, toți 
reale posibilități de 
Din toate probele am 
(ăminte, care, odată 
munca de pregătire, 
necondiționat la creșterea valorii 
pentaRoniștilor noștri. Noi am pro
gresat mult, dar nu avem încă o 
valoare omogenă pe cinci probe. 
Există o prea mare diferență între 
rezultatele echipei la călărie, atle
tism și tir și cele de la scrimă și, 
în special de la notație. Pregăti
rea viitoare a echipei noastre tre
buie să fie axată pe nivelarea a- 
cestei diferențe, respectiv pe creș
terea valorii in cele două probe 
unde sîntem mai slabi".

superior și, 
au dovedit 
dezvoltare, 
cules învă- 
aplicate în 

vor duce

tele, s-a decis să se aplice sanc
țiunea descalificării boxerului care 
a primit trei avertismente. Acesta 
fiind Bogoi, victoria i-a fost atri
buită lui M. Ciobanu. Dar aceasta 
nu a fost singura greșeală a arbi
trului Rudeanu. Intr-adevăr, la în
tîlnirea M. Farkas — St. Dumitra
che arbitrul Rudeanu nu a pronun
țat cuvîntul „stop" atunci cînd 
gongul (care suna foarte slab) a 
anunțat sfîrșitul primei reprize. 
Din această cauză, Dumitrache, 
neauzind comanda de „stop", l-a 
lovit în bărbie pe Farkaș, trimițîn- 
du-1 la podea. Din această cauză, 
Dumitrache a primit un avertis
ment pe care — în fond — nu-1 
merita. O decizie nejustă s-a dat 
în meciul Dragnea — Niță. Arbi
trul Mihelfy (Oradea) nu a do
vedit suficientă exigență, ezltînd 
să-i dea lui Niță și cel de al trei
lea avertisment, care ar fi dus la 
descalificarea sa. Lucru pe care 
Niță l-ar fi meritat cu prisosință, 
deoarece a lovit tot timpul numai 
cu mănușa deschisă sau cu ante
brațul Deși Dragnea a Tost la po
dea (de-altfel tot dintr-o lovitură 
nereglementară), decizia ar fi tre
buit să-i revină lui.

Biletele pentru jocurile Di
namo — C.G.A. și Progresul 
București — Locomotiva Tg. Mu
reș, care se dispută duminică pe 
stadionul „23 August" se pun în 
vînzare începînd de mîine la: 
Agenția centrală Pronosport, A- 
gențiile C.C.A., Dinamo și la ca
sele stadionului „23 August".

INFORMAȚII
In urma omologării celor 195.558 

buletine depuse la concursul Special 
Pronosport etapa din 26 octombrie 
1955, au fost stabilite următoarele 
premii:

Premiul I: io buletine cu 11 rezul
tate exacte, revenind fiecărui buletin 
cîte 4.645 lei.

Premiul II: 122 buletine cu 10 re
zultate exacte, revenind fiecărui bu
letin cîite 456 lei.

Premiul IU: 1015 buletine cu 9 re
zultate exacte, revenind fiecărui bu
letin cîte 82 lei.

Premiul I a fost obținut de parti- 
cipanți din Regiunile București 5, 
Oradea 3, Suceava 1 și Pitești 1.

De asemenea în urma omologării 
celor 544.866 buletine depuse la con
cursul Pronosport nr. 43 etapa din 30 
octombrie 1955, au fost stabilite ur
mătoarele premii:

Premiul I: 7 buletine cu 12 rezul
tate exacte, revenind fiecărui buletin 
cîte 18.486 lei.

Premiul II: 206 buletine cu 11 rezul
tate exacte, revenind fiecărui buletin

Metalul Hunedoara—Flamura roșie Arad 4-4 (1-2,4-4, 4-4)
(Urmare din pag. l-a)

sfîrșitul prelungirilor, scorul ră- 
mîne neschimbat.

Meciul a fost condus de Șt. Ta- 
șula (București). Pînă în min. 41 
arbitrul a condus bine. Din a- 
cest moment, el a acordat decizii 
inverse, arbitrînd în compensație.

M’ETALUL HUNEDOARA: Pă_

Locomotiva Oradea—Progresul Oradea 1-3 (1-1)
ORADEA 2 (prin telefon). Victo

rie obținută după o întîlnire spe
cifică de cupă, caracterizată prin- 
tr-o luptă permanentă pentru go
luri. Feroviarii au luptat cu multă 
însuflețire și au dat destul de 
mult de furcă jucătorilor de la 
Progresul, mai ales prin apărarea 
strictă pe care au aplicat-o în re
priza secundă. începutul jocului 
aparține Locomotivei, care atacă 
periculos. Chiar în min. 1 Bila tra
ge în bară. După 10 minute. Pro
gresul se „dezmorțește" și domină. 
Locomotiva contraatacînd numai. 
Ca urmare a dominării. Progresul 
deschide scorul (min. 17), la un 
corner, cînd Vaczi reia mingea cu 
capul în 
lează în ultimul minut al repri
zei. Zare 
la 11 m.
hends comis de Coman. După pau
ză, Progresul continuă să domine 

‘deși joacă în 10 oameni (Vaczi, 
accidentat în prima repriză, n-a

plasă. Locomotiva ega-

transformă lovitura de 
acordată în urma unui

Flacăra Mediaș—Dinamo
M’EDIAȘ 2 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Interesul mare cu 
care a fost așteptat jocul de la 
Mediaș este exprimat de numărul 
neobișnuit de spectatori — peste 
6.000 — care au fost prezenți în 
tribunele stadionului orașului la 
ora începerii partidei. Din păcate 
însă, meciul nu s-a ridicat la ni
velul dorit, fiind presărat cu multe 
neregularități și chiar durități. 
Echipa Dinamo București a meri
tat victoria 
tehnic, și-a 
pe o durată 
păstrat mai 
în posesia ei. Flacăra Medigș 
lizat un rezultat onorabil, dl

fiindcă a jucat mai 
impus superioritatea 
mai mare de timp, a 
multă vreme balonul 

s a rea- 
latorită 

mai ales dîrzeniei cu care au lup- 
tatatoți jucătorii.

Pînă în min. 20, inițiativa a 
aparținut gazdelor care au înce
put foarte puternic. Ele au și ra
tat în această perioadă situații 
bune prin Filip (min. 4) și Drăgoi 
(min. 11 și 16). De la jumătatea 
reprizei, dinamoviștii încep să 
joace mai susținut și domină. Ei 
pierd ocazii clare prin Suru și 
Nicușor. Scorul este deschis în 
min. 27 de Maghet care șutează 
puternic, pe jos, din unghi difi
cil (Dumitran putea opri balonul). 
Pînă la pauză, inițiativa aparține 
în continuare echipei Dinamo care 
ratează prin Nicușor (min. 40) o 
nouă situație favorabilă. La re
luare. oaspeții continuă să joace 
mai bine și după ce fundașul Lu
ca, căutîr.d să degajeze, trimite

Avîntul Fălticeni—Progresul C.P. C.S. Braști 3-1 (0-1)
FĂLTICENI 2 (prin telefon). — 

Avîntul a reușit o nouă compor
tare frumoasă în Cupa R.P.R., de 
data aceasta întrecînd echipa bucu- 
reșteană Progresul CPCS, după un 
ioc de factură tehnică destul de 
bună. Echipa gazdă a dominat ma
joritatea timpului și a obținut o 
victorie meritată, aplaudată de cei 
peste 4000 de spectatori.

Jocul începe în nota de supe
rioritate a gazdelor care ratează 
chiar în min. 1 o ocazie bună prin 
Șoneru. O nouă situație favorabilă 
a ratat Csegezi în min. 11, pen-

onosport

exacte
SPE- 

1955).

eîte 753 lei.
Premiul III: 2121 buletine cu 10 re

zultate exacte, revenind fiecărui bu
letin cite 109 lei.

Premiul I a fost obținut de parti- 
cipanțli din regiunile : București 2, 
Craiova 2, Timișoara 1, Ploești 1 și 
Constanța 1.

Iată primele 6 rezultate 
la concursul PRONOSPORT 
CIAL (etapa din 2 noiembrie

I. Loc. Buc.-Fl. Ploești
II. Met. IIuned.-Fl. r. Arad
HI. Din. Bacău-C.C.A.
IV. Av. Fălticeni-Progr. C.P.C.S.
V. FI. Mediaș-Din. Buc.
VI. Loc. O*radea-Progr.  oradea

1
x 
2
1
2 
2

Meciurile V și VI se vor disputa 
astăzi iar meciurile IX, X, XI și XII 
se vor disputa duminică. Tot dumi
nică se vor disputa și meciurile de 
rezervă. 

trașcu-Mălăieru, Paul Florea, Cos- 
tea-Darie, Frunzescu-Pîrvu, Me- 
ghie, Titi Popescu, Marin Apos
tol, Huzum.

FLAMURA ROȘIE ARAD : Faur- 
Szucs. Dușan, Farmati-Capas, Lu- 
peș-Jurcă, Mercea, Birău. Pet- 
schowski, Dumitrescu III.

Ovidiu Rațiu 
corespondent

mai intrat la reluare), dar Loco
motiva face o apărare „pe zonă“ 
foarte bine organizată pe care 
înaintașii Progresului nu știu să 
o combată. Progresul reușește, to
tuși, să ia conducerea în min. 71 
cînd Barta trage de la 16 m.: 2-1. 
Două minute după aceea, fundașul 
Pop înscrie în proprie poartă, voind 
să devieze balonul, la un șut pu
ternic al lui Kiss : 3-1. In min. 57 
Zare a fost eliminat pentru lovirea 
intenționată a adversarului. Arbi
trul E. Ardos (Baia Mare) a con
dus slab.

LOCOMOTIVA : Pop — Culcear. 
Iacob, I. Pop — Vekony, Kuhn — 
Molnar, Bila. Torioc. Candrea 
Zare.

PROGRESUL : Fejes — Barcu, 
Coman, Vărzan I — Țiriac, Barta 
— Kiss, Vaczi, Florea, Cuc, Toth.

Gh. Dumitrescu și 
Z. Singer 

corespondenți

mingea în bara propriei porți (min. 
46), Dinamo înscrie din nou prin 
Suru care a tras plasat de la 16 
m. după o combinație cu Ene și 
Nicușor (min. 48) : 2-0. După a- 
cest gol, Flacăra servește o re
plică neașteptat de promptă, în 
vreme ce Dinamo nu mai insistă. 
Gazdele reduc handicapul în min. 
55 cînd Drăgoi. deschis în adîn- 
cime, înscrie: 2-1. După acest gol. 
Flacăra atacă mai curajos așa că 
apărarea dinamovistă trebuie să 
se întrebuințeze serios. In min. 61 
Băcut II salvează de pe linia 
porții. Apoi Dinamo pune din nou 
stăpînire pe ioc și atacă foarte 
periculos. După ce Maghet trage 
în bară (min. 68) Nicușor mar
chează al treilea gol al echipei lui 
(min. 73) trăgînd imparabil — la 
colț — după ce driblase doi ad
versari (min. 
minute înainte 
șire greșită a 
marchează, din 
o centrare a lui Drăgoi : 3-2, scor 
cu care ia sfîrșit partida.

Arbitrul Gh. Osiac (Timișoara) 
a condus cu scăpări, care însă, 
n-au influențat jocul.

FLACĂRA : Dumitran — Luca, 
Diaconu, Șarlea — Molnar II. Mol
nar I — Drăgoi, Orosz, Filip, Lan- 
ga II. Binder.

DINAMO : Birtașu — Toma, 
Băcuț II, Szoko — Călinoiu, Bă
cut I — M'agheț, Nicușor, Ene, 
Neagu. S'--'’.

RT7DU URZICEANU

73) : 3-1. Cu trei 
de sfîrșit, la o ie- 
lui Birtașu, Binder 
apropiere, urmărind

tru ca în min. 35 portarul bucu- 
reștean Cîmpeanu să salveze plon- 
jînd în picioarele lui Czegezi. 
Oaspeții ripostează cu contra
atacuri. La un astfel de contra
atac. în min. 39, Vaida comite 
hends la circa 25 m. Lovitura li
beră este executată de Ghibea care 
trage puternic, mingea lovește bara 
și intră în gol: 0-1. Patru minute 
mai tîrziu, Buzeșan salvează de 
pe linia porții la un corner. După 
pauză, gazdele joacă mai decis, 
păstrează' inițiativa si domină bu
nă parte din joc. Ele reușesc să 
egaleze în min. 70, prin Constan- 
tinescu după o combinație cu Ke- 
lemen și Lupu. Avîntul continuă 
să atace și în min. 76 urcă scorul 
la 2-1 prin Șoneru. Acesta a tras 
în bară, mingea a revenit în teren 
și tot el — urmărind balonul — 
a reluat în plasă. Scorul final a 
fost stabilit în min. 86 de Lupu. 
în urma unei acțiuni pe par.ea 
dreaptă : Kelemen a tras, portarul 
Cîmpeanu a respins și Lupu a in
trodus mingea în poartă, pecetluind 
victoria echipei sale. Bun arbitra
jul lui Gh. Dulea-București.

AVÎNTUL: Bogosi — Vaida,
Cepolschi, Lambru — Filo, Sandu 
— Kelemen, Csegezi, Șoneru, Con- 
stantinescu, Lupu.

PROGRESUL: Cîmpeanu — 
Buzeșan, Ioniță. Greavu—Schwei- 
linger, Mihăilescu — Dumitrescu. 
Raab, Mateianu, Ghibea, Văcaru.

Cei mai buni: Bogosi, Cepol
schi, Filo, Șoneru, Buzeșan, Io- 
niță, Cîmpeanu și Ghibea.

Lazăr Negru 
corespondent

locomotiva
Ploești

0-3 (0-3)
BACĂU 2 (prin telefon de Ia 

trimisul nostru). — 4000 de spec
tatori au asistat la un joc în care 
echipa locală a avut o comportare 
cu totul sub așteptări.

C.C.A. a practicat un joc supe
rior ca orientare tactică, iar exe
cuțiile tehnice ale bucureștenilor au 
fost cu mult mai precise decît ale 
jucătorilor dinamoviști, în ciuda 
terenului desfundat de ploaia din 
ajun. Scorul putea fi mai mare 
dacă echipa C.C.A. ar fi insistat 
în repriza doua, cînd a avut nu 
mai puțin de patru bare.

Dinamo a jucat confuz, fără ori
zont, comițînd numeroase greșeli 
în apărare și atac. Este interesant 
de arătat că dinamoviștii ar fi pu
tut totuși să înscrie și ei, dar Cre- 
țea, Stancu și David au ratat 
ocazii clare, trăgînd alături de 
poarta goală.

Cele trei goluri au fost marcate 
de Alexandrescu (min. 10) și V. 
Moldovan (min. 23 și 31). A arbi
trat foarte bine T. Astalos-Bucu- 
rești.

DINAM'O : Varga — Matei, We
ber, Chiriță —- Cîmaru. Ivanenco 
— Oaidă, Sîrbu, David, Crețea, 
Stancu.

C.C.A.: Toma — Zavoda If, A- 
polzan, Dumitrescu —. Munteanu, 
Onisie — V. Moldovan. Ivănescu, 
Alexandrescu, Tătaru, Caricaș.

S-au remarcat : V. Moldovan, 
Caricaș. Varga și David.

S. MASSLER

București—Flacăra 
2-1 (0-0)

ieri de pe stadionul

repriză nici

Meciul de
Giulești a stîrnit un deosebit inte
res. Dacă în prima . _.___  __
una din echipe n-a reușit să ofere 
un joc de calitate care să-i pasio
neze pe cei 18.000 de spectatori, în 
a doua parte a meciului comporta
rea Locomotivei a înviorat jocul. 
Renunțînd Ia pasele înghesuite în 
fața careului Flacărei, feroviarii au 
combinat în partea a doua a me
ciului mai rapid și în adîncime. 
provocînd derută în apărarea su- 
pranumerică a ploeștenilor. Flacă
ra, deși a jucat și ea mai legat și 
mai insistent decît în primele 45 de 
minute, n-a reușit să depășească 
decît rare ori apărarea feroviară și 
atunci șuturile trase de înaintașii 
săi au fost reținute cu promptitu
dine de Dungu (mim. 48, 60). Apă
rarea Flacărei a avut o ,,gaură" 
mare pe partea lui Topșa unde Că
lin, atunci cînd a fost lansat, a 
trecut cu destulă ușurință. La o 
astfel de greșeală, Călin centrează, 
Olaru trage și Roman respinge Ia..; 
Filote care marchează : 1—O (min. 
65). Zece minute mai tîrziu, la un 
corner executat de Ghiță, Dungu a 
scăpat mingea sn poartă, dar ar
bitrul a acordat faultul comis de . 
Dlăgan și Zaharia psupra portaru
lui feroviar. Scorul a fost mărit de 
Călin care a marcat cu capul la o 
lovitură de corner executată de Fi
lote (min. 83). La 2—0 Flacăra s-a 
„trezit", a insistat și a înscris prin 
Zaharia. tot cu capul (min. 88).

Echipa Locomotivei s-a compor
tat bine în repriza secundă și da
torită acestui fapt victoria sa este 
pe deplin meritată. Dintre jucă
torii feroviari s-au evidențiat Dun
gu. Garbeloti. Kerestes. Filote și 
în special Ferenczi, care a Lost cel 
mai bun jucător din teren. Com
portarea acestuia, însă, a fost um
brită de numeroase atitudini ne
sportive. Din echipa Flacărei poate 
să fie subliniată comportarea por
tarului Roman, a stoperului Mari
nescu și dîrzenia cu care a luptat 
în atac Ghiță.

Arbitrul Gh. Kepich (Timișoara) 
a fost lipsit de promptitudine în 
deciziile sale.

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI: 
Dungu-Garbeloti, Vărzan, Kerestes- 
Ferenczi, Langa - Căllin, Roman. 
Olaru. Zeană. Filote.

FLACĂRA PLOEȘTI : Romam — 
Pahonțu, Marinescu, Topșa — Cos- 
moc, Peretz — Zaharia, Teodores- 
cu, Drăgan, M. Marcel, Ghiță.

R. ILIESCU

Astăzi, o restantă 
in categoria B

Astăzi după-amiază, pe terenul 
Progresul F.B. din str. dr. Sțaico- 
vici, se dispută jocul restanță din 
categoria B — seria I dintre Me
talul București și Progresul Bucu
rești. Meciul va începe la ora 
14.45.



întâlniri internaționale ale sportivilor romîni 
IN ȚARĂ...

Mîine începe la bazinul acoperit 
întîlnirea de natale R. P. R. —

Intense pregătiri ale atleților sovietici 
in vederea campionatelor unionale

■ Marți seara, pe peronul Gării 
de Nord era o animație puțin obiș
nuită. Cei mai buni atleți romîni 
plecau la concursul internațional 
de la Sofia, iar la puțin timp după 
aceea, expresul aducea de la 
Praga reprezentativa de natație 
a R. Cehoslovace în vederea întîl- 
nirii cu înotătorii romîni care se 
va desfășura la bazinul acoperit 
Floreasca mîine, sîmbătă și dumi
nică.

Sportivii cehoslovaci și-au ex
primat bucuria de a revedea ve
chile lor cunoștințe, pe înotătorii 
romîni. cu care s-au mai întîlnit 
în cadrul Jocurilor Sportive des
fășurate în 1953 la București și 
anul acesta la Varșovia.

■ Lotul cehoslovac cuprinde 54 
de înotători și înotătoare, jucători 
de polo seniori și juniori, săritori 
de la trambulină. Delegația este 
condusă de tov. Milan Sokol. Din

.PESTE HOTARE
La concursul atletic de la Sofia 

pot fi obținute performanțe excelente 
...ne comunică trimisul nostru special

SOFIA 2. De foarte mult timp 
telefonul institutului meteorologic 
din Sofia nu a sunat atît de des 
ca în aceste ultime zile. Timpul 
care s-a schimbat brusc, înrăută- 
țindu-se. a provocat o mare îngri
jorare în rîndul iubitorilor de at
letism din capitala Bulgariei. Mo
tivul este lesne de închipuit. In- 
cepînd de vineri Sofia va găzdui 
un mare concurs atletic interna
țional. cel mai mare concurs de 
atletism organizat vreodată în 
Bulgaria. Și cum printre atletii 
anunțați se află numeroși record
mani și campioni ca maghiarii 
Iharos. Tabori, Roszavolgi. polo
nezii Sidlo, Rut. Adamczik. romî- 
nii Savel. Soter, Iolanda Balaș, 
Opriș. cei mai buni atleți ceho
slovaci și atleții germani, precum 
și reprezentanții sportivilor bul
gari. este lesne de închipuit că 
îngrijorarea organizatorilor și a 
spectatorilor este strîns legată de 
acest concurs și de performantele 
bune pe care ei așteaptă să le 
vadă realizate pe stadionul Vasil 
Levski.

Oricum, previziunile meteorolo
gice anunță pentru zilele urmă
toare o ușoară îmbunătățire, ace
lași lucru „anunțîndu-l“ și mun-

Angelica Rozeanu 
campioană internațională a Austriei

(Urmare din pag. 1)

ritmul de joc, fapt care-i permite 
adversarei sale să acumuleze mai 
multe puncte decît în primul set și 
să piardă la un scor mai apropiat. 
Victoria în proba de simplu bărbați 
i-a revenit cehoslovacului Andreadis, 
care l-a învins pe compatriotul său 
Stipek cu 3—1 (18—21, 21 — 19, 
21 — 17, 21 —18). Finala probei de 
dublu bărbați s-au soldat cu o sur
priză : favoriții acestei probe, cam
pionii mondiali Andreadis-Stîpek, au 
fost învinși de cuplul Tereba-Vih- 
nanovski (R. Ceh.). Ultimii au cîș- 
tigaf cu 3—2 (21—4, 21 — 15, 17—21. 
18—21, 21—17).

întîlnirea finală a probei de du
blu femei a dat cîștig de cauză pe
rechii engleze Rosalinde Rowe-Diana 
Rowe. care a întrecut dublul Ange
lica Rozeanu-Ella Zeller cu 3—1 
(21—5, 21—19, 9—21, 21 — 18). Ju
cătoarele noastre au început meciul 
fără prealabila încălzire. In seturile 
2 și 4 ele au condus cu 18—17 șl 
respectiv 13—8.

In semifinală dublul A. Rozeanu- 
E. Zeller a dispus cu 3—0 (11,11, 
11) de cuplul Werti-Pritzi.

In jocurile de dublu mixt, încheia
te cu victoria cuplului R. Rowe, 
Stipek, s-au înregistrat următoarele 
rezultate: sferturi de finală: Rosa- 

ea mai fac parte Karel Podhajsky 
conducător tehnic, 5 antrenori, Ja- 
rușek Frantișek arbitru de polo pe 
apă cunoscut nouă de la întîlnirea 
dinfre reprezentativele orașelor 
București și Belgrad, precum și un 
medic.

■ Din rîndul înotătorilor se re
marcă în mod deosebit Ladislav 
Bacik care la probele de spate și 
liber deține performanțe de mare 
valoare (1:05,2 la 100 m. spate și 
58.3 la 100 m. liber). Samuhel Sta
nislav care la proba de 100 și 200 
m. fluture a obținut de asemenea 
performanțe de valoare europeană. 
Dintre înotătoare, cele mai bune 
performanțe le dețin: Jarmila He- 
leșioova (2:57,2 la 200 m. bras), 
Ruzena Markova (5.19,0 la 400 m. 
liber), și tînăra înotătoare Marta 
Skupiiova în vîrstă de 17 ani.

■ Echipa de polo a R. Ceho
slovace cuprinde elemente de va- 

tele Vitoșa — care domină într-o 
parte capitala Bulgariei — și care 
a început să-și arate înălțimea 
străpungînd ceața. Toate aceste 
lucruri le-am aflat astăzi după- 
amiază în timpul antrenamentului 
care a avut loc pe stadionul care 
va găzdui întrecerile, la cîteva ore 
duoă sosirea atleților romîni la 
Sofia. Stadionul Vasil Levski cu o 
capacitate de 50.000 locuri a pri
mit astăzi după-amiază (n.r ieri) 
pe primii particinanti la concurs 
care au și sosit la Sofia : atleții 
maghiari și romîni. Atletii polo
nezi au fost numai spectatori de
oarece s-au antrenat în timpul di
mineții. Astă-seară sînt așteptați 
să sosească atleții cehoslovaci și 
cei germani, iar o telegramă nri- 
mită în ultimul moment de la Bel
grad anunță că atletii Iugoslavi 
nu mai not face denlasa'"a. Atletii 
romîni adică Dr'-'tru Cmstan’m 
Ilie Savel. Ion Onris, Alexandru 
Stoenescu. Lotar Marks. Ion Wie- 
senmaver. Ion Soter. Aurel Raîca. 
Ion Stânei Alexandra Sicoe. Ana 
Serban, Iolanda Balaș. Anel'se 
Zîmbreșteanu etc. au avut astfel 
ca tovarăși d° antrenament ne cei 
mai buni atleți maghiari Iharos. 
Tabori. Roszavolgi. Kovacs. Rosz-

linde Rowe, Stipek-Ella Zeller. Te- 
reba 3—0 (18, 11, 10); semifinale’■ 
R. Rowe, Stipek-Angelica Rozeanti, 
Andreadis 3—2 (18—21, 21 — 19,
20—22, 21 — 11,21 — 11). Diana Rowe, 
Leach-Krupova. Vihnanovski 3—0 
(19, 13, 17) ; finala : R. Rowe, Sti- 
pek-D. Rowe, Leach 3—1.

-----------------------—■■------------------------

Mîine încep campionatele 
internaționale de tenis de masă 

ale Iugoslaviei
Belgrad 2 (prin telefon). Jucătorii 

romîni de tenis de masă Tiberiu 
Hărasztosi, Matei Gantner și Paul 
Pesch au sosit ieri dimineață la Bel
grad pentru a participa la Campio
natele internaționale de ten’s de ma
să ale .Iugoslaviei, care încep mîi
ne. In cursul zilei de azi sînt aș
teptate să sosească la Belgrad, ve
nind de la Viena, reprezentantele 
noastre Angelica Rozeanu și Ella 
Zeller.

Turneul internațional de tenis de 
masă de la Belgrad a trezit un in
teres mare în rîndurile spectatorilor 
din capitala Jugoslaviei, deoarece 
și-au anunțat participarea, pe lîngâ 
jucătorii și jucătoarele care s-au în
tîlnit la Viena, și alte „palete“ cu 
renume, și anume fruntașii acestui 
sport din R.P. Ungară. Astfel, s-au 
înscris Gizi Farkaș, Eva Koczian, 

de la Floreasca 
R. Cehoslovacă 
loare, care practică un joc rapid. 
Din lot fac parte : Bacik frații 
Gerdhopfer, Șmarda, Kocourek, Hejl 
și alții. La echipa de juniori tn 
afară de portari, restul jucătorilor 
pot fi folosiți în orice post.

■ La proba de sărituri de pe 
trambulină, din partea oaspeților 
vor concura Tomaș Bauer și Alois 
Celko.

■ Cea mai disputată probă se 
anunță cea de 100 m. fluture în 
care se vor întîlni cunoscuții îno
tători Alexandru Popescu (R.P.R.) 
și Stanislav Samuhel (R. Ceh.).
• întrecerile încep mîine la ora 

17.30, după următorul program: 
100 m. liber junioare, 400 m. liber 
juniori, 100 m. liber seniori. 200 
m. bras seniori, 100 m. spate se
nioare. 100 m. spate seniori. 100 
m. fluture junioare, 100 m. fluture 
juniori, sărituri cu coeficient im
pus, 4x100 m liber seniori, jocul 
de polo R. P. Romînă — R. Ceho
slovacă (juniori).

noy. Szabo, Berta, Szeceny, Mi- 
halfy și Aranca Kazi, precum și 
pe atleții bulgari. In tribune se 
aflau în afară de pasionații de at
letism din Sofia — care au ținut 
să-i vadă pe participanții la con
curs înainte ca semnalul începerii 
întrecerilor să fie dat — și atleții 
polonezi. Printre ei am remarcat 
pe campionul european la arunca
rea suliței Janus Sidlo. aruncăto
rul de ciocan Rut. prăjinistul A- 
damczik. săritorul în lungime Gra- 
bovski și alții. Sidlo n-a rămas 
mult timp în tribună, ci a venit în 
mijlocul aruncătorilor de suliță 
dîndu-le explicații prețioase. Prin
tre cei mai atenți la sfaturile lui 
se aflau și Dumitru Zamfir ca și 
recordmana tării noastre la arun
carea suliței. Anelise Zîmbreș
teanu.

Dar un interes aoroaoe mai 
mare decît prezența at'efilor l-a 
stîrnit antrenorul maghiar toloi. 
cel care se ocină de pregătirea 
celor trei semifondiști care au 
realizat recorduri extraordinare în 
acest sezon. Iharos, Tabori ■ și 
Roszavolgi. Incoltit de zeci si zeci 
de întrebări, fiind obligat să dea 
cele mai amănunțite explicații, el 
n-a pregetat să-și scoată paltonul, 
să alerge ncntru a nutea explica 
cu m’i multă ușurință. Antrenorii 
romîni Vasile Dumitrescu. Ion 
Arnăut si Alexandru Maz'lu se a- 
flau și ei în cercul din iurul lui 
Igloi. cerind sfaturile prețioase ale 
renumitului specialist maghiar.

Duoă antrenament am stat de 
vorbă cu multi dintre atleți. aceș
tia spunîndu-mi c” pista este des
tul de grea. în schimb ce« de să
rituri este remarcabilă. Dar am 
observat că fiecare dintre ei ridi
ca mereu nrivirea căutînd să vadă 
dacă ceata s-a ridicat cu totul de 
pe muntele Vitoșa...

ROMEO VILARA

Ilona Kerekes, Agnes Simon, Fe
renc Sido, Jozsef Koczian, Efemer 
Gyetvai. De asemenea, vor lua par
te la întreceri și cîțiva jucători sue
dezi, printre care Melstroem. In par
tea sa de tablou Angelica Rozeanu 
se va întîlni în primul tur cu jugo- 
slava Sein, iar apoi cu Krtipkovtf 
(R. Ceh.), Ilona Kerekes, Diana 
Rowe. Ella Zeller se poate întîlni cu 
Despotovici (.Iugoslavia), austriaca 
Lauber, englezoaica R. Rowe, Eva 
Koczian. Harasztosi are în sfertul 
lui de tablou pe jugoslavul Vanavski, 
cehoslovacul Vihnanovski și pe fran
cezul Amouretti, Pesch pe: Tacaci 
(Jugoslavia), Kennedy, J. Koczian, 
iar Gantner pe: Roja (Jugoslavia), 
Esterholm (Suedia), Harangozo (Ju
goslavia).

Jocurile încep vineri în sala Uni
versității din Belgrad.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La mijlocul lunii noiembrie în 
orașul Tbilisi se va desfășura 
campionatul de atletism al Uniu
nii Sovietice. La această competi
ție vor participa recordmanii mon
diali Nina Otkalenko. Iurii Lituev, 
Vladimir Kuț. Mihail Krivonosov 
și alți atleți sovietici bine cunos- 
cuți.

In prezent, în toate republicile 
unionale se desfășoară pregătiri 
în vederea campionatelor unionale. 
In cadrul campionatelor republi
cane se întrec mii de sportivi, cei 
mai buni dîntre ei urmînd să fie 
selecționați în echipele reprezen
tative ale republicilor unionale. In 
orașul Nalcik au avut loc de cu-

La Zagreb
a inceput un mare 

de
- La 1 noiembrie a început la Za
greb un mare turneu internațional 
de Șah la care participă șahiști re- 
numiți din U.R.S.S., S.U.A., Belgia, 
R. P. Ungară, R. Cehoslovacă, 
Italia, Austria și R. P. F. Iugosla
via.

Tragerea la sorți a dat urmă
toarea ordine în tabelul concursu
lui: 1. Minev (Bulgaria); 2. Ghel- 
ler (U.R.S.S.); 3. Trifunovici (Iu
goslavia); 4. O’Kelly (Belgia); 5. 
Bisguer (S.U.A.); 6. Karaklajici 
(Iugoslavia): 7. Milici (Iugoslavia) 
8. Matanovici (Iugoslavia): 9.

Sportivii sovietici susțin 
numeroase întilniri internaționale

La Moscova sînt așteptați să 
sosească scrimeri din Italia, Fran
ța și R. Cehoslovacă. Ei vor susține 
mai multe întîlniri prietenești în 
compania scrimerilor sovietici.

Numeroși sportivi sovietici iau 
parte la întreceri organizate peste 
hotarele țării. De scurt timp, echi
pe sovietice de fotbal se găsesc 
în R.P. Chineză, Norvegia și Iu
goslavia.

Echipa Lokomotiv Moscova în

Rezultatele finale ale turneului international feminin 
de șah de la Moscova

MOSCOVA 1 (Agerpres).— 
TASS transmite:

Partidele întrerupte din ulti
mele două runde ale turneului in
ternațional feminin de șah s-au 
disputat la 31 octombrie, închein- 
du-se cu următoarele rezultate: 
Nedelkovici — Stevenson 1—0; 
Lazarevici — Chaude de Sillans 
1—0; Karff — Carasco de Budi- 

nici ‘/2 — l/2 ; Zvorîkina — Ker- 
tesz 1—0 ; Stevenson — Chaude 
de Sillans '/2 — V2.

Clasamentul final al turneului 
are următoarea înfățișare: 1. Rub- 
țova (U.R.S.S.) 15 puncte; 2. Vol- 
pert (U.R.S.S.) 14'/2; 3. Keller

PE SCURT
• Marți s-au desfășurat două me

ciuri în cadrul competiției „Cupa 
campionilor Europei”. La Milano 
echipa Saarbriieken a produs o mare 
surpriză. învingînd redutabila for
mație italiană — F.C. Milano — 
campioana Italiei, cu scorul de 4-3. 
Echipa Rapid din Viena a cedat și 
ea surprinzător în fața echipei olan
deze Eindhoven cu scorul de 1-0. 
(Cum însă în primul meci dintre a- 
ceste echipe a învins Rapid cu 6-1, 
echipa austriacă s-a calificat pentru 
sferturile de finală ale competiției).

« La 11 noiembrie va avea loc la 
Paris întîlnirea internațională de fot
bal dintre echipele reprezentative 
ale Franței și Jugoslaviei.

• Doi dintre cei mai buni jucă
tori de tenis din lume, americanii 
Tony Trabert și Doris Hart au tre
cut la profesionism. In felul acesta 
Statele Unite nu vor mai putea fo
losi în viitoarele întîlniri interna
ționale pe cei doi campioni. Dacă 
ținem seama că și tînăra Maureen 
Connoly, cea mai bună jucătoare 
de tenis din lume, s-a retras din 
activitatea competițională, ne pu
tem ușor da seama că S.U.A. vor 
avea serioase dificultăți în ceea 
ce privește alcătuirea formației 
reprezentative.

Marți s-a desfășurat în Franța 
o nouă etapă intermediară în cadrul 
campionatului de fotbal (divizia I 
și a n-a). Cu acest prilej s-au pro
dus cîteva surprize. Astfel, echipa 
Nice, care conduce în momentul de 
față în clasament, a fost învinsă la 

rînd campionatele de atletism ale 
R.S.F.S. Ruse. La majoritatea pro
belor. rezultatele înregistrate au 
fost superioare celor din anii tre- 
cuți. De pildă, Galina Doljenkova, 
din orașul Gorki, a alergat dis
tanța de 80 m. garduri în timpul 
de ll”l/10, iar Nina Kuzmina din 
Krasnodar a realizat în proba de 
săritură în lungime rezultatul de 
5,77 m.

Noi recorduri republicane au 
lost stabilite cu prilejul concursu
rilor atletice desfășurate în Leto
nia, R.S.S. Moldovenească. Tadji
kistan și în alte republici sovie
tice. Cunoscutul atlet armean Var
dan Osvenian a aruncat greutatea 
la 17.14 m-

turneu internațional
șah
Smîslov (U.R.S.S.); 10. Dickheim 
(Austria); 11. Porecca (Italia); 12 
Bertok (Iugoslavia); 13. Rabar 
(Iugoslavia); 14. Ivkov (Iugosla
via); 15. Fuderer (Iugoslavia); 16. 
Gligorici (Iugoslavia); 17. Pire 
(Iugoslavia); 18. Udvcici (Iugosla
via); 1.9. Filip (Cehoslovacia); 20 
Băreza (Ungaria).

In prima rundă s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Minev-Barc- 
za 1—0; Smîslov-Bertok 1—0 ; Ka- 
raklajici-Fuderer V2—V2; Milici- 
Ivkov V2—V2; Celelalte partide 
s-au întrerupt.

treprinde un mare turneu prin In
donezia și India.

In luna noiembrie va începe și 
sezonul de hochei pe gheață. Două 
echipe selecționate ale U.R.S.S. vor 
întreprinde în lunile noiembrie și 
decembrie turnee în Anglia, Fran
ța, Suedia, Cehoslovacia și R. D. 
Germană. In curînd va pleca în R. 
Cehoslovacă echipa de gimnastică 
a U.R.S.S.. Tot în luna aceasta, 
echipa selecționată de lupte a 
R.S.F.S. Ruse urmează să plece în 
R. P. Bulgaria.
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(R. D. Germană) 14; 4. Zvorîkina 
(U.R.S.S.) 13>/2; 5. Borisenko
(U.R.S.S.) 13; 6. Nedelkovici (Iu
goslavia) 12'/2; 7. Lazarevici (Iu
goslavia) 12; 8. Ivanova (R. P. 
Bulgaria) 11 '/2; 9. Heemskerk
(Olanda) 10; 10—13. Ignatieva
(U.R.S.S), Stevenson (S.U.A.), 
Greser (S.LI.A.), Chaude de Sillans 
(Franța) 9* */2; 14 Kertesz (R. P. 
Ungară) 7; 15-16. Gurfinkel
(U.R.S.S.), Holuj (R. P. Polonă) 
6>/2; 17. Karff (S.U.A.) 5'/2: 18. 
Bodo de Meschini (Argentina) 
4’/2; 19. Sucha (R. Cehoslovacă) 
4; 20. Carasco de Budinici (Chi
le) 2.

Metz cu 2-0. Se remarcă revenirea 
în formă a echipei campioane a 
f ranței — Stade de Reims — care a 
învins una din cele mai în formă 
echipe, Racing Club Paris, cu sco
rul de 2-1- In clasament continuă să 
conducă echipa Nice cu 16 puncte; 
urmează Lyon și Racing cu cîte 15 
puncte, st. Etienne și Reims cucî e 
12 puncte etc. In divizia secundă 
conduce echipa Al£s.

• In vederea întâlnirii pe care o 
va susține la 5 noiembrie la Palais 
des Sports din Paris cu reprezenta
tiva R.p. Ungare, echipa de baschet 
a Franței a fost astfel alcătuită: 
Haudegand, Beugno\ Monetar, 
Freimuller, Antoine, Grange, Beto- 
relle, Dessemme, Perniceni, etc. De 
remarcat că cunoscutul internațio
nal și căpitan al echipei Franței 
Andrâ Buffi&re nu mai figurează 
printre selecționați. Iată și lotul 
maghiar: BOflțar, Banhegyi, Czinkan, 
Hody I, Mezofi, Zsiros, Simon, 
Bencze, Greminger, Papp, Cselko și 
Hody II. *

«W Alergătorul Jugoslav Mugosa a 
întrecut recordul Iugoslaviei pe dis
tanța de 3060 m.. realizând 8:12.0
(vechiul record aparținea afletului 
S‘ritof cu timpul de 8:14,4).

Echipa sovietică de fotbal „Ze
nit” Leningrad care se află în tur
neu în R.p. Chineză a jucat la 1 no
iembrie la Pekin cu echipa selecțio
nată a tineretului chinez. întîlnirea 
s-a terminat cu scorul de 3-2 în fa
voarea fotbaliștilor sovietici.


