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Mitingul oamenilor muncii din Capitală 
consacrat aniversării marelui Octombrie

Poporul romîn a sărbătorit ziua 
de 7 Noiembrie, cea de a 38-a ani
versare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Luni dimineața a avut loc pe sta
dionul „Republicii" mitingul oame
nilor muncii din Capitală consacrat 
marii sărbători a omenirii progre
siste, aniversarea marelui Octom
brie.

Cu mult timp inainte de începe
rea mitingului, zeci de mii de oa
meni au umplut tribunele și terenul 
marelui stadion. Au venit la miting 
muncitori fruntași în producție, teh
nicieni, ingineri și funcționari din 
marile întreprinderi și instituții ale 
Capitalei care, în întîmpinarea zilei 
de 7 Noiembrie și a Congresului 
partidului, au obținut succese de 
seamă în întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea inainte de termen 
a planului cincinal. Participă la mi
ting numeroși intelectuali a căror 
activitate este închinată dezvoltării 
continue a științei și culturii din 
patria noastră.

Pe pieptul multora dintre cei pre- 
zenți strălucesc ordine și medalii, 
înaltă prețuire a meritelor lor în 
lupta pentru întărirea și înflorirea 
Republicii Populare Romîne.

Flutură steaguri roșii și tricolore. 
Oamenii muncii poartă portretele 
lui Marx, Engels, Lenin, Stalin, ale 
conducătorilor Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și Guvernului 
Sovietic, ale conducătorilor partidu
lui și guvernului nostru, ale condu
cătorilor partidelor comuniste și 
muncitorești.

In fața tribunei oficiale, pe un 
uriaș panou roșu, sînt înscrise cu

vintele: „Proletari din toate țările, 
uniți-vă! Trăiască cea de a 38-a a- 
niversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie!" Pe numeroase 
pancarte sînt înscrise cuvinte de 
salut în cinstea marii sărbători a 
oamenilor muncii, a prieteniei veș
nice între poporul romîn și popoarele 
Uniunii Sovietice.

Din rindurile manifestanților iz
bucnesc puternic lozinci care chea
mă la unitatea celor ce muncesc din 
întreaga lume, la luptă activă pen
tru pace, prietenie și colaborare in
ternațională. Pe stadion domnește 
o vie însuflețire.

Ora IO. Intîmpinați cu puternice 
aplauze, in tribuna centrală iau loc 
tovarășii : Gh. Gheorghiu-Dej, dr. 
Petru Groza, Chivu Stoica, A. A. 
Epișev, ambasadorul U.R.S.S. la 
București, I. Chișinevschi, acad. M.
B. Mitin, redactorul șef al ziarului 
„Pentru pace trainică, pentru demo
crație populară!", Gh. Apostol, AI. 
Moghioroș, genera! de armată 
Emil Boduăraș, Mir^n Constanti- 
nescu, C. Pîrvulescu, P. Borilă, N. 
Ceaușescu, D. Coliu, general colo
nel Al. Drăghici, S. Bughîci, D. Pe
trescu, Al. Birlădeanu, acad. prof.
C. I. Parhon, acad. prof. Traian 
Săvulescu. J. Fazekaș, Constanța 
Crăciun, L. Răutu, general colonel 
L. Sălăjan, Sorin Toma, St. Voitec, 
general» locotenent Gh. Pintilie, Liu
ba Chișinevschi, Th. Iordăchescu, 
FI. Dănăiache, prof. ing. St. Bălan, 
Cornel Fulger, V. Em. Galan, scrii
tor, Ion Dragomir, muncitor frun
taș la uzinele „Mao Țze-dun".

In tribune au luat loc membri ai
C.C.  al P.M.R., membri ai guver

nului și ai Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, reprezentanți ai vie
ții științifice, artistice și culturale, 
conducători ai organizațiilor ob
ștești, activiști de partid, militari, 
reprezentanți ai presei romîne și 
străine, fruntași în întrecerea soci
alistă din marile întreprinderi ale 
Capitalei.

In tribuna rezervată corpului di
plomatic au luat loc: ambasadorii 
extraordinari și plenipotențiari ai 
R.P.D. Coreene — Den Em, R. D. 
Germane — W. Eggerath, R. P. 
Ungare — L. Pataki, R. P. Bulga
ria — S. Pavlov, R. Cehoslovace — 
J. Sedivy, R. P. F. Iugoslavia — N. 
Vujanovici, R. P. Albania, — M. 
Lako, R. P. Chineze — Ke Bo-nian, 
R. P. Polone — J. Izydorczyk; A. 
Parodi, însărcinatul cu afaceri al 
Elveției, J. Medoro Delfino, însărci
nat cu afaceri ad-interim al Argen
tinei, Salah Saber, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim ai Egiptului, 
Matti Pyyko, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Finlandei, H. B. Wells, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Statelor Unite ale Americii și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Se intonează Imnurile de Stat ale 
Republicii Populare Romîne și Uni
unii Sovietice.

Un grup de pionieri urcă în tri
bună șj oferă florî conducătorilor 
partidului și guvernului.

Mitingul este deschis de tov. Flo
rian Dănăiache, prim secretar al 
Comitetului orășenesc București al 
P.M.R.

A luat apoi cuvîntul tov. Gh. 
Apostol, membru în Biroul Politic 
al C.C. al P.M.R., președintele Con

siliului Central al Sindicatelor din 
R.P.R.

In repetate rinduri cu vin tarea a 
fost subliniată cu ovații puternice 
și aplauze îndelungate. Cei pre- 
zenți au manifestat entuziast pen
tru gloriosul Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, pentru marea 
Uniune Sovietică, pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn și Guvernul 
R.P.R., pentru prietenia de ne
zdruncinat dintre poporul romîn și 
popoarele sovietice.

A luat apoi cuvîntul A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Cuvintarea a fost primită cu o 
puternică manifestație de dragoste 
și recunoștință față de marea Uni
une Sovietică eliberatoare, patria 
socialismului biruitor, ale cărei 
strălucite victorii în construirea co
munismului însuflețesc poporul nos
tru muncitor în construirea unei 
vieți noi. fericite.

A vorbit apoi Ion Dragomir, frun
taș în întrecerea socialistă la uzi
nele „Mao Țze-dun" din Capitală.

Mitingul a luat sfîrșit. Pe sta
dionul „Republicii" răsună acordu
rile solemne ale Internaționalei.

Marele miting al oamenilor mun
cii din Capitală cu prilejul zilei de 
7 Noiembrie a constituit o nouă 
mărturie a dragostei profunde și a 
marii prietenii pe care poporul nos
tru le nutrește față de statul so
vietic născut în focul Marii Revo
luții Socialiste din 1917, al cărui 
far luminează drumul popoarelor 
spre pace și fericire.

(Agerpres)

Ștafeta Prieteniei 
Roimno-Sovietice 
a fost predată 

tineretului sovietic
UNGHENI 7 (prin telefon de- 

la trimisul nostru). Ultimii pur- . 
tători ai ștafetei „Prietenieiț 
Romîno-Sovietice" au predat as-' 
tăzi mesajul tineretului și sporti
vilor din Republica Populară^ 
Romînă solilor tineretului sovî-i 
etic.

Maeștrii sportului Dinu Cris- 
tea, Constantin Dumitrescu șî? 
sportivii fruntași Ion Bădici, 
Aurelia Popescu și Hortensia 
Todor au alcătuit ultimul schimb ’ 
al ștafetei.

Mesajul de prietenie al tine
rilor și sportivilor romîni a fost 
citit, cu ocazia mitingului des
fășurat pe peronul gării Un
gheni, de Ion Bădicf. La mi
ting erau prezenți reprezen
tanți ai guvernului R. S'. S... 
Moldovenești, conducători aî--- 
Comitetului pentru Cultură Fi
zică al R. S. S. Moldove-, 
nești, ziariști și numeroși spor
tivi din această Republică.

Primul a luat cuvîntul tov.j 
I. Vaida, vicepreședinte al’ 
C.C.F.S. de pe lîngă Consiliul! 
de Miniștri. A răspuns, din par
tea C.C. al Partidului comunist 
al R.S.S. Moldovenești, tov. P. 
Crangă.

Intre sportivii romîni și spor
tivii sovietici s-au legat discuții- 
prietenești, s-au făcut schimburi 
de insigne, daruri, fanioane. 
Sportivii romîni au vorbit prie
tenilor lor despre realizările 
sportului nostru, despre perfor
manțele lor. La rîndul lor, spor
tivii din R.S.S. Moldovenească 
ne-au împărtășit succesele lor, 
arătîndu-se mîndri de echipa 
de fotbal „Burevestnic“-Chiși- 
nău.

Conducătorul delegației de; 
sportivi romîni, tov. Ion Vaida, 
vicepreședinte al C.C.F.S., a 
mulțumit pentru primirea căl
duroasă făcută delegației.

VALERIU CHIOSE

JJn aspect de la mitingul oamenilor muncii din Capitală, consacrat celei de a 38-a aniversări g Marii Revoluții Socialiste din Octombrie,
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„Sportul popular" — str. Constantin Miile 17 — raionul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — București"...

Pe această adresă sosesc în fiecare dimineață multe scrisori. 
Plicuri de diferite mărimi și adese ori, foarte voluminoase, ne aduc 
vești din toată țara. Subredacțiile și corespondenții voluntari, mun
citori, funcfionari, studenti și elevi, ne scriu despre activitatea sportivă 

i sate. Ne scriu cu bucurie despre realizările 
colectivelor sportive, despre performanțele sportivilor localnici, despre 
noile baze sportive care răsar pretu tindeni. Cu aceeași promptitudine, 
dovedind exigență și principialitate, multi corespondenți voluntari cri
tică în scrisorile lor aspectele negative din munca sportivă, se ridică 
cu hotărire împotriva mentalității în vechite.

Dintre corespondențele sosite în ultimele 
care Ie reproducem în rîndurîle de mai jos.

Scare pulsează la orașe și 
colectivelor sportive, des; 

zile, am ales cîteva pf

Iarna bate la ușă...
★ ★

dm gimnastică, crosuri, hochei pe 
iarbă, handbal, baschet, volei, tenis 
de masă și exerciții de îndemînare 
cu crosa. Tot tn localitate ss an
trenează și campioana de patinaj 
artistic Maria Weinreich. Un amă
nunt interesant aci, termometrul 

putea porni să străbatem pe schiuri 
întinderi albe.

a și început să arate dimineața 
minus 5—7 grade.

Nici la Gheorghieni nu sînt negli
jate pregătirile pentru sezonul spor
tiv de iarnă. De pildă, trambulina 
de la Valea Strîmbă este în plină 
reconstrucție, urmînd să i se mă
rească capacitatea de aruncare, cu 
aproximativ 10 metri. Terenul de 
hochei este de asemenea în plină 
renovare: j se adaugă o tribună 
nouă, iar mantinelele sînt revizuite 
și completate

(V. Mihăilă-Bacâiu; D. F arh as
tă. Ciuc; 1. Boftercă-Gheorghieni 
corespondenți).

Sportul a intrat de multă vreme 
in preocupările țăranilor muncitori 
din raionul Orăștie. Desigur, re
zultatele remarcabile obținute în. a- 
ceastă privință n-ar fi fost posibile 
fără o susținută activitate a colec
tivelor Recolta. Intr-adevăr, ca ur
mare a muncii entuziaste pe care 
o depun activiștii acestor colective 
sportive sătești, voleiul, fotbalul, 
atletismul, oină, sînt astăzi îndră
gite de făranii muncitori din raio
nul Orăștie.

Cei care poposesc tn comuna Și- 
bot, de pildă, au prilejul să-i vadă 
la lucru, pe ogor și pe terenul de 
sport, pe tinerii sportivi ai colecti
vului Recolta. Echipa de fotbal, care 
a obținut rezultate excelente, ocu- 
pînd locul al doilea In campionatul 
raional, este „favorita" sătenilor 
localnici. Animatorul echipei este 
Gh. Vasian, președinte al Sfatului 
popular comunal și... jucător de 
fotbal. Cu multă dragoste participă 
la activitatea colectivului sportiv și 
jucătorii de volei, printre care se 
remarcă in mod deosebit colecti
vistul Vladimir Viorel.

Președintele colectivului, Ioan 
Berza, este mîndru de realizările 
obținute: rezultate bune in compe
tițiile oficiale, realizarea angaja
mentelor la G.M.A., înființarea de 
noi secții pe ramură de sport ș.a.

(Gh. Balogh-coresp. Orăștie)

DE PRETUTINDENI...
» Vasul cultural sportiv „Ciprian 

Porumbescu", care pleacă adeseori 
din portul Galați spre orașele și 
satele de pe malul Dunării, este de
servit de un echipaj... sportiv. In
tr-adevăr, aproape toți membrii 
echipajului sînt sportivi pasionați 
Nu este întîmplător faptul că fie
care marinar de pe vas este purtă
tor al insignei C.M.A. Chiar și Va- 
sile Giușcă, „nostromul" vasului, în 
vîrstă de 60 ani, a trecut cu succes 
normele insignei. Mecanicul șef, 
Hristu Nicolau, este un bun arbi
tru de fotbal. Marinarii llie Cotea 
și Vasile Bucur sînt buni jucători 
de tenis de masă- Dar sportul pre
ferat al marinarilor de pe vasul 
cultural-sportiv „Ciprian Porum

„Vedeți? Nu-i de loc greul" pare să spună tinăra aspirantă to
varășelor ei care încă nu s-au încumetat să parcurgă bîrna.

Mereu alți purtători de insignă
Apropierea iernii este privită cu 

interes nu numai de numeroșii schi
ori, jucători de hochei pe ghiață, 
patinori sau boberi, ci și de aspi
ranții complexului G.M.Â. Unii se 
grăbesc acum să-și treacă ultime
le norme înaintea căderii primilor 
fulgi de zăpadă, iar alții se gân
desc că sosirea iernii le va da pri
lej să-și treacă și norma la schi.

Un colectiv sportiv hotărft să-și 
îndeplinească la timp angajamen
tele anuale se arată Voința Galați. 
Zilele trecute, 24 de tineri și tinere 
din cadrul acestui colectiv an trecut 
ultimele norme necesare cuceririi 
insignei G.M.A. gradul II. Printre 
aspiranți se aflau boxerii Gh. Ga- 
vriliu și M. Popa, înotătorul T. Bă- 
lănescu și profesoara de educație 
fizică Mitrița Macarie. încă de pe 
acum, colectivul sportiv Voința 
Galați și-a depășit angajamentul 
anual la G.M.A. cu 200»/o.

O rodnică activitate în domeniul 
trecerii normelor G.M.A. se depune 
și în raionul Cîmpina. In deosebi, 

bescu" este fotbalul. Marinarii al
cătuiesc o echipă de fotbal reduta
bilă, care luptă acum pentru a pro
mova în campionatul regional. (G. 
Ștefănescu și V. Paladescu-coresp. 
Galați).
• Cercul „Tînărul Dinamovist" 

din Craiova arată o deosebită grijă 
pentru găsirea de noi elemente ta
lentate din rîndurile elevilor și ele
velor. In acest scop, de curînd, în 
colaborare cu comitetul orășenesc 
C.F.S. Craiova și secția de invă- 
țămînt, cercul „Tînărul Dinamovist" 
din localitate a organizat o compe
tiție pentru elevi și eleve dotată cu 
un important trofeu: „Cupa nou
lui an școlar". (S. Romică-coresp. 
Craiova)f * * 

' Pretutindeni pe întreg cuprinsul 
tțării, sportivii, antrenorii, colectivele 
■sportive se pregătesc să întîmpine 
•cum se cuvine iarna care bate la 
ușă. La Bacău, de pildă, în iarna a- 

<ceasta, ca și în iernile trecute, se 
•yor desfășura competițiile dotate

Iarna e aproape. In curînd vom 
nesjîrșitele

-cu cupale ,,30 Decembrie" și „16 
Februarie", la șah, volei, bas
chet, tenis de masă. Pentru a. 
ceasta, sai'ia de sport a colectivului 
Avîntul-Steaua Roșie a fost complet 
renovată. Reamenajări au fost adu
se și sălilor de sport de la școala 
medie de băieți și de la școala pro
fesională de fete. Colectivul Voința 
va transforma terenul de volei și 
baschet în patinoar, iar în cadrul

• colectivului va lua ființă o secție 
•de hochei și patinaj.

Hocheiștli colectivului Avîntul- 
Miercurea Oue se antrenează cu 
intensitate sub conducerea antreno
rului L. Vakar. Deocamdată, în lip. 
:sa gheții, antrenamentele constă

în orașul Cimpina, există o intensă 
preocupare a colectivelor sportive 
în această privință. Astfel, colecti
vele FI. roșie, Voința și Progresul 
din Cîmpina se pot lăuda cu rea
lizări remarcabile în privința trece
rii normelor G.M.A.

Concursurile G.M.A. organizate 
în comuna Valea Teancului, raio
nul Buzău, au evidențiat o serie de 
elemente tailentate din rîndurile ță
ranilor muncitori. Astfel, tînărul 
Florin Radulescu a realizat 11.8 
sec. pe 100 m. plat, 6,08 m. Ia să
ritura în lungime și 11,00 m. la 
aruncarea greutății. De asemenea, 
tovarășuî său Stan Dumitru a arun. 
cat grenada la 68 m. și a izbutit 
să sară în înălțime 1,59 m.

Frumoase rezultate s-au obținut 
și în satele din raionul Tîrnăveni 
(în deosebi In comunele Sînmi- 
clătiș, Sona și Chinciuș). Peste 
120 de țărani muncitori din raion, 
colectiviști, întovărăș ți sau cu 
gospodărie individuală, au cucerit 
insigna G.MLA.

• Foarte bune rezultate obține 
în ultimul timp colectivul sportiv 
Progresul Tr. Severin. O dezvol
tare însemnată a luat-o ciclismul. 
Antrenorul secției de ciclism, Gheor- 
ghe Pantelici, depune o rodnică ac
tivitate, soldată cu rezultate din 
cele mai bune. Astfel, elevul său, 
Anton Popov, o izbutit să cuce
rească titlul de campion reg'onal 
la fond, ocupînd primul loc în 
cursa Tg. Jiu-Craiova. De aseme
nea, Ecaterina Urinara (și ca antre
nată de Gh. Pantelici) și-a înscris 
numele pe lista campioanelor regio
nale de ciclism. Succese remarcabile 
au mai înregistrat sportivii acestui 
colectiv la tenis de masă și po
pice. (M. Eălu-corcsp. Tr. Severin)

In Capitala patriei noastre pul
sează o puternică activitate spor
tivă. An de an, sportul de mase 
crește în amploare, cuprinzînd un 
număr tot mte mare de tineri ți 
tinere din întreprinderi, instituții, 
școli și unități militare în compe
tițiile cu caracter popular și în tre
cerea normelor complexului G.M.A. 
'In anul acesta de pildă, numărul 
participanțilar la crosuri a crescut 
cu 300 la sută față de anul 1950. ia 

«Concursurile sportive ale tineretu
lui au participat aproape 100.000 
de concurenți, iar numărul purtăto- 

rrilor insignei G.M.A a ajuns ia 
•aproape 90.000. Această v<e activi
tate sportivă de mase a determinat 
•și un important salt calitativ, de- 
rmonstnrt de creșterea cu 300 :a 
isută față de «nul 1950, a sportivi- 
fllior clasificați Realizarea angaj3- 
imentelor sportive anuale pe întrea- 
rge Capitală pină la 23 August pre- 
?cum și realizarea calendartfui 
rspertiv în proporție de 150 la sută 
•demonstrează, de asemenea .munca 
wlină de avînt a activiștilor spor
tivi precum și elanul cu care tine- 
rretul bucureștean se avîntă în 
i sport

Cu toate aceste realizări, există 
iîncă o serie de piedici care frînea- 
tză o dezvoltare și mai largă a 
rmișcării sportive în Capitala pa- 
ttriei noastre.

SĂ CREASCĂ APORTUL 
ASOCIAȚIILOR SPORTIVE

Una dintre aceste piedici este, 
țfără îndoială, slaba activitate a u- 
îJiora dintre asociațiile sportive sin- 
«dicale. Dacă unele asociații, cum

SPORTUL POPULAR
(Fag. 2-a .Nr. 2720

PENTRU DEZVOLTAREA MIȘCĂRII SPORTIVE IN ORAȘUL BUCUREȘTI
ar fi de pildă Constructorul, Pro
gresul, Locomotiva, etc. au adus o 
prețioasă contribuție la dezvoltarea 
activității sportive din Capitală, a- 
ceasta situație nu este nici pe de
parte generală. Asociația Metalul, 
de pildă, deși are în Capitală o 
serie de mari colective, se preo
cupă în foarte mică măsură de ele 
Nu întîmplător printre întreprinde
rile codașe în realizarea angaja
mentelor sportive anuale Se numă
ră uzine Ca „23 August", „Repu
blica", „Matyas Rakosy", ,,Mao Tze 
Dun", „Electroaparataj" etc. Mai 
muff dirt atît, asociația Mete'ul a 
pierdut pînă și contactul cu comi
tetul orășenesc C.F.S.; la ședn- 
țele care au loc săptămînal la co
mitet cu consiliile regionale și oră
șenești ale asociațiilor, esorația 
Metalul e reprezentată printr-un.. 
președinte de colectiv.

Lipsuri la fel de serioase în ac
tivitatea de îndrumare a colective
lor din Capitală le au asociații ca 
Avîntul, Minerul, Flacăra ți, în 
oarecare măsură, Flamura roșie ale 
cărei mari colective (F.R.B., In
dustria Bumbacului B, etc.) duc o 
activitate insuficientă. O „mențiu
ne" specială în această privință o 
merită consiliul regional al asocia
ției Recolta, care s-.a dezinteresat 
complet de soarta colectivelor sale 
din comunele dependente de orașul 
București. In general, problemele 
acestor colective sînt rezolvate, în 
măsura posibilităților, de comite
tele raionale C.F.S. respective.

In afară de aceste exemple, în 
care comoditatea activiștilor din 
asocfațiiTe sportive s'ndioale isi 
damlha SH .nepăsare față de pro

priile ior sarcini, există o serie de 
alte probleme care ar trebui solu
ționate cît mai grabnic: problema 
secțiilor centrale, care au frînat 
dezvoltarea de secții pe ramură <ie 
sport în colective, un control activ 
al muncii antrenorilor etc. Fs'e 
necesar ca și secția C.F.S. a Con
siliului sindical orășenesc să con
tribuie la rezolvarea tuturor aces
tor prob'eme care pînă acum au 
const'tuit (de ce?) preocuparea a- 
proape exclusivă a comitetului oră
șenesc C.F.S.
PREA PUȚINE BAZE SPORTIVE

Oricine a asistat vreodată Ia un 
meci de fotbal pe stadionul „23 
August", la o întîln:re de atletism 
pe Stadionul Republicii sau la ori
ce altă competiție, fie pe „Giulești" 
fie la sa’g Floreasca sau la poli
gonul de t‘r Tunari, a ajuns, desi
gur, la concluzia că tneretul spor
tiv al Capitalei nu are să se o'tii- 
gă de lipsa bazelor sportive. Dar... 
dintr-o recentă dare de seamă a 
comitetului orășenesc C.F.S. reieșea 
un fapt surprinzător: numai 20 Ia 
sută din sportivii activi au la dis
poziție bazele necesare activității 
lor. Mai mult decît atît, situația 
poate fi exemplificată în modul cel 
mai edificator astfel: există la ora 
actuală 400 de echipe de handbal, 
rugbi și fotbal, care participă în 
campionatul orășenesc sau în cam
pionatele raionale. La dispoziția a- 
cestor echipe (400 echipe = 200 de 
meciuri pe săptămînă) stau... 35 de 
terenuri. Deoi, circa 6 întîlniri ofi
ciale pe același teren, în cure de o 
săptămînă. Șt asta, fără a m-i ptr- 
ne la socoteală antrenamentele a- 

ces.or ecii.pe și restul activității ce 
se duce pe aceste terenuri. In a- 
ceste condiții, viața unui teren de 
sport devine grozav de scurtă!

Marile baze sportive fiind afec
tate exclusiv activității competi
țiilor de nivel republican, ajungem 
!t concluzia că, intr-adevăr, tinere
tul sportiv al Capitalei are la dis- 
prz'ț e foarte puține baze, iar nu
mărul acestora nu crește în raoort 
cu ritmul activității sportive. Ast
fel, în acest an, au fest am.etajate 
în total 2 terenuri de fotbal, .es
tul lucrărilor fiind numai reamena
jări a'e unor baze existente.

Care este cauza acestei situații? 
In cea mai mare măsură, răspun
derea revine Sfatului popular «1 
Capita'ei și unor Sfaturi populare 
ratert-'e, care, trecînd eu multă n- 
șurință peste sarcinile ce le revin 
în domeniul dezvoltării bazei ma
teriale a mișcării sportive, con
form Hotârîrij Birotfui Politic nl 
C.C. al PJĂR. din 23 iunie i9‘-9, 
nu contribuie cu nimic, ba chiar 
împiedică rezolvarea acestei pro
bleme vitale pentru activitatea spo-- 
tivă din Capitală. Astfel, în raioa
ne ca Tudor Vl a dim ire seu, Nicoiae 
Bă'cescu și I. V. Stalin, -nu s-a a- 
menajat m ultimii ani niciun fel de 
bază sportivă mai importantă. A- 
tunci cînd un colectiv sau o aso
ciație cere Sfatului popular terenul 
necesar amenajării unei baze spor- 
t;ve, răspunsul este, invariabil: 
„Propuneți un teren și se va acor
da''. In schimb, la fiecare propune
re ccmcretă a organului sportiv, se 
primește răspunsul: „Nu, acest te
ren este afectat a'tor scopuri". *

Mai. mult decît aiît. In Loc &ă 

sprijine construirea și amenajarea 
de noi terenuri sportive, în uitimii 
ani au fost desființate sau trans
fermate o serie de amenajări spor
tive. Numai în parcul de cu’tură Și 
odihnă au fost desființate și date 
spre alte întrebuințări nu mai pu
țin de 5 garaje pentru ambarca- 
țiunf, 9 ștranduri moderne și 16 te
renuri de volei, tenis sau baschet, 
care, chipurile, nu-și găseau locul 
într-i»n._ parc de cultură și odih
nă. O soartă asemănătoare au a- 
vuț-o terenul întreprinderii Soirt- 
Fu’ger din comuna Bragadiru, ba
za sportivă a întreiprinderii „Victo
ria Socialistă" ttc. In locul aces
tor terenuri și baze sportive des
ființate, nu s-a mai amenajat ni
mic. Și dacă Sfaturile populare ra
ionale ca și Sfatul popular al Capi
talei nu acordă terenuri pentru con
struirea de baze, în schimb acordă 
foarte ușor... aprobarea de a se 
transforma baze sportive gata con
struite în depozite (M I.U. solicită 
pen‘ru aceasta baza sportivă 
FR.B., singura din raion) sau pie
țe (în acest scop, e „vizitat" terenul 
Turda).

Am arătat doar două dintre prin
cipalele obstacole din calea dezvol
tării continue a mișcării sportive 
în Capitaliă: stilul ide muncă defec
tuos al unor asociații și insuficien
te preocupare a Sfaturilor popu
lare față de problema creșterii ba
zei materiale a activității sportive 
din Capitală. Fără îndoială că fi
naliza atentă a deficiențelor care au 
existat în anul 1955 în munca spor
tivă din orașul București va duce 
la elaborarea unor măsuri hotărîte 
pentru îmbunătățirea radicală a a- 
cestei munci, în viitor.

V. ARNĂUTU 
B. M/VRICA



Dorința tînărului 
instructor sportiv 
din Ghindăoani

„Mă voi întoarce în sat și voi 
munci din toate puterile pentru ca 
tinerii să îndrăgească sportul!"... 
Cu aceste cuvinte, Constantin Enea, 
proaspătul instructor voluntar, șt-a 
dual rămas bun de la profesorii și 
colegii săi.

■■■/și amintea de prima zi 
de școală. Fire deschisă, energică, 
flăcăul din Ghindăoani, sat apro
piat de Tîrgu Neamțului, s-a făcut 
repede iubit de tovarășii săi de școa
lă. tineri ca și el, veniți din col
țuri de (ară să învețe aici la Ba
cău, ceea ce este mai important pen
tru un instructor sportiv voluntar. 
Profesorii, la rîndul lor, au apreciat 
străduința și ușurința cu care asi
mila cunoștințele și l-au dat de 
multe ori ca exemplu- Dar nu nu
mai teoretic, Constantin Enea se 
prezenta foarte bine- Și la orele 
practice el dovedea aceeași price
pere...

...Iată-l reîntors la Ghindăoani, 
satul în care s-a născut și a copi
lărit. Tinerii din sat l-au înconjurat 
și l-au ajutat să înfăptuiască ceea 
ce își propusese: o secție de atletism 
model l

— Tu Ioane și tu Dumitre al lui 
David — le spunea el intr-o zi — 
clnd porniți pe toloacă cu băieții 
nu vă prinde nimeni. Sînteți cei mai 
buni la fugă. Să lucrăm organizat 
și poate că nu veți fi cei mai 
buni numai în satul nostru...

Munca de instructor nu este însă 
chiar așa de ușoară- Trebuie să 
lupți, să îndupleci tineretul să-și 
facă din sport un prieten de nă
dejde. Și popularitatea de care 
Constantin Enea se bucură în Ghin
dăoani, cunoștințele acumulate in 
timpul școlii, la care se adaugă 

'dragostea cu care muncește și in
teresul pe care tineretul din sat 
îl dovedește tot mai mult față de 
sport, lasă să se întrevadă re
zultate din cele mai frumoase.

CERCETĂRI DE FIZIOLOGIE SPORTIVA
In ultimii ani s-au intensificat in 

țara noastră cercetările medicale 
destinate a cunoaște mai îndeaproa
pe efectele sportului asupra orga
nismului.

Deosebite progrese a făcut în a- 
cest sens și fiziologia sportivă.

Pentru a cunoaște cele mai ac
tuale preocupări în acest domeniu, 
am stat de vorbă cu doctorul Tra
ian Dumitrescu, lector la catedra 
de fiziologie a Institutului de Cul
tură Fizică și totodată unul din 
cei mai harnici membri ai secției 
de cercetări științifice ce funcțio
nează în cadrul Dispensarului Cen
tral pentru sportivii din București.

„O parte din preocupările recente 
ale fiziologiei sportive, ne-a spus 
doctorul Traian Dumitrescu, se 
centrează în jurul atletismului".

La I.C.F., sub conducerea profe
sorului Eugen Bran, 20 de cercetă
tori, aparținînd atît catedrei de atle

Sportul, prietenul oamenilor de știința
Or. : pe... „parcurs” șl m... cabinetul swde Ioni!
Bun om era .învățătorul-din Să- 

rățănii Schineriilor I Bun, dar pu
țin cam... aspru. Să fi venit numai 
cu lecțiile neînvățate ! Să te fi ră- 
tacit numai prin livada vreunui me
gieș 1 Să fi intrat în clasă taman 
atunci cînd suna clopoțelul de prima 
recreație! De „muștruluială" nu scă
pai nici cum. Unora, ie zicea numai 
două-trei cuvinte, altora le vorbea 
minute în șir. Pe unul, doar, îl 
și urechia dascălul Sărățănilor. II 
lua atunci deoparte și-i zicea, as
pru: „Măi băiatule, ține-te numai 
de carte să ajungi și tu om luminat. 
Lasă joaca, Iasă caiii...". Darvăzîn- 
du-1 pe micul Panait, cu ochii lă
crimați, roșu în obraji, vorba-i de
venea domoală și, ascunzîndu-și 
zîmbetul, îi mîngîia părul negri
cios, plin de colbul drumurilor de 
țară: „Da, flăcăule, vreau să înveți 
cartel Eh, și dacă ți-o rămîne vre
me... mină și caii".

(Cititorii mă vo<r ierta, cred, afdîsid 
doar acum că micul Panait era... 
feciorul învățătorului din Sără- 
țăni).

...De-atunci, toamna a poposit de 
mai bine de 30 de ori peste așeză
rile Murgenilor. Și tot de-atîtea ori, 
satul lui Panait a îmbrăcat mantia 
albă a iernii. Au trecut anii!... Pa
nait, n-a uitat vorbele învățătorului. 
N-a uitat dorința părintească 1

*
Cartea e gata 1 Mîinile zețarului 

mai răscolesc însă prin „căsuțe". 
Și, literele mici, negre, prind să 
sc-nlănțuie:... S...Î...R...B...U... Peste 
cîteva ceasuri, primul, înaintea su
telor de studenți nerăbdători, zeța
rul va răsfoi mulțumit noua lucrare 
medicală. A mai cules literele aces
tea, alături de altele, atunci cînd 
a apărut și manualul „Urgențe 
obstreticale". Știe zețarul că, în 
curînd, va căuta din nou literele 
trebuincioase pentru a forma nu
mele dr. Panait Sîrbu. Atunci, nu
mele dr. Sîrbu va figura, alături 
de ceilalți autori, pe coperta unei 
noi cărți, apoi a alteia— Și titlurile 
îi sînt cunoscute: „Elemente de gi
necologie", „Analgezia și aneste
zia la naștere", „Terapeutica ob- 
streticală și ginecologică"... Dar, 
cartea aceasta purtînd încă mirosul 
proaspăt al cernelii, a cîta o fi oare? 
In domeniul lucrărilor științifice pu
blicate, dr. P. Sîrbu a obținut o fru
moasă performanță. Poate, chiar un 
record: 115 lucrări poartă semnă
tura sa. De numele dr. Sîrbu este 
legală aplicarea în țara noastră a 
metodei sovietice psiho-profilactică 
la nașteri. Multe din lucrările sale 
au fost traduse în limbile germană, 
franceză, italiană... Ca șef de sec
ție în Institutul de cercetări de ob- 
stretică și ginecologie, ca șef de 
secție la Maternitatea Polizu, ca 
cercetător și om de știință, dr. Sîr
bu este apreciat ca un fruntaș al ti
nerei generații de medici speciali
zați în acest domeniu de acti
vitate.

tism cit și catedrei de fiziologie, se 
preocupă, de doi ani, să siringă 
material concret pentru a determi
na varietatea cea mai utilă de efort 
pentru alergători. Studiile se fac 
cu deosebită minuțiozitate. Diferi
tele varietăți de efort (2/4, 3/4, 4/4 
la limită) sînt individualizate cu a- 
jutorul unui metronom, iar rezul
tatele obținute după fiece alergare, 
sînt cu grijă consemnate.

O parte din concluziile acestor 
cercetări, au fost prezentate sub 
formă de comunicare științifică, la 
sesiunea științifică din iunie 1955. 
O altă problemă, studiată tot la 
I.C.F., de către doi membri ai 
catedrei de fiziologie (doctorii Er
win Riiggendorf și Tr. Dumitrescu) 
este problema: „Aspecte fiziologice 
ale antrenamentului de intensitate 
maximală al alergătorilor de vi
teză".

O serie de alergători fruntași

Cunoscînd aceste cîteva frîniuri 
din viața dr. P. Sîrbu, vei rămîne, 
fără îndoială, deosebit de,surprins 
să-’găsești în vasta sa'bibliotecă, 
printre yariatele și nenumăratele 
tratate de specialitate medicală, nu
meroase cărți de literatură și teh
nică ecvestră: Știința creșterii cai
lor Echitația actuală. Din lumea 
calului... Lecție de știință hipică 
generală. O carte despre cal (în 
prefața cărții poți citi un intere
sant proverb arab: Fericirea pe pă- 
mînt este pe spinarea calului...) și 
multe alte tratate, manuale, re
gulamente sau cursuri de echi- 
tație. Pasiunea înmugurită în anii 
copilăriei nu s-a pierdut odată cu 
anii. Dimpotrivă 1 Alături de însem- 
nările sale medicale ce vor vedea

Fiecare succes, un rezultat al 
îndelungatelor ore de studiu.

în curînd lumina tiparului, găsești 
notițe despre ultimele concursuri 
hipice, tăieturi din ziare, progra
me și zeci de fotografii în care, 
cu greu l-ai putea recunoaște pe... 
doctorul îmbrăcat în halat alb pe 
care l-ai văzut pășind de-atîtea 
ori în sala de operații.

Despre călărețul Panait Sîrbu 
ca și despre „Covrig", calul pe ca- 
re-1 încalecă și de care se simte legat 
ca de un prieten drag, se pot spu
ne multe lucruri. Deși trebuia să-și 
facă antrenamentele, de multe ori, 
în primele ceasuri ale dimineții, pe 
„parcursuri" alcătuite din obstacole 
construite de el din butuci, Panait

.. .încă un obstacol trecut! Peste cîteva clipe, crainicul concursului 
va anunța; „Doctorul Panait Sîrbu a terminat parcursul..." 

(foto: I. MIHĂICA)

(ion Wiesenmayer, Al. Stoenescu, 
Lothar Marks, St. Prislceanu, etc ) 
au fost studiați în timpul antrena
mentelor, înregistrîndu-se în legă
tură cu ei o serie de date precum: 
consumul de oxigen, cantitatea de 
bioxid de carbon eliminată, compor
tarea inimei și a respirației etc.

Concluziile lucrării arată că 
atleții care au servit drept subiect 
al cercetării de mai sus se adap
tează în mod mai mult decît satis
făcător, unui antrenament de in
tensitate maximală.

In timp ce în cadrul catedrei de 
fiziologie de la I.C.F. preocupările 
științifice se axează în jurul atle
tismului. la Dispensarul Centr, 1 
pentru sportivi în centrul cercetă
rilor de fiziologie se situează boxul.

Astfel, s-au întreprins o serie de 
cercetări asupra lotului de box din 
1954 și 1955 (32 de persoane, prin

Sîrbu a reuș^să cucerească multe 
locuri fruntășe’în numeroasele con
cursuri. Ia care a participat. Tîrgo- 

rviște, 1950: premiul II... 1951: primul 
loc în proba de ștafetă, primul loc 
în proba de vînătoare ușoară... cam
pionatele țării: locul I la vînătoare 
ușoară... Iași, 1952: învingător în 
proba de stresă... in fiecare an, dr. 
Panait Sîrbu și „Covrig" au fost 
prezenți la startul frumoaselor în
treceri de călărie. Și, fie că a cu
cerit la Ploești — în acest an — 
primul loc în proba ,.n:numero
tată", fie că la Tg. Mureș a fost 
întrecut de alți călăreți, dr. P. Sîrbu 
a fost întotdeauna călduros aplau
dat pentru frumosul exemplu pe 
care-1 dă.

Ce l-a atras pe dr. Sîrbu către 
sportul călare? Răspunsul nu în- 
tîrzie: „Pe terenul de antrenament, 
in mijlocul naturii, în aerul rece 
al dimineții, găsești un minunat 
prilej de destindere nervoasă și 
un nesecat izvor de întreținere a 
sănătății fizice".

*
De curînd, dr. P. Sîrbu a împli

nit 41 de ani. In ziua aceea, în 
cabinetul de lucru, el asculta atent 
cuvintele „vizitatorului" său, un om 
cam la vreo 75 de ani.

Ascultl-niă, Panaite ! Mergi îna
inte cu învățătura. Acesta-i drumul 
cel mai bun. Și... mai lasă caii, să 
nu ți se întîmple ceva..., îi vorbea 
„dascălul" copilăriei. Se pare însă 
că învățătorul din Schineni nu vrea 
să-și necăjească prea mult „elevul". 
Și, vorbi acum, părintele dloctoniiUii 
Sîrbu: »

Eh, zic și eu așa. E bună călăria. 
Iți dă sănătate, te oțetește ți te 
face mai curajos...

„.L-am revăzut pe dr. P. Sîrbu 
pe terenul de antrenament și, pri- 
vindu-i chipul luminat de nestăvilită 
bucurie, am înțeles că, pe micuțul 
teren presărat cu obstacole multi
colore, își va petrece el și de acum 
înainte, multe, foarte multe din 
ceasurile de răgaz...

Da, sportul a devenit prietenul 
multor oameni de știință 1

DAN GIRLEȘTEANU

tre care: Mircea Dobrescu, Victor 
Schiopu, Eustațiu Mărgărit, Gheor- 
ghe Fiat, Titi Dumitrescu, Dumi
tru Ciobotaru, etc.), cărora li s-a 
înregistrat pulsul, tensiunea arte
rială, frecvența respiratorie, dina- 
mometria, în diferite ipostaze pre
cum: înainte de încălzire, după 
încălzire, în timpul boxului cu 
umbra, la sac, etc.

Scopul cercetărilor, care sînt încă 
în curs, este acela de a stabili care 
este cea mai bună metodă de în
călzire pentru specificul boxului în 
3 reprize a 3 minute.

„Dar acestea sînt, a încheiat doc
torul Traian Dumitrescu, numai 
unele din preocupările cercetători
lor de fiziologie sportivă din țara 
noastră. Nădăjduim însă ca, în cu
rînd, să vă mai vorbim încă și des
pre multe alte noi și interesante 
probleme...".

MARIA IRIMIE

Se montează 
un nou film documentar 

sportiv
L-am regăsit pe regizorul Nela 

Blidaru la una din mesele de mon
taj ale studiourilor ,Alexandru. 
Sahia* ‘, în timp ce pe micul ecran 
alergau imagini de la ultimele 
campionate internaționale de ai le-t 
tism ale țării noastre. In încăpe
rea întunecoasă, în care cuvintele 
sînt acoperite de zumzetul aparatu
lui, în timp ce planurile cu public 
sînt legate de cele care înfățișea
ză cursa lui Kuț sau săritura lui 
Soter, regizorul este cu totul allut 
decît cel pe care ne-am obișnuit 
să-l întîlnim în sălile de sport și 
pe stadioane. Dar, urmărindit-i 
munca migăloasă, am înțeles încă 
odată procesul de creare a unui 
film, fie el chiar documentar. De 
la munca agitată, de multe cri ne
prevăzută, a regizorului ș. opc'a- 
torilor, iată acum munca de lega
re a mi; de imagini culese de o- 
peratori de-a lungul a trei zile de 
concurs atletic. Tocmai de aceea 
nu-l vom vedea pe Ion Soter să
rind numai la ultima ediție a cam
pionatelor ci la toate celelalte edi
ții la care a cucerit locul I. Via-- 
dimir Kuț va alerga prin fața o- 
chilor noștri nu numai în tentativa 
sa de a doborî recordul mondial 
ci și in cursa de 5000 m. de la în
trecerile sportive ale Festivalului, 
în care a încercat, pentru prima 
oară, să-l întreacă pe Emil Zato- 
pek. II vom revedea pe Kuț și in 
cursa de la campionatele europene- 
de la Berna, îrt care a cucerit ti
tlul de campion.

Dar participanții la a VIII-a e- 
diție a campionatelor de atletism 
ne vor fi prezentați pe ecran, tn- 
tr-un mod mai puțin obișnuit.. Cei 
mai reprezentativi participant la 
întreceri au fost chemați în fața a- 
paratului de filmat pentru a face 
scurte declarații. Kuț, bănuind 
parcă ideea regizorului de a ne pre
zenta unele din cele mai impor
tante curse la care a luat parte, 
vorbește tocmai despre acestea 
și-și amintește mai ales de cea de 
la Festival. Heinz Futterer, învins 
in finala probei de 100 m.. a ve
nit în fața aparatului de filmat im-- 
preună cu cel care l-a întrecut, 
prietenul său Germar. Amîndof 
vorbesc cu aceeași iuțeală cu care 
aleargă și-și împărtășesc cu dez
involtură părerile. O vedem în fa
ța aparatului de filmat pe campi
oana europeană la săritura în 
înălțime, Thelma Hopkins, care 
pare mult mai timidă decît în fața 
ștachetei și care, își amintește re
gizorul, a roșit cu totul în clipa 
în care și-a încheiat declarația. 
Mult mai sigură, în fața obiecti
vului și a microfonului se arată 
campioana și recordmana țării 
noastre, /olanda Balaș. Impertur
babil, ca și in cercul de aruncare, 
este recordmanul mondial ia arun
carea ciocanului, Mihail Krivono
sov. In orice caz. ideea de a adu
ce în fața microfonului și a apa
ratului de filmat pe unii din cei 
mai reprezentativi participând este 
fericită, deoarece marii campioni 
ne devin astfel mult mai familiarii

Sînt, desigur, multe alte imagini 
interesante în acest film al cam
pionatelor internaționale de atle
tism. Putem urmări, datorită fil
mării cu încetinitorul, tehnica mul
tora dintre participanți și trăim 
bucuria atleților și atletelor care 
au cucerit locuri de frunte într-o 
întrecere atît de importantă.

Filmul nu este încă terminat. 
Dar nu vor trece multe zile și-l 
vom putea urmări pe ecranele ci
nematografelor. Acesta însă nu 
este singurul film sportiv pe care 
îl pregătesc studiourile de filme 
documentare „Alexandru Sahia". 
In curînd, vom revedea imagini 
de la concursul internațional de 
moto-cros, desfășurat recent la 
Orașul Stalîn, precum și încă un 
film care va prezenta cele mai im
portante întreceri sportive din 
cursul anului 1955. Va fi, desigur, 
un bilanț grăitor, dovedind că șl 
în acest an s-au făcut progrese în 
domeniul filmului documentar, 
sportiv.



|5N VASIE (C. C. A.) $1 ECHIPA C. C. A. 
Învingători in cursa „t noiembrie” Campionatul categoriei B la fotbal

f Etapa, a V-.a a cursei cicliste 
fc>7 Noiembrie*'  s-a desfășurat sîm-i 
Hbăită ipe șoseaua București — PI o 
iești, contra cronometru, pe echipe. 
Ea a revenit echipei C.C.A. care 
a marcat timpul de 2:37,42, reu
șind o medie orară de 38 km. Pe 
Hocuil doi s-a ciaisat echipa Dina
mo (la două minute interval), ur
mată1 de formaifia Școlii sportive 
ide tineret care a avut o compor- 
tfcare remarcabilă, între citat echipe
le FI. roșie și Locomotiva.

Sîmbătă si duminică au conti
nuat la Cluj și Timișoara meciu
rile din cadrul primei etape din 
retur a campionatului republican 
de scrimă pe echipe.

La Cluj, întîlnirea decisivă pen
tru primul loc în clasamentul pro
bei de floretă fete (meciul Pro
gresul F. B. București — Ști
ința Cluj) a revenit echipei 
campioane Știința Cluj la un 
scor categoric: /I—5. Victoriile 
Științei au fost realizate de Va- 
laskay 4, Szaniszlo 3. Telegdy 2 
și Orb 2, iar cele ale Progresului 
de Țărăngoiu 2, Ștefănescu 2, 
Grib 1 și Bejan 0. In celelalte 
meciuri ale acestei probe. Metalul
S. Mare a întrecut pe Știința Bu
curești cu 11—5. Progresul F. B. 
București a învins pe Metalul S. 
Mare cu 10—6 și Știința Cluj pe 
Știința Buc. cu 11—5. La proba 
de spadă au avut loc și meciurile 
din retur și cele restante din tur, 
obținîndu-se următoarele rezulta

Im urma acestei etape, claisa- 
amentiuil general indiividlua'l a sufe- 
ărirt uine!e modificări: St. Poneoea- 
'Xtu a trecut pe locul III, Gh. Șer- 
jbam pe loouî V, iar C. Istraite și 
•C. Datcu au pierdut cite două 
locuiri coborînd pe poziția VII și 
4— respectiv — VIII.

Ultima etapă a acestei competi
ții a avut ca loc die desfășurare 
.-șoseaua București — Găiești — 
•București (150 km.). Asfaltu! a- 
lunecos, acoperit cu mîzgă a ce
rut- concurențiilor eforturi deosebi
te. De altfel, din cauza drumului 
■nesigur, concurenței au preferat să 
fpedaileze liniștit „îin pluton", re- 
Wtințînid la tentativele de evadare.

TXenofonte Boboc a sărit 1,95 m. la înălțime
Sîmbătă și duminică s-au desfă

șurat pe stadionul din Ploești două 
«competiții atletice. In cadrul primei 
•competiții echipa colectivului spor
tiv Flacăra C.M.S, Ploești a între- 
<cut combinata Locomotiva-Progre- 
-sul cu 101—58 p. Iatg cîteva dintre 
«rele mai bune rezultate: 100 ni.
Trărbați: Constantin Tănăsescu 11,8 
cec.; înălțime bărbați : Xenofonte 
IBoboc 1,95 m.; greutate fete : Alice 
Junele 11,25 m.; disc fete: Aure

Etapa de duminică, la rugbi
Cei care au consultat programul 

focurilor etapei de duminică a 
campionatului republican de rug
bi. categoria A, au avut poate im
presia că vor asista la o serie de 
întîlniri neechilibrate. Pe teren lu
crurile s-au petrecut însă cu totul 
-altfel, echipele fruntașe, Dinamo, 
Constructorul T.S.P. și Locomoti- 
"va Grivița Roșie, întîmpinînd o 
rrezistejiță neașteptat de mare din 
partea formațiilor din „josul" cla
samentului.

Să ne referim mai întîi la par
tida dintre Dinamo București și 
.Progresul Sănătatea. Putem spu
ne că dinamoviștii și-au subapre
ciat adversarul, care a intrat însă 
pe teren decis să se apere cu 
"toată dîrzenia. Și în felul acesta, 
a fost realizată surpiza: numai 
—5 (6—-0) pentru Dinamo. Dina- 

moviștii nu au mai practicat jocul 
^deschis", cu care i-au obișnuit pe 
spectatori; au scos puține baloane 
la grămadă, fiind adesea domi
nați. iar la tușă au pierdut mingi 
pe care în mod normal trebuiau 
să le cîștige (resimțindu-se și cu 
acest prilej lipsa din formație a 
lui Paloșanu, care este indispo
nibil). "Progresul Sănătatea a fă
cut o partidă bună. Ca urmare a 
Snsistenței cu care au jucat, rug- 
biștii de la Progresul au reușit, 
prin Erhan, o încercare frumoasă, 
la centru, împingînd grămada dina- 
movistă în propriul teren de țintă. 
Un arbitraj slab, care a defavori
zat echipa Progresul, a prestat V. 
Iioniță.

Constructorul a avut mult de 
„furcă" cu codașa clasamentului, 
Progresul Finanțe Bănci. Deși si
tuate pe locuri diametral opuse în 
clasament, echipele au jucat mai 
mult de 60 de minute de la egal la 
egal. După o repriză „albă", Tă- 
nase deschide scorul în favoarea 
echipei Progresul F. B., printr-o 
lovitură de picior. încurajați de 
acest fapt, jucătorii de la Progre
sul inițiază acțiuni spectaculoase, 
oprite în ultimă instanță. Abia 
spre_ sfîrșițul jocului. Constructo
rul își revine și practică un rugbi

Din activitatea com’siei 
centrale de rugbi

Biroul comisiei centrale de rugbi. 
analizînd incidentele de la jocul 
Progresul Sănătatea-Progresul Fi
nanțe Bănci, a hotărît: se ridică 
dreptul de a conduce echipa timp 
de două luni (începînd de la 5 
noiembrie) antrenorului St. Bîr- 
san (Progresul F. B.). De ase
menea, pentru faptul că a retras 
echipa de pe teren înaintea ter
minării meciului cu Știința Cluj, 
se ridică dreptul de a conduce 
echipa timp de 3 luni antrenorului 
Pl. Ghiondea (Dinamo Bucu- 
rești-juniprij.

In apropiere de sosire se des
prind din pluton St. Poreceanu, I. 
Constant ineseu și Petre Nuță. 
Duipă o luptă aprigă, sprintul e 
cîștigat de I. Constantinescu 
(C. C. A.) — timp: 4:25,27-me- 

dlie orară: 33,860 km — u-mat de 
St. Poreceanu și P. Nuță. La 30 
de secunde a sosit grosul pluto 
nuiliuâ, în came se. aflau: N. Maxim 
C. Istețe, Gh. Șerban, G. Mofaea- 
nu. Dutnitru Constantin, etc.

In urma acestor rezultate cursa 
c iciistă „7 Noiembrie" a fost cîș- 
tigată de Ion Vasile (C.C-A.). Iată 
clasamentul general: 1. Ion Vasile 
(C.C.A.) 19:51,51; 2. C. Constanti- 
nescu (C.C.A.) 19:55,39; 3. St. Po- 
receamu (C.C.A.) 20:00,24; 4. N. 
Maxim (Dinamo) 20:03,20; 5. Gh. 
Șerban (C.C.A.) 20:03,30; 6. D 
Țupa (C.C.A.) 20:05,47; 7. C. Is- 
Itrate (Progresul); 8. C. Datou; 9. 
Dumitru C. (Dinamo); 10. V. Mi
litam (Metalul). Pe echipe, pri
mul loc a fost ocupat de C.C.A 
Ea e urmată dte Dinamo, Școala 
sportivă de tineret, FI. roșie și 
Locomotiva.

\ Valentin Ionescu 
corespondent

lia Mănescu 30,40 m.; înălțime 
fete: Georgeta Gavrilă 1,25 m.

In organizarea asociației Flacăra 
s-a desfășurat ce.a de a doua com
petiție, fa care au participat toate 
școlile profesionale de petrol din re
giunea Ploești. Primul loc în cla
sament a fost ocupat de Școala pro
fesională petrol Teleajen, fiind ur
mată de Școala profesională petrol 
Ploești.

Florian Albu 
corespondent

de calitate, așa cum arătase cu o 
săptămînă în urmă, în jocul cu 
Casa Centrală a Armatei. Șerban 
Mehedinți, reușește să egaleze în 
urma unei lovituri de pedeapsă, 
iar Niculescu fructifică o „pasă" 
primită de la Băr&scu. Scor final:
6—3 (0—0).

La Timișoara, Locomotiva Gri
vița Roșie a „trecut" mai greu de- 
cît era de așteptat peste Știința 
din localitate, care a realizat o 
partidă bună : 3—0 (0—0).

Al patrulea joc al categoriei A : 
Casa Centrală a Armatei — Mine
rul Petroșani, s-a terminat cu un 
rezultat scontat: 36—0 (11—0), 
îmbunătățind situația actualilor 
fruntași ai clasamentului La O- 
rașul Stalin, o altă echipă bucu- 
reșteaină, Dinamo IX, a cucerit o 
prețioasă victorie. învingînd Con
structorul cu 6—0 (3—0).
IN CATEGORIA B SE CUNOSC 

CAMPIONII !
In „derbiul" categoriei secunde, 

Minerul București a întîlnit echi
pa studenților bucureșteni, una 
din pretendentele la titlul de cam
pion al primei serii. In ciuda tere
nului alunecos, meciul a fost foar
te disputat și s-a terminat nedecis: 
0—01 In felul acesta, actuala 
fruntașă a clasamentului, Locomo
tiva I.C.F. și-a asigurat — indi
ferent de rezultatul jocului cu 
Știința — calificarea în prima ca
tegorie de rugbi a țării.

Alte rezultate din țară. Seria I: 
Știința Iași —■ Metalul București 
3—0 (0—0); Știința Galați — Lo
comotiva Buzău 15—3 (6—3); Lo
comotiva I.C.F. — Progresul Te
cuci 54—01 In seria a Il-a s-a 
desfășurat ultima etapă a returu
lui : Știința Cluj — Progresul Si
biu 3—0 (neprezentare). Știința 
Cluj este a doua echipă care pro
movează în categoria A.; " Loco
motiva Cluj — Flamura roșie O- 
rașul Stalir. 3—5 (3—0). Meciul 
a avut loc joi. Rezultatul consti
tuie o surpriză. Flacăra Ploești— 
Locomotiva Timișoara 3—0 (ne- 
prezentare).

PETRE MIHAI
D. CALIMACHI

ETAPA URMĂTOARE
Mîine și joi se dispută în Ca

pitală și provincie meciurile din 
cadrul penultimei etape a campio
natului categoriei A : Constructo
rul T.S.P. — Minerul Petroșani 
(miercuri, Ia ora 14,45, pe terenul 
Constructorul). Locomotiva Grivi
ța Roșie — Dinamo București, joi 
pe terenul din Parcul Copalului, 
la ora 14,45; Progresul Sănătatea 
— Constructorul Orașul Stalin, 
joi teren Tineretului II. ora 14,45; 
Știința Timișoara — Progresul 
F. B. Tot la ora 14,45, pe terenul 
Tineretului IV se vor întîlni Di
namo IX și Casa Centrală a Ar
matei.

Seria I
METALUL BUCUREȘTI — 

METALUL UZ TR. O. STALIN 
2—3 (0—2)

Victoria obținută de echipa din 
Orașul Stalin este pe deplin meri
tată. Jocul a fost foarte mult in
fluențat în rău de starea proastă 
a terenului Progresul I.T.B. Cele 
5 puncte au fost marcate de Pa- 
nait (m. 11), Butnaru (mi,n. 21, 
46) pentru Metalul Uz. Tr. Orașul 
Stalin, Decu (m. 6) și Peterfi (m. 
80) pentru Metalul Buc. A condus 
cu multe scăpări — printre care 
neacordarea unui henț în careul 
oaspeților — arbitrul Simion Mîn- 
dreș (Buc.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI 2-1 

(0—0)
In prima repriză, Progresul în

cepe puternic și în minutul 16 Ene 
are o bună ocazie de a deschide 
scorul, dar mingea pornită din 
șutul său este respinsă de Duțes- 
cu. După pauză, aspectul jocului 
se schimbă și tinerii jucători de la 
Progresul, desfășoară un fotbal de 
calitate, atacă susținut. Astfel, o 
combinație pe aripa dreaptă aduce 
balonul în posesia lui Ene, care de 
la 16 m. înscrie fulgerător (min. 
57). Peste 7 minute Virgil scapă 
pe extremă și marchează al doi
lea gol al Progresului. Replica 
Științei este dîrză, dar jucătorii ei 
nu reușesc să înscrie decît o sin
gură dată, prin Crtițiu. (min. 67).

METALUL ST. ROȘU — LOCO
MOTIVA TR. SEVERIN 3-1 

(0-0)
Joc de factură tehnică slabă. 

Pentru metalurgiști au marcat 
Proca (min. 57, 73) și Hașotă 
(min. 59). Golul feroviarilor a fost 
înscris de Biolan (m:,n. 64). S-au 
remarcat: Marinescu, Bîrsan,
Kneipp (Or. Stalin) și Moțica, 
Ludwig, Biolan (Tr. Severin). 
ȘTIINȚA CRAIOVA — LOCOMO

TIVA CRAIOVA 0—0
Derbiul local a atras un număr 

record de spectatori (8.000). S'-a 
jucat foarte nervos și rezultatul 
oglindește just desfășurarea jocu
lui, în care apărările ambelor e- 
chipe au intervenit cu promptitu
dine, iar înaintările nu au avut 
finalitate la porți. S-au eviden
țiat: Iliescu. Anuțescu. Coicea (Ști
ința) și Zaicos. Brătilă, Dilă, Mîr- 
lici (Locomotiva).
FLACARA MORENI — FL. RO
ȘIE SF. GHEORGHE 3—1 (0—0) 

Au înscris: Dumitriu (min. 47), 
Tocan (min. 68), Vătan (rr. 81) 
de la Flacăra și Kiss (min. 86 din 
11 m.) de la Flamura roșie. 
PROGRESUL SIBIU — DINA

MO 6 BUC. 2—0 (0—0)
Cei 5.000 de spectatori au aplau

dat victoria meritată a localnici
lor, care au înscris prin Toderici 
(m. 63) și Marctt (m. 72).

CLASAMENT
1. Loc. București 20 16 3 1 62:15 35
2. Progr. Sibiu 23 13 3 7 28:20 29
3. Din. 6 Buc. 23 10 6 7 34:27 26
4. Loc. T. Sev. 23 11 2 10 35:30 24
5. M. Uz. Tr. Or. St. 21 10 3 8 30:22 23
6. Știința Buc. 23 9 4 10 27:32 22
7. Flacăra Moreni 22 10 1 11 29:31 21
8. Progr. Buc. 20 9 2 9 38:37 20
9. M. St. R. O. St. 22 8 4 10 27:28 20

10. Loc. Craiova 23 8 4 11 16:36 20
11. St. Craiova 23 6 6 11 21:29 18
12. FI. r. Sf. Gh. 22 8 2 12 19:26 18
13. Met. Buc. 23 5 2 16 27:60 12

Etapa viitoare
Dinamo 6 București — Locomo

tiva Buc.; Locomotiva T. Severin 
— Flacăra Moreni; Progresul 
C.P.C.S. Buc. — Știința Craiova; 
FI. roșie Sf. Gheorghe — Metalul 
St. Roșu O. Stalin; Metalul Uz. 
Tractoare O. Stalin — Progresul 
Sibiu; Știința Buc. — Metalul 
București. * S.

REZULTATELE CAMPIONATELOR DE SCRIMĂ CATEGORIA A Șl B

Seria a Il-a
LOCOMOTIVA CLUJ — META
LUL BAIA MARE 3—0 (2—0)

4000 de spectatori au asistat la 
un joc foarte frumos, în care vic
toria feroviarilor nu a fost pri
mejduită nici o clipă. Au marcar: 
Oprea (rr'. 18), Dobay (m. 27), 
Rădulescu (m. 73). In min. 85, 
Szilagy (Met.) a ratat o lovitură 
de la 11 m.

METALUL ORADEA — PRO
GRESUL SATU MARE 1—1 

(0-0)

Echipa din localitate a dominat 
categoric și ar fi putut înscrie 
multe goluri dacă înaintarea n-ar 
fi fost Ineficace. Cele două punc
te marcate se datoresc lui Tudor 
(min. 67) de Ia Progresul și Kon
rad (min. 70) de la Metalul. A 
arbitrat Traian Rusu.
METALUL REȘIȚA — FL. ROȘIE 

CLUJ 1—2 (0-0)
Rezultatul este surprinzător, dar 

victoria obținută de clujeni este 
absolut meritată. Golurile au fost 
marcate de Chircoșa (m. 65 și 72) 
pentru FI. roșie și de Munteanu 
(m. 55) pentru Metalul Reșița. 
METALUL ARAD — PROGRE

SUL ORADEA 0—2 (0—2)
Victoria orădenilor este merita

tă. După ce au condus cu 2—0 și 
ău jucat foarte bine în prima re
priză, ei nu au mai insistat în a 
doua parte a jocului, făcînd un 
foarte bun joc de cîmp. Au mar
cat : Kosegi (in. 8) și Florea (ir'. 
30). A arbitrat Ștefan Tașula 
(Buc.).
METALUL HUNEDOARA — LO

COMOTIVA ARAD 5-0 (3-0)
Continuîndu-și ccyia succeselor 

obținute pe teren propriu, hunedo- 
renii au învins categoric echipa 
feroviarilor din Arad. Au înscris 
Meghie (3), Pîrvu și Huzum.

METALUL 108 — MINERUL 
LUPENI 2—0 (0—0)

Mefalurgiștii au jucat cu multă 
însuflețire, au dominat și în gene
ral au fost superiori din punct de 
vedere tehnic. Victoria lor este 
meritată. Golurile le-au marcat 
Ionescu (min. 52, 85). S-au re
marcat: Tîrnăveanu I. Ionescu,
Niculescu (Metalul), Filip, Iacob 
(Minerul).
METALUL C1MPIA TURZII — 
FLACARA MEDIAȘ 2—1 (1—0)

Jocul a fost frumos, în special în 
prima repriză, cînd s-a desfășurat 
în limitele sportivității. In repri
za secundă, jucătorii de la Flacă
ra, forțînd egalarea, au recurs la 
durități. Au marcat: Corneanu (m. 
30), Ban (m. 73 din lovitură de 
la 11 m.) pentru Metalul și Filip 
(m. 55) pentru Flacăra.

CLASAMENT
1. Progr Oradea 25 17 4 4 52:16 38
2. Met. C. Turzii 25 14 5 6 44:21 33
3. Flacăra Mediaș 25 13 5 7 36:24 31
4. Met. Reșița 25 12 6 7 37:26 30
5. Locom. Arad. 25 11 5 9 34:27 27
6. Met. Huned. 25 8 9 8 37:28 25
7. Progr. S. Mare 25 7 10 8 31:47 24
8. Locom. Cluj 25 10 3 12 37:37 23
9. Min. Lupeni 25 7 8 10 30:35 22

10. FI. roșie Cluj 25 7 7 11 30:36 21
11. Metalul Oradea 25 6 7 12 34:46 19
12. Metalul 108 25 7 5 13 31:53 19
13. M’atalul Arad 25 6 7 12 20:38 19
14. Met. B. Mare 25 5 9 11 17:36 19

Etapa viitoare
Progresul Satu Mare — Metalul 

Reșița; Metalul Baia Mare — Fla
căra Mediaș; Locomotiva Arad — 
Metalul Oradea; Metalul Cîmpia 
Turzii — FI. roșie Cluj; Progresul 
Oradea — Metalul 108; Minerul 
Lupeni — Metalul Hunedoara; Lo
comotiva Cluj — Metalul Arad.

te: Progresul F. B. Buc. (N. Ma
rinescu 3. Dobrescu 3. Dumitrescu
3. Neculce 2) —Știința Cluj (Uray 
2, Orban 2, Lazio 1, Biro 0) 11—5, 
Știința I.C.F. Buc. (Georgescu 4. 
Baia 4, Atanasiu 3, V. Istrate 3) — 
Metalul S. Mare (Takacs 1, Botka 1, 
St. Csipler 0, Csilag 0) 14—2, 
Știința I.C.F. Buc. (Atanasiu 4, 
V. Istrate 3, Georgescu 3, Baia 
3) — Știința Cluj (Uray 2. Orban 
1, Biro 0, Lazio 0) 13—3, Pro
gresul F. B. București (N. Ma
rinescu 4, Dobrescu 3, Neculce 2, 
M-'Z'.iru 1) — Meta'ul S. Mare
(Botka 2, Kosa 2, Csiiag 1, Fran- 
tia 1) 10—6, Progresul F B. — 
Metalul S. Mare 11—5, Progre
sul F. B.— Știința Cluj 11—5, 
Știința I.C.F. Buc. — Metalul S. 
Mare 12—4, Știința I.C.F,—Știin
ța Clui 9—7.

La Timișoara, C.C.A. a surcla
sat echipa de sabie Progresul Cluj 
cu 13—3. Victoriile au fost reali
zate de Vîfcea 3, Chelaru 4, Mus

Seria a IlI-a
FLAMURA ROȘIE BURDUJENI 
— PROGRESUL FOCȘANI 2—2 

(2-0)
Conduși cu 2—0 la pauză, oas

peții au avut o puternică revenire 
în repriza a doua, cînd au reușit 
să egaleze prin punctele înscrise de 
Niculescu (min. 60) și Frigescu 
(min. 74). Golurile echipei din 
Burdujeni au fost înscrise de Zin- 
culescu (min. 20) și Dragotă 
(min. 30).

D. Nicoriuc 
corespondent

FLAMURA ROȘIE BACĂU — 
LOCOMOTIVA GALAȚI 4—0 

(3-0)
Localnicii, î,n vervă de joc, au 

reușit să învingă la scor echipa 
feroviară din Galați prin punctele 
marcate de Bibeli(min. 20), Lupu 
(min. 32, 81) și Palău (min. 35). 

C. Pislaru 
corespondent

AVINTUL FĂLTICENI—DINAMO 
BACĂU 2—1 (2—1)

Echipa locală a obținut o sur
prinzătoare victorie în fața lideru
lui seriei. Jocul a început în nota 
de dominare a gazdelor, care în-, 
cearcă adesea poarta echipei ad-r 
verse apărată de Varga. Cu toată 
dominarea echipei locale, dinamo
viștii sînt aceia care deschid sco
rul în min. 5 prin Crețea. După 
4 minute localnicii egalează prin 

Cepulschi, dintr-o lovitură de la 
11 m. Gazdele continuă să atace 
și în min. 16 la un corner execu
tat de Csegezi, Filo marchează cu 
capul. In repriza a doua jocul se 
echilibrează, iar spre sfîrșit ia un 
aspect dur

Negru Lazăr 
corespondent

FLACARA CIMP1NA — ȘTIINȚA 
IAȘI 5—1 (3—0)

Organ zînd acțiunii bine con
cepute, linia de atac a echipei gaz
de a reușit să înscrie de cinci ori 
prin Dumitru (min. 11, 28. 75) și 
Minculescu (min. 38, 65). Singu
rul gol al studenților a fost mar
cat de Țigheleg (min. 78).

1. Păltineanu 
corespondent

LOCOMOTIVA IAȘI — FLAMU
RA ROȘIE BUHUȘI 0—2 (0—I)

După un joc de factură tehnică 
slabă, echipa din Buhuși a reușit 
să obțină două puncte prețioase 
pentru situația ei în clasament. 
Golurile au fost marcate de Păun 
(min. 15) și Bilțz (min. 68). E- 
chipa feroviară s-a prezentat sur
prinzător de slab în toate compar
timentele

Francisc Baciu 
corespondent

DINAMO GALATI — FLACARA 
1 MAI PLOEȘTI 3—5 (2—2) 
Au marcat: Motronea (2), Trui- 

că (2) și Popa pentru Flacăra și 
Ionescu, Oprea. Firu pentru local
nici.

CLASAMENT
1. Din. Bacău 23 15 4 4 54:23 34
2. Flacăra Cîmp. 23 14 3 6 43:26 31
3. FI. 1 Mai PI 23 11 3 9 50:40 25
4. FI. roșie Bacău 23 8 7 8 39:36 23
5. Fl, r. Burd. 23 8 7 8 35:35 23

6. Pr. Focșani 23 9 5 9 25:28 23
7. Locom. Iași 23 9 5 9 22:25 23
8. Știința Iași 23 9 4 10 30:32 22
9. Din. Bîrlad 23 9 4 10 30:35 22

10. Av. Fălticeni 24 8 6 10 21:30 22
11. FI. r. Buhuși 23 9 2 12 32:42 2012. Din. Galați 23 8 1 14 30:39 17
13. Loc. Galați 23 6 3 14 18:36 15

Etapa viiitoare
Știința Iași — Locomotiva Ga

lați, Dinamo Bacău — Locomotiva 
Iași, Dinamo Birlad — Flamura 
roșie Burdujeni, Flacăra Cirrpina 
— FI. roșie Bacău, FI. roșie Buhu
și — Flacăra 1 Mai Ploești, Dina
mo Galați — Progresul Focșani.

tață 2, Tudor 4 pentru C.C.A. și 
Kokossy 1, Gurath 2, Bartossy 0 
și Szantay 0 pentru Progresul. 
In celelalte meciuri: Progresul 
Cluj—FI. Roșie Timișoara 14—2, 
Dinamo Cluj—FI. R. Timișoara 
10—6, C.C.A. — Dinamo Cluj 
12—4. La floretă fete, Progresul 
Cluj (Orban 4, Bartossy 2, Fol- 
dessy 1, Adorjan 2) a învins pe 
FI. Roșie Timișoara (Man 2, Ka
pler 2. Talpeș 3, Monuș 0) cu 
9—7. In meciurile de spadă s-au 
înregistrat rezultatele: C.C.A.—Di
namo Cluj 12—4, Progresul Cluj- 
Fl. Roșie Timișoara 14—2, C.C.A.- 
Dinamo Cluj 11—5 și Dinamo 
Cluj — FI. roșie Timișoara 14—2.

In campionatul categoriei B, 
duminică s-au obținut rezultatele: 
Progresul Tg. Mureș-Voința Cărei 
14—2 la floretă bărbați, 9—7 la 
floretă fete și 15—1 la sabie; Pro
gresul Oradea—Constructorul Tg. 
Mureș 9—7 la floretă bărbați, 10-6 
la floretă fete și 10—6 la sabie.



SITUAȚIE NESCHIMBATĂ ÎN FRUNTEA Șl „COADA” CLASAMENTULUI CATEGORIEI A
★ ★

CLASAMENTUL
1. Dinamo București (1)
2. Flacăra Ploești (2)

20
19

14
12

5
5

T
2

39:16
37:13

33
29

3. Progresul București (3) 19 11 5 3 31:16 27
4. Flamura roșie Arad (5) 20 8 5 7 31:27 21
5. Minerul Petroșani (6) 20 8 5 7 23:23 21
6. C.CA. București (4) 20 7 6 7 33:21 20
7. Știința Ghij (9) 19 7 6 6 22:23 20
8. Dinamo Orașul Stalin (8) 20 7 5 8 24:26 19
9. Știința Timișoara (7) 19 6 6 7 27:25 18

10. Locomotiva Timișoara (10) 19 4 6 9 22:32 14
11. Locomotiva Tg. Mureș (11) 19 3 6 10 16:31 12
'12. Locomotiva Constanța (12) 19 3 4 12 13:38 10
13. Avîntul Reghin (13) 19 3 2 14 19:46 8

Etapa viitoare
Locomotiva Constanța — Avîntul Reghin, FI. roșie Arad — 

comoitiva Tg. Mureș, Știința Tim ușoara — Minerul Petroșani, 
nan» București — Flacăra Ploeșfti, Știința Cluj — Locomotiva Timi
șoara, Dinamo Orașul Stalin — Progresul București.

----------------------- - * * ——---- ------

Dinamo București — C. C. A. 2-1 (1-1)

(13 noiembrie)
Lo- 
Di-

rinescu și astfel situația este cla
rificată, In min. 32 Ghiță combină 
frumos cu Drăgan și ultimul ridică 
scorul : 3—0. Cu două minute îna
inte de a se încheia prima parte 
a jocului, Marin Marcel, printr-un 
șut de la 18 m.. înscrie din nou 
4—0. După pauză, Știința pare ho 
tărîtă să reducă din handicap, însă 
Dinulescu, Gîrleanu și Lazăr trag 
imprecis la poartă. Pînă la sfîrșit 
este de notat doar faptul că în min. 
63 Drăgan este faultat în careu de 
Brînzei. Lovitura de la 11 m. este 
însă ratată de Drăgan.

Arbitrului P. Kranier-B'ucurești i 
s-au aliniat următoarele formații:

FLACĂRA : Roman — Pahonțu. 
Marinescu, Topșa — Cosmoc, Pereț
— Zaharia, A. Teodorescu, Drăgan, 
Marin Marcel, Ghiță.

ȘTIINȚA : Uțu — Zbîrcea, Brîn
zei, Florescu — Cojereanu, Nicolin
— Gîrleanu, Lazăr, Ciosescu. Di- 
nu'lescu, Boroș.

La tineret: Flacăr,a Ploești — 
Știința Timișoara 3—1 (2—1).

Progresul București — Locomotiva Tg. Mureș 2-0 (0-0)

...Abia pusă la centru, mingea se 
află în posesia atacanților de la 
C.C.A. care intră cu ea în jumăta
tea de teren a echipei dinamoviste. 
Călinoiu respinge primul atac și 
îl deschide pe Neagu, care este 
însă deposedat de balon de Oni- 
sie. Acesta îl pasează lui Caricaș 
care fuge pe extremă, îl depășește 
pe Toma și îi „potrivește" balonul 
lui Tătaru. Deși se află în unghi 
dificil, interul stînga al echipei 
C.C.A. șutează foarte bine la colț, 
sus: 1-0 pentru C.C.A. N-a trecut 
decît un minut de cînd arbitrul a 
anunțat începutul întîlnirii. Jocul 
se îndîrjește, Dinamo răspunde cu 
acțiuni combinative de toată fru
musețea, în timp ce orice contra
atac al echipei C.C.A. constituie 
un pericol pentru poarta lui Bir- 
tașu. Mingea trece cu o repezi
ciune uimitoare de la o poartă la 
alta și fazele construite de ambele 
echipe oferă spectatorilor satisfac
ția unui început de joc bun cum 
n-au mai văzut de mult. In minu 
tul 10, Tătaru, aflat singur în fața 
porții întîrzie să tragă și astfel 
pierde un bun prilej ca pe tabela 
de marcaj să figureze 2-0 pentru 
echipa șa. Dinamoviștii atacă tot 
mai hotărît și mută jocul în jumă
tatea de teren a echipei C.C.A 
După ce se pripește și trage prea 
ușor din poziție favorabilă (min. 
19). Neagu nu-1 mai „iartă" pe 
Toma un minut după aceea, relu- 
înd — imparabil — eu capul, o 
centrare a lui Suru : 1—1, un gol 
tot atît de frumos ca cel realizai 
în primele 65 de secunde de fot
baliștii de la C.C.A. Apoi...

Apoi... jocul s-a sfîrșit. După un 
început care promitea atît de mult 
partida a degenerat. Jucătorii am 
belor echipe, deosebit de nervoși 
după egalarea dinamovistă, comit 
faulturi peste faulturi așa că la un 
moment dat fluierul arbitrului ră
sună aproape permanent. Acțiunile 
pierd din claritate, unii dintre ju
cători (Toma — Dinamo, Caricaș, 
Munteanu, Szoko) caută mai mult 
omul decît balonul. Iți face impre
sia că asiști la o altă partidă și 
nu la aceea pe care o admirai în 
primele 20 de minute. Dinamo con
tinuă să aibă inițiativa pină la 
pauză — deși Călinoiu, rănit de 
Tătaru la o ciocnire, joacă pe ex
tremă. După pauză sînt 7-8 mi
nute mai înviorate. Un ,,foc dc 
paie" însă ! Jocul recade în... ca

litatea minoră din prima repriză 
cu tot „cortegiul" de faulturi. Di> 
namoviștii sînt cei care păstrează 
inițiativa. Golul victoriei îl mar
chează același Neagu (min. 60), 
care a tras cu efect, mingea 
intrînd sub bara de sus: 2—1. 
După acest gol, meciul devine și 
mai anost. C.C.A. nu mai insistă 
iar Dinamo face un joc precis de 
apărare iar atacul... strică mingile 
primite. In ultimele minute, C.C.A 
are o zvîcnire și Alexandrescu 
pierde (min. 88) o mare ocazie 
după ce — la poarta cealaltă — 
Victor Dumitrescu a scos cu capul 
mingea de pe linia porții, (min 
85).

Un capitol special trebuie să re
zervăm atitudinilor nesportive — 
foarte numeroase așa cum mai a- 
rătam — din jocul de duminică. 
Toma (Dinamo) trebuie citat în 
fruntea celor vinovați; el a atacat 
adeseori periculos și l-a lovit în 
mod nepermis pe Caricaș, deși a 
cesta nu avea balonul și — ceva 
mai mult — se afla la pămînt. 
Caricaș l-a lovit și el pe Toma, 
iar Tătaru, Szoko, Munteanu au 
iaultat mult, periculos, dur. Era de 
datoria antrenorilor să intervină 
— așa cum fac cînd dau diferite 
dispoziții pentru joc — și să tem
pereze prin autoritatea lor ieșirile 
despre care amintim și care au 
produs o impresie urîtă, mai ales 
că „eroii" sînt fotbaliști de prima 
mînă.

Spre deosebire de ei. Neagu — 
cel mai bun de pe teren, — Băcuț 
I, Ene, Băcuț II (Dinamo), Za- 
voda II, Apolzan, V. Moldovan 
(C.C.A.) au luptat prin mijloace 
corecte și au reușit comportări 
pentru care trebuie evidențiați.

Arbitrul S. Segal n-a făcut gre
șeli tehnice de arbitraj. A fost 
însă prea indulgent, prea îngădui
tor față de „ieșirile" jucătorilor 
de care aminteam. Formații :

DINAMO: Birtașu — Toma, 
Băcuț II, Szoko — Călinoiu, Bă
cuț I — Magheț, Nicușor, Ene, 
Neagu, Suru.

C.C.A. : Toma — Zavoda II. 
Apolzan, V. Dumitrescu — Mun
teanu, Onisie — V. Moldovan, Za
voda I, Alexandrescu, Tătaru, Ca
ricaș.

La tineret, Dinamo București - 
C.C.A. 1—2 (1—1)

EF. IONESCU

Flacăra Ploești — Stinta Timișoara 4-0 (4-0)
PLOEȘTI 6 (prin telefon). Au 

asistat 15.000 de spectatori. Petro
liștii au practicat un fotbal clar, 
în viteză, cu schimburi de locuiri, 
care au produs derută în rînduriie 
apărătorilor timișoreni.

In primul minut, studenții au 
ocazia să deschidă scorul însă Cio
sescu. de la 4 metri de poartă, a 
șutat în picioarele lui Marinescu. 
Cîteva minute mai tîrziu (în min 
5), Marin Marcel îl deschide în 
adîncime pe Drăgan și acesta șu-

tează puternic de la 18 m. Portarul 
timișorean Uțu plonjează defectuos 
și mingea se odihnește în plasă. In 
min. li, la capătul unei acțiuni 
Drăgan-Zaharia-Ghiță-A. Teodores- 
cu-Ghiță, ultimul înscrie din apro
piere : 2—0 pentru Flacăra.

Știința revine în atac. însă Lazăr 
și Gîrleanu ratează. Puțin mai tîr- 
ziu o combinație Cojereanu-Nicolin 
îl pune pe ultimul în poziție favo
rabilă de șut, dar mingea se iz
bește din nou de picioarele lui Ma-

7. Oprescu 
corespondent

Lccomoîîva Timișoara — 
Dinamo Orașul Stalin 

1-1 (1-1)
TIMIȘOARA, 6 (prin telefon die 

la trimisul nostru). Speranțele ce
lor 4000 de spectatori timișoreni 
că vor asista la o partidă frumoa
să am fost spulberate încă din pri
mele minute, din cauza jocului slab 
al Locomotivei. Deși feroviarii au 
dominat cu autoritate majoritatea 
timpului, ei nu au reușit să-și con
cretizeze această superioritate te
ritorială, pentru că cei cinai îna
intași au jucat fără orizont, fără 
nici o concepție tactică și au tras 
defectuos la poartă. Bădeanju, Sze- 
kdly, Țiganiiuc, au fost cei mai slaibi 
jucători de pe teren. In schimb, 
echiipa Dinamo Orașul Stalin 6-a 
prezentat bine pregătită, cu o con
cepție clară ide joc: apărare cît mai 
decisă, contraatacuri în viteză prim 
surprindere și șuturi puternice la 
poartă.

Lată cîteva faze mai interesante 
din meci: Min. 12: Moarcăș îl 
faultează pe Țigăniuc, lovitura 
este executată de Avasiiichioaie 
la Covaci, oare trimite cu capul la 
Bădeahțu. Acesita trage în bară, 
mingea revine la Dărăbam, care 
înscrie: 1—0. Min. 17: Ristin are 
o combinație frumoasă cu Csegezi, 
acesta trage, Franciscovici respinge 
pînă la Boitoș care înscrie, de 
aproape: 1—1. Min. 19: la un 
atac al feroviarilor, Fruth alinge 
mingea cu mina în careu, dar 
arbitrul nu acordă lovitura. Fe
roviarii au o perioadă de dominare, 
dar Dinamo se apără calm și con
traatacă periculos. După pauză, 
primele 15 minute domină steril 
Locomotiva. .Apoi oaspeții își re
vin și se apropie tot mai periculos 
de poarta timișorenilor. La un șut 
al Iul Csegezi (mim. 76), Rodeamu 
salvează de pe linia porții, trimi- 
țînd cu mîna în corner. Arbitrul 
nu acordă penalii 1 Apoi, Covaci și 
Csegezi ratează ocazii clare (min. 
77 și 81).

Arbitrul Emil Kroner (Buc.) a 
condus foarte slab. A urmărit jocul 
de la distanță, a greșit neacordînd 
cele două lovituri de la 11 m. și a 
dat decizii care au desavan'ajat 
ambele echipe.

FORMAȚIILE: Locomotiva: Frian- 
ciscovici — Corbuiș, Gali, Rodfeainu
— Feirenczi, Avasiiichioaie — Dă- 
tăban, Țigăniuc, I. Covaci, Sze- 
kely, Bădeanțu. Dînâmo: Stamate
— Fruth, Lazăr, Moarcăș — Ci
cerone, Radu Tudor — Szakăcs, 
Radulescu, Boitoș. Csegezi, Ristin. 
Cei mai buni: Gali, Rodeanu, Lazăr, 
Ristin, Moarcăș, Csegezi și Boitoș.

La tineret: Locomotiva — Dinia- 
mo 4—2 (2—0).

I. OCHSENFELD

„Deschiderea" cuplajului de du
minică de pe stadionul „23 Au
gust" a depășit cele mai optimiste 
așteptări Am asistat la un joc de 
fotbal dinamic, spectaculos și clar 
și — din nou — la un rezultat 
surprinzător față de desfășurarea 
jocului. Victoria a revenit în. două 
minute din repriza secundă echi
pei bucureștene, prin golurile mar
cate de Ozon, în stilul său caracte
ristic. Cu două goluri „căzute" în 
propria poartă în timp ce domina 
insistent, Locomotiva a părăsit te
renul învinsă, primind însă — 
drept răsplată pentru valoarea jo
cului prestat și drept compensație 
pentru înfrîngerea sa nemeritată 
— aplauzele celor 30.000 de spec
tatori 1

Din primele minute de joc, Lo
comotiva se dovedește hotărîtă să 
obțină un rezultat „mare" în fața 
valoroșilor săi adversari. Progre
sul este surprins de această re
plică și cu greu face față elanului 
și dîrzeniei cu care luptă oaspeții. 
Katona, Jozsi, Szasz și Busch trag 
în repetate rînduri foarte puternic 
la poartă, obligîndu-1 pe Cosma 
să. se întrebuințeze. Spre mijlocul 
primei reprize, Progresul echili
brează jocul și pînă la sfîrșitul ce
lor 45 de minute asistăm la o tre
cere rapidă de mingi de la o 
poartă la alta. Blujdea și Coloși 
pentru Progresul, și Jozsi și Ka
tona, pentru Locomotiva, pierd 0' 
căzii favorabile de a deschide sco
rul. Cei doi portari sînt în această

repriză cei mai buni jucători din 
teren. La reluare, dominarea Lo
comotivei se accentuează și pînă 
în minutul 74 jocul se desfășoară 
la o singură poartă (cea a Pro
gresului). După un atac condus 
foarte bine de Vakarcs II însă o- 
prit în ultimă instanță de Cosma, 
Progresul contraatacă, lordache 
pasează în adîncime la Ozon și a-, 
cesta, scăpat de Nagy, profită de 
ieșirea nedecisă a lui Stroie din 
poartă, mareînd: 1—0 (min. 77) 
Un minut mai tîrziu, o acțiune a- 
semănătoare și un nou gol al lui 
Ozon : 2—0 1 Locomotiva continuă 
să insiste, dar Progrestil se apără 
cu mijlocașii retrași pe linia fun
dașilor și face imposibilă pătrun
derea spre poartă.

Jozsi, Katona, Gierling, Busch 
și tînărul Publick s-au evidențiat 
ta Locomotiva, iar de la învingă
tori, cel mai bun jucător a fost 
Cosma, urmat de Tănase. Arbitrul 
C. Mitran a condus foarte bine for
mațiile :

PROGRESUL : Cosma — G. An
drei. Paraschiv, Soare — Tănase, 
•Știrbei — Coloși. lordache. Ozon, 
Smărăndescu, Blujdea.

LOCOMOTIVA : Stroie—Cr:=an, 
Nagy, Vakarcs I — Busch. Gier
ling — Szasz, Jozsi, Vakarcs II, 
Katona, Publick.

La tineret. Progresul București 
— Locomotiva Tg. Mures 8—0 
(3—0)

RENATO ILFESCU

Flamura roșie U.T.A. — Minerul Petroșani 2-2 (0-1)
ARAD 6 (prin telefon). — Re

zultatul de egalitate cu care s-a 
încheiat partida dintre Fi. roșie 
Arad și Minerul Petroșani repre
zintă just raportul de forțe de pe 
teren. Aceasta cu toate că arăda- 
nii au presat în majoritatea tinri 
putui. înaintarea lor a fost însă 
total ineficace. Oaspeții au atacat 
mai rar, dar atunci cînd au făcut-o 
au fost mult mai periculoși. La un 
astfel de atac, desfășurat în viteză, 
jucătorii de l,a Petroșani deschid 
scorul, în min. 6, cînd Sima, de 
pășindu-1 pe Szucs, centrează în 
faț] porții. Dușan luftează și Cîr- 
jaliu înscrie imparabil, din apropie
re Echipa din Arad forțează alura 
și obține două cornere pe care nu 
reușește însă să le fructifice. Puțin 
după aceasta, în min. 16, Petsc- 
howski execută o lovitură liberă 
razant pe lingă bară. 4 minute mai 
tîrziu Turcuș trage prin surprin
dere de la 20 m., portarul arădan 
Kiss scapă mingea din mînă și Pa- 
raschiva, de la 2 metri, trage în 
bară.

După pauză, textiliștii sînt cei 
care domină, mai ales în primele

20 minute. In min. 58, Dum.i.- scu 
este faultat în careu, însă arlr.rul 
nu acordă lovitnlră ide la 11 m. Gaz
dele sînt mereu în atac și reușesc 
să egaleze în min. 72, cînd ’a o 
centrare o lui Jurcă, Dudaș r ia de 
la 6 metri, înscriind imparabi'. Două 
minute mai tîrziu, la o nouă cen
trare, de această dată a lui Du
mitrescu, același Dudaș marchează 
din nou: 2—1.

In min. 79, Turcuș îl lansează în 
adîncime pe Paraschiv^ și acesta, 
după o cursă scurtă, șutează sec 
pe lângă Kiss, aducînd echipei din 
Petroșani egalarea.

Arbitrul Ștefan Ionescu (Buc.) a 
condus următoarele formații :

FL. ROȘIE ARAD : Kiss — 
Szucs, Dușan, Farmati — Capaș, 
Lupeș — Jurcă, Mercea, Dudaș, 
Petschowski, Dumitrescu.

MINERUL : Crîsnic — Romoșgn, 
Vasiu, Coidum — Deleanu, Farcaș 
II — Paraschiva, Gabor, Sima. Cîr- 
jaliu, Turcuș.

In meciul de tineret. Flamura 
roșie — Minerul 2—1 (2—1).

St. Weinberger 
corespondent

Avîntul Reghin — Știința Cluj 0-2 (0-2)
REGHIN, 6 (prin telefon). — 

Joc de factură tehnică mediocră. 
Studenții clujeni au învins, pen
tru că au fost mai deciși în fața 
porții și s-au apărat mai organi
zat.

In primele minute, localnicii au 
un atac periculos la poarta Știin
ței Cluj, dar lsac clarifică. Apoi, 
oaspeții întreprind o serie de ac
țiuni la poarta Avîntului Reghin, 
dintre care două se soldează cu 
goluri. Astfel. minutul 7 aduce 
primul gol: Lutz, bine deschis pe 
extrema stingă centrează la Su- 
ciu, care reia cu capul în plasă: 
1—0. In minutul 10, Hulea în for
mă foarte bună, trage pe neaștep
tate la poartă și mingea trece pu
țin pe lîngă bară. Peste 6 minute, 
acelaș Hulea trecut pe dreapta, 
centrează dar Munteanu reia pe 
lîngă colțul de sus al porții. La 
capătul acestei dominări a echi
pei locale este înscris cel de al 
doilea gol al clujenilor: Dragoman 
centrează la Munteanu, care de la

20 m. marchează printr-un șut 
puternic, la „păianjen": 2—0.

Timp de 35 minute, jocul se 
desfășoară mai mdlt pe centru. 
In ultima parte a meciului, local
nicii domină clar, dar sînt im- 
preciși în șuturile la poartă. Tre
buie arătat că în această pericadă 
arbitrul meoiului a refuzat să a- 
corde localnicilor o lovitură de la 
11 m. E vorba de faza din min. 
79, cînd lsac și-a potrivit mingea 
cu mîna pentru a degaja. Par
tida a fost condusă de Dumitru 
Rusii (Arad).

AVÎNTUL REGHIN: Cojocarii. 
— Balint, Barta, Toniță — Cojo- 
caru II (Cătană), Feher — Nis- 
tor, Munteanu, Hulea, Cătană (Co- 
jocaru 11), Constantinescu.

ȘTIINȚA CLUJ: Fodor — Sze- 
kely, lsac, Dobrescu — Georges
cu, Nedelcu — Muntean», Suciu, 
Avram, Lutz, Dragoman.

La tineret: Avîntul Reghin — 
Știința Cluj 0—0.

Petre Trufia-cores’p.cmderA

Iată cum arată un buletin PRO
NOSPORT cu 12 rezultate exacte la
concursul SPECIAL (Etapa din 2- 
noiembrle 1355).

I. Loc. Buc.—FI. Ploești 1
IT, Met Huned.—FI. r. Arad x
III. Dili. Bacău—C.C.A. ■ 2
IV. Av. Făltic.—Pr. C.P.C.S. Buc. 1

V. Din. 6 Buc. — M'et. C. Turzii 2 
VI Met Oțelul roșu—Din. Or. St. 2
Vii. FI. Mediaș—Dinamo Buc. 2
VIII. Loc. Oradea—Progr. Oradea 2

IX. VSros Lobogo Bp.-Honved Bp. x
X. Dozsa Bp. — Kinizsi Bp. 2
XI. Dicsgyori Vasas—Vasas Bp. 2
XII. Vasas Izzo — Pecsi Dozsa 2

Qtanosport
nosport Nr. 44. Etapa din 6 noiem

*

Iată cum arată un buletin cu 12 
rezultate exacte la Concursul Pro-.

brie 1955:
I. Olanda — Norvegia 1
II. Dinamo Buc. — C.C.A. 1
III. Progr. Buc.—Loc. Tg. Mureș 1 

IV. FI. r. Arad — Min. Petroșani x
V. FI. Ploești — Șt. Tim. 1
VI. Loc. Tim. — Din. Or. Stalin x
VII. Avîntul Reghin — Șt. Cluj 2

VIII. Progr. Sibiu — Din. 6 Buc. 1
IX. Șt. Craiova — Loc. Craiova x

X. Met. St. roșu Or. Stalin 
—Loc. Tr. Severin 1
XI. Metalul 108 — Min. Lupeni 1

In urma trierii celor 111.995 bule
tine depuse la concursul Special 
Pronosport etapa din 2 noiembrie 
1955, au fost găsite:

9 buletine cu 11 rezultate;
158 buletine cu 10 rezultate ;
1.104 buletine cu 9 rezultate.

De asemenea în urma trierii celor 
503.028 buletine depuse la concursul 
Pronosport nr. 43 etapa din 6 noiem
brie 1955, au fost găsite:

41 buletine cu 12 rezultate;
683 buletine cu 11 rezultate;
5.575 buletine cu 10 rezultate.

XII FI. r. Burdujenl—Pr, Foc,
Omologarea concursurilor are loc 

azi după amiază.

Știri, rezultate,
e Astăzi la ora 12, are loc la

Inspecția de fotbal din C.C.F.S. 
tragerea la sorți a programului 
sferturilor de finală ale Cupei 
R.P.R. Cum se știe, pentru această 
etapă s-au calificat echipele: Di
namo, C.C.A., Locomotiva — toate 
din București, — FI. roșie Arad 
Dinamo Orașul Stalin, Progresul 
Oradea, Avîntul Fălticeni și Meta
lul Cîmpia Turzii.
• Mîine, miercuri, se dispută în 

Giulești partida restanță dintre 
Progresul București — Metalul St. 
Roșu Orașul Stalin (seria I-a, ca-

clasamente...
tegoria B). Meciul va începe l.a ora 
14,45.
• In campionatul republican de 

juniori, turneul fina’, duminică s-au 
disputat jocurile: Locomotiva Bu
curești — Locomotiva Iași 1—0 
(0—0) și Știința Cluj — Știința 
Timișoara 4—2 (3—0). In urma a- 
cestor rezultate, clasamentele sînt 
următoarele:

Seria I
1. Tin. Din. I Buc. 2 2 0 0 8:2 4

2. Locomotiva Buc. 3 1 0 2 3:4 2
3. Locomotiva Iași 3 1 0 2 1:6 2

Seria II.
1. Știința Cluj 3 2 1 0 10:2 5
2. Progresul Sibiu 2 1 0 1 1:6 2
3. Știința Timiș. 3 0 1 2 2:5 &



Jocuri foarte disputate în campionatul categoriei A la baschet
FEMININ

PROGRESUL ORADEA — LO
COMOTIVA BUCUREȘTI 37-61 
(16-26). Bucureștencele aiu trecut 
peste un adversar dificil, mult mai 
ușor decît era de așteptat. Ele 

, și-au impus superioritatea mai a- 
rles în ultimele zece minute, crud 
[or atentele n-au mai rezistat. Cele 
[mai bune: Eva Ferencz, Simona 
i Poenaru (Locomotiva), E. Hotya, 
f iMairta Prop (Progres ut).

PROGRESUL ARAD — FL. RO- 
țȘIE TG. MUREȘ 49-61 (15-19). 
i în derbiul „ocdașe'.or11 echipa din 
1 Tg. Mureș a abținut o viator ie 
clară.

——-——

PROGRESUL TG. MUREȘ -> 
ȘTIINȚA CLUJ 50-45 (21-20). Joc 
viu disputat. Progresul a avut în

Rezultate strinse în campionatul masculin de handbal
'-.a de # XX-a etapă a campio

natului republican masculin de 
handbal s-a încheiat cu rezultate 
strînse. Vom remarca în mod spe
cial cele două meciuri nule de la 
București și Ploești, care au făcui 
Ca situația în coada clasamentului 
să fie și mai încurcată.

Iată rezultatele •
C.C.A. — DINAMO 6 BUCU

REȘTI 12—5 (6—1)
in această partidă, formația 

C.C A. a jucat excelent, dominîn- 
du-și adversarul din punct de ve
dere tactic și mai ales fizic.

Datorită acestui lucru, jucătorii 
de Ia C.C.A. au fost superiori nu- 
mericește — atît în atac cit și în 
apărare — în cea mai mare parte 
a timpului. Au marcat: Bulgaru 
(2), Schuler (2), Thelman (2), Bo
ta (2), Sauer (2), Lingner, Wag
ner, pentru C.C.A. și Tiscliler 1 
14:. Cernat pentru Dinamo 6

ȘTIINȚA I.C.F. — METALUl. 
REȘIȚA 3—3 (2—0)

După ce au condus în prima re
priză cu 2—0 studenții bucureș- 
teni, încercînd să mențină rezulta
tul. nu au reușit decît să ușureze 
nvsitinea metalurgiștilor, care au 
obținut un neașteptat rezultat de 

Ilegalitate. Vom menționa faptul că 
terenul a fost complet desfundat și 
,că unii jucători, în special cei de la 
Reșița (Szabo și Topfner), au prac
ticat un joc dur. Au înscris: Zult- 
■ner (2). Nodea pentru I.C.F. si 

|Kudtimai (2). Ferenschutz pentru 
(Metalul Reșița

Eva Catena o excelentă realiza
toare. In echjpa Știihța s-a sănJ 
țit lipsa aiportuiui normal al Elsei 
Sebestyen.

MASCULIN

DINAMO TG. MUREȘ—C.C.A. 
66-67 (24-25). Dinamo Tg. Mureș 
a fost la un pas de a realiiza o 
mare surpriză. Rutina și calmul e- 
chipei bucureșteme și-ani spus, pînă 
la u’rmă, cuvîntul.

DINAMO ORADEA — PRO
GRESUL TG. MUREȘ 63-62 (28- 
26). După cum se vede. Progresul 
a avut miițiatiiva în primul teim. 
In ultimele minute oaspeții atu 
„căzut* 1 însăL Meciul a fost de o 
bună factură tehnică, fiind untul

FLACĂRA PLOEȘTI — ȘTIINȚA 
TIMISOARA 4-4 (2—2)

Meciul s-a disputat sub semnul 
unei egalități perfecte. Au marcat : 
ȘeLaru (2), Tischler II. Velicu pen. 
tru Flacăra și Moser, Werner, Vlad 
si Lache pentru Stiinta

ȘTIINȚA IAȘI — DINAMO 
ORAȘUL STALIN 5—3 (3—1) 
Studenții ieșeni au furnizat sur

priza etapei, reușind să întreacă 
puternica formație a dinamoviștilor 
din Orașul Stalin. Victoria gazde
lor este pe deplin meritată, echipa 
ieșeană fiind superioară mai ales în 
repriza a doua. Este de notat fap
tul că jucătorul Tipu (Știința Iași) 
a ratat două lovituri de la 13 m. 
Punctele au fost înscrise de : Tipu 
(2), Popa, Mavrolescu, Puszta pen
tru Știința și de Schmitz (2). Mar- 
tini pentru Dinamo

FL ROȘIE JIMBOLIA — FL. 
ROSIE CISNÂDIE 5—7 (2—2) 
Meciul s-ă disputat la Timișoa

ra, deoarece terenul din Jimbolia a 
fost suspendat. In prima parte a jo
cului, echipele s-au dovedit egale. 
După aceea, formația din Jimbolia 
s-a resimțit de pe urma faptului că 
juca în 10 oameni (Koch fusese eli
minat în min. 14), Au marcat: 
Kremer (3), Vranjar (2) pentru FI. 
roșie Jimbolia și Kapp (5), Mant- 
sch și Schuster pentru FI. roșie 
Cisnădie
• Meciul de la Timișoara dintre 

Metalul Timișoara și Voința Sibiu 
s-a întrerupt în min. 44, cînd sco
rul era de 6—I (5—I) pentru ti
mișoreni. 

dintre cele mai frumoase disputele 
în ultima vreme la Oradea.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — PRO
GRESUL ORAȘUL STALIN 79-60 
(39-31). Știința a realizat — în 
sfîrșjit — uri' meci buri. Progresul 
a deplasat un lot insuficient (nu
mai 8 jucători),

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA IAȘI 72-50 (32-18). Vic
torie clară a bucuireștenilor care 
n-au 'putut fi ani hid ați — în apă
rare — de baschetbaliștii de la 
Știința Iași.

★
Jocurile programate în Capitală 

s-au desfășurat aseară, înregistrîn- 
du-se următoarele rezultate: Cons
tructorul București—Flamura roșie 
Oradea (fem.) 75—31 (36—18), 
Știința I.C.F.—Știința învățăm înt 
București 55—49 (36—20) Dtoamo 
București — Progresul F.B. Bucu
rești (mase.) 75 — 44 (40 — 22), 
Știința I.C.F.—Constructorul Cluj 
(mase.) 45—35 (19—16).

„Cupa Sfatului 
popular” la box

Sîmiătă seaca, în sala Grotești, 
a avut loc prima reuni urne din ca- 
diru'l fazei a treia a oampetițki 
pugilistice „Cupa Sfatului popular“. 
Deși au evoluat boxeri de catego
ria I, printre care Constantin 
Ocneanu, Victor Vlădeșcu, Ioșț Mi- 
litaru, Andrei Drăgan și alții, ni
velul meciuritor a fost s'ab. Sin
gurul care a corespuns a fost di- 
namovistul Ion Piuțea, care, cu 
prilejul reintrării sale, a arătat 
multe lucruri bune. Rezultatele 
tehnice: Categoria pană: Petre 
Barbu (Constructorul) bjp. Marin 
Bălteai (Voința); Andrei Drăgan 
(Progresul I.T.B.) b.K.O- rep. V. 
N. Babeț (Voința); Ion Militaru 
(Voința) b.p. Constantin Ivan (Ști
ința). Categoria semiușoară: Con
stantin Ocneanu (Flacăra) b.p. 
Ion Ene (Progresul Gospodării); 
Ion Stanciu (Dinamo) bp. C. Pun
guță (Progresul Gospodării). Ca
tegoria ușoară: Mircea Albu (Con
structorul) b.p. V. Moldovan (Ști- 
iința). Categoria mijlocie-ușoară: 
Ion Pini ea (Dinamo) b. dese. rep. 
IV. Constantin Stănescu (Locom. 
Grivița Roșie). Categoria mijlocie: 
Victor Vlădescu (Dinamo) b.p. C. 
Simionescu (Dinamo IX. Bucu
rești).

Concurs raterorașe 
la slalom nautic

Dlnmo București, pentru a 7-a oară 
campioană republicană la lupte

Ediția din acest an a campio
natului republican de lupte pe 
echipe a luat sfîrșit cu victoria 
scontată a echipei Dinamo Eu- 
curești. Astfel, formația bucu- 
reșteană cîștigă pentru a șaptea 
oară 'consecutiv campionatul ță
rii. întregul colectiv (luptători, 
antrenor etc.) merită călduroase 
felicitări. Dinamo București, a- 
vînd formația cea mai valoroasă 
(alcătuită în mare majoritate din 
componenți ai lotului republican) 
și mai omogenă, nu a suferit nici o 
înfrîngere pe echipă, fiind pusă în 
dificultate doar de către echilpa 
C.C.A. De altfel, formația Casei 
Centrale a Armatei s-a clasat ca 
și în anii trecuți pe locul doi, iar 
Dinamo Orașul Stalin pe locui 
trei. Un succes deosebit l-a înre
gistrat Constructorul Ploești, ai 
cărei componenți au luptat cu o 
însuflețire exemplară. Merită evi
dențieri Locomotiva Timișoara, cu 
o echipă întinerită, și mai ales 
Flamura roșie Galați, promovată în 
acest an în campionatul republi
can. Această echipă tînără, acti- 
vfaid într-o regiune cu slabă acti
vitate în sportul luptelor, nu se 
bucură însă de sprijinul necesar 
nici din partea colectivului, nici 
a asociației. De altfel, sportivii gă- 
lățeni prezenți în număr de nu
mai 6 la cîntar, au fost pe punc
tul de a nu se putea prezenta Ia 
această ultimă etapă din cauza 
gravei neglijențe a colectivului. In 
sfîrșit, trebuie să accentuăm asu
pra gravelor disensiuni din si
nul secției de lupte a colectivului 
Constructorul București și a „con
flictului11 dintre lutptători și con
ducerea colectivului, fapte care au 
dus la situația intolerabilă ca din 
numai 6 (în loc de 8) luptători 
prezenți la cîntar să concureze 
unul, ceilalți refuzînd să participe 
în concurs.

Cît despre ultima etapă, con
semnăm ca interesante: meciul 
egal dintre C.C.A. și Dinamo Ora
șul Stalin, excelenta prezentare a 
maestrului sportului Lazăr Bu
jor (cel mai bun om al etapei) 
care a învins la cat. grea pe A. 
Șuii, V. Constantinescu și T. Vigh, 
buna comportare a unor luptători 
ca Fr. Horvath, Ion Popescu, O. 
Benko. A. Varga, D. Pană, V. 

Bularca, I. Sandor, Gh. Marton, 
D. Grozavu, I. Zentai, Gh. SzaJ 
bad. D. Pîrvulescu și alții,

lată rezultatele tehnice înre
gistrate în ultima etapă: Grupa 
I: Dinațno București învinge cu 
8—0 pe Metalul Baia Mare și cu
7—1 pe Progresul București și 
Flamura roșie Galați. Cu scorul 
de 5—3 Flamura roșie Galați în
trece pe Metalul Baia Mare și 
Progresul București, iar Metalul 
Baia Mare obține victoria asu
pra Progresului București cu 5—3. 
Grupa II: Locomotiva -Timișoara 
învinge cu 7—1 pe Constructorul 
București, cu 6—2 pe Progresul 
Oradea tși termină la egalitate 
(4—4) cu Progresul Lugoj. Tot 
două victorii obține și Progresul 
Lugoj: asupra Constructorului Bu
curești (6—2) și Progresului Ora
dea (5—3j. Progresul Oradea în
vinge cu 5—3 pe Constructorul 
București. Grupa III: Constructo
rul Ploești învinge cu 5—3 pe 
FI. roșie Arad, FI. roșie Cluj și 
Metalul Reșița. Ultima formație 
învinge cu 5—2 pe FI. roșie Arad 
și cu 4—3 pe FI. roșie Cluj. For
mația clujeană obține victoria a- 
supra FI. roșii Arad cu 5—3. Gru
pa IV: CC A. învinge cu 8—0 
pe Constructorul Cluj și cu 7—1 
De Metalul Hunedoara și termină 
Ia egalitate (4—4) cu Dinamo 
Orașul Stalin. Dinamoviștii din 
Orașul Stalin întrec cu 6—2 pe 
Metalul Hunedoara și Constructo
rul Cluj. Metalul Hunedoara în
vinge cu 6—2 pe Constructorul 
Cluj.

In urma acestor rezultate cla
samentul a luat următoarea în
fățișare :

1. Dinamo Buc (1) 15 15 0 « 111: 9 45
2. C.C.A. (2) 15 12 2 1 92:23 41
3. Din. O. St. (3) 15 12 2 1 83:37 41
4. Constr. PI. (4) 15 11 2 2 74:45 39
5. Docom. Tim. <5) 15 9 3 2 72:47 35
6. FI. r. G-țl (6) 15 9 0 5 30:30 33
7. Progr. Lugoj (8) 15 7 4 4 67:53 33
8. Met. B. M'. (7) )5 6 3 « 62:58 3»
9. Met. Reșița <11) 15 5 3 7 52:66 28
10. FI. r. Cluj (9) 15 5 3 7 55:53 26
11. FI. r. Ar. (10) 15 5 0 10 46:71 25
12. Pr. Buc. (12) 15 2 3 10 42:78 22
13. Met. Hd. (15) 15 1 3 11 35:35 20
14. Constr. Cluj (13) 15 1 2 12 35:32 19
15. Progr. Orad. (IS) 15 1 2 12 34:35 19
16. Constr. Buc. (14) 15 2 2 11 33:85 1»

Ultimele două ech’pe vor susțină
tn ziua de 27 nolemtr’e meciuri de 
baraj cu Dinamo B. Mare st Votata 
Tg. Mures.

Știința I.C.F. a cișiigat concursul republican 
pe iarbăde hochei

ORADEA, o (prin telefon). Pri
mul concurs republican de hochei 
pe iarbă a luat sfîrșit duminică, 
prin desfășurarea meciurilor care 
aveau să desemneze echipele cla
sate pe locurile 1-4. Locul toții a 
fost cucerit de echipa Știința 
I.C.F., care a învins în finală e- 
chria Metalul Energia din Ora
dea cu 1-0. Victoria studenților 
este oe deplin meritată, deoarece 
ei au știut să se orienteze mai bine 
pe teren, au atacat mai periculos, 
iar în momentele dificile s-au a- 
ipărat organizat. Echipa Metalul 
'Energia clasată pe locul secund, 
a demonstrat că merită cu priso
sință acest loc, fiind una dintre 
cele mai bune echipe din țară. 
Tată rezultatele înregistrate:

FLAMURA ROȘIE M.l.U. BUC.— 
slVOINȚA MIERCUREA CIUC 2-2 
[1(1-1). Joc disputat pentru locurile 
; 7-8, terminat la egalitate după pre
lungiri. Ambele echipe au luptat 
i’din răsputeri pentru obținerea vic
toriei. Datorită unui golaveraj mai 
[jbim in jocurile din cadrul seriilor, 
;[Voința a ocupat locul 7. Au mar
cat: Teodorescu (2) -pentru Flamu- 
[ra roșie și Botar și Lado pen'ru 
[iVoința. Au arbitrat: Vilk și Du- 
-jmitrescu.

DINAMO 6 BUCUREȘTI — 
«CONSTRUCTORUL I.P.C.H. BUC. 
[2-1 (0-1). Prin victoria înregistra- 

1 .Jtă. dinamoviștii s-au clasat pe lo- 
rCul 5. Și acest meci era pe punc- 

de a se termina la egalitate 
jjdri'că Va-rhanovski n-ar fi marcat, 
[fin u'timul minut de joc, golul vic
toriei. In prima repriză, Construc
torul a fost mai periculos ratînd 
-fcîteva ocazii. In repriza secundă, 
pdinamoviștii au fost superiori și 
[au atacat mult mat impetuos. Pen- 
r/tru învingători au înscris: Geor
gescu ș: Varhanovski» iar pentiru 
învinși Scînteie. Au arbitrat Ca- 
jtană și Iritz.

DINAMO CLUJ—PROGRESUL 
’GHEORGHENI 3-0 (1-0). Gu a- 
î.jceastă victorie, dinamoviștii din

SPORTUL POPULAR
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Cluj au ocupat locul 3. dovedind 
că s-au pregătit cu multă atenție 
în vederea acestei competiții. Pen
tru învingători au înscris: Salîo 
(2) și Babjnsky. Au arbitrat: 
Paczkowski (R. P. Polonă) și

ENERGIA ORADEA

Paczkowski 
Vilk.

ȘTIINȚA I.C.F. BUCUREȘTI— 
METALUL -------- --  -
1-0  (1-0). A.mbele echipe au lup
tat cu multă voință pentru obține
rea victoriei. A fost un joc ra
pid, cu faze spectaculoase la am
bele perți. Repriza I a aparținut 
studenților, în timp oe în renriza 
secundă. Metalul a fost mai peri
culos ratînd insă două ocazii prin 
Sipoș și Toth Știința a beneficiat de o . ... -- -
gol a fost înscris de Filip. Au ar
bitrat: Paczkowski (R.P. Polonă) 
și Calară. In u rna acestor rezul
tate clasamentul final se prezintă 
astfel: 1. Știința 1C.F.; 2. Metalul 
Energia Oradea; 3. Dinamo Cluj;
4. Progresul Gheorgheni: 5. Dina
mo 6 București; 6. Constructorul 
I.P.C.H. București; 7. Voința M. 
Ciuc; 8 Flamura roșie MEU. 
București.

apărare foarte bună. Unicul

Gh. Dumitrescu 
corespondent

Campionatele categoriei A la volei
Exceptînd jocul de la Arad din

tre echipele masculine, Știința și 
Dinamo IX București, celelalte 
partide din cadrul penultimei eta
pe a campionatelor categoriei A 
la volei s-au încheiat în 3 sau 
4 seturi. Voleibaliștii arădani au 
întîmpinat o rezistență neașteptat 
de puternică din partea dinamo
viștilor bucureșteni, care au con
dus chiar cu 2—1 la seturi. In 
rest, rezultate așteptate.

Iată-le: 
FEMININ
Constructorul București — Pro

gresul Timișoara 3—0 (la 6; 10; 
10b.

Sîmbătă și duminică la Arad, 
pe Mureș, s-a desfășurat cel mai 
mare concurs de slalom nautic or
ganizat vreodată la noi, „Cupa 7 
Noiembrie1. La această competi
ție au participat numeroși canotori 
din Arad, Tg. Mureș, Cluj, Galați 
Timișoara. Organizarea a fost 
foarte bună, fiind asigurată de co
mitetul orășenesc C.F.S., prin co
misia orășenească de sporturi nau
tice. O contribuție deosebită la 
succesul competiției a avut maes
trul sportului Ion Budacsek, care 
a adus un prețios aport tehnic și 
organizatoric. In privința rezulta
telor tehnice ale întrecerii, este de 
subliniat comportarea echipelor din 
Arad și Galați.

Iată rezultatele tehnice:
Caiac simplu: 1. A. Kozanețki 

(Arad) 357 p. 2. Panait Severin 
(Galați) 373 p. 3. Pavel Aida 
(Arad) 386 p.

Canoe simplu: 1. A. Kerr (Arad) 
477 p. 2. V. Avizoaie (Galați) 
597 p. 3. I. Konyelicska (Cluj) 
616 p.

Canoe dublu: 1. Zaharia+Brîn- 
duș (Arad) 358 p. 2. Ribarovici4- 
Cen’d-n (Arării 387 p. 3. Brîndas+ 
Leu (Galați) 497 p.

Pe orașe: 1. Arad 2118 p. 2. Ga
lați 2464 p. 3. Cluj 3567 p. 4. Tg. 
Mureș 3701 p. 5. Timișoara 3742 p. 
(In afară de concurs, Arad 11 
2492 p ).

(Em. Grunwald, corespond'ent j

— Progresul Cluj 
10—15; 15—6;

Voința Orașul Stalin — Flamu
ra roșie Iași 3—0 (la 10; 7; 3).

Voința Sibiu
3-1 (15—11;
15—13).

MASCULIN

Știința Arad — Dinamo IX 
București 3—2 (8—15; 15—9; 
11—15; 15—7; 15—8).

Știința Timișoara — Progresul 
Cluj 0—3 (Ia 14; 8; 11).

FI. roșie Tg. Mureș — Metalul 
Uz. Tract. Orașul Stalin 1—3 
(9-15; 15-11; 16-18; 7—15),

Ultima competiție a anului la călărie
Iubitorii sportului călare vor a- 

vea în curînd prilejul de a-i vedea 
din nou la „treabă11 pe mulți din
tre călăreții fruntași. De această 
dată însă probele și locul de des
fășurare nu vor mai fi atît de... 
accesibile concurenlilor și spectato
rilor. Așa cum am mai anunțat, 
campionatul republican de mare 
fond Ia călărie din acest a>n se va 
desfășura pe o distanță de 263 km. 
adică cu 22 km. mai mult decît cel 
care a avut loc în anul 1953, lu
cru care va pune desigur la o grea 
încercare rezistența fizică a călăre
ților și cailor parlicipanți. Dintre 
cei peste 30 de călăreți care vor 
lua startul vineri dimineață din 
Calea Plevnei, nu vor lipsi bineîn
țeles o serie de călăreți de valoare 
cum sînt: N. Niculescu, V. Bărbu- 
ceamu, Al. Longo, Gh. Soare, V. 
Pinciu, C. Vreme etc.

Reale progrese în
Cu două luni în urmă, 26 for

mații (16 masculine și 10 femini
ne) a>u luat startul în lupta penitru 
cucerirea titlului de echipă cam
pioană a țării la popice. Printre 
formațiile participante la turneul 
ftoai s-au găsit anul aceste nume
roase echipe tinere: Avîntul Pia
tra Neamț, Minerul Petroșani, 
Locomotiva Auto-Iași, Voința 
Bistrița și Minerul Lupeni. In- 
tîlnindu-se cu echipe rutinate, 
ele au luptat cu multă însu
flețire pentru obținerea unui re
zultat cît mai bun. S-a observat, 
de altfel, o simțitoare creștere 
tehnică a majorității formațiilor 
dto turneul final.

întrecerile nu aiu fost scutite de 
surprize: au fost eliminate o se
rie de echipe cu o îndelungată ex
periență. Astfel, campioana țării, 
Flamura roșie U.I.A. Arad (0 a 
fost scoasă dliin cursă de tînăra 
formație Locomotiva P.T.T. Bucu
rești, revelația turneului, care a 
cedat apoi cu mare greutate în

Titlul de echipă campioană la 
această probă a fost cîștigat în 
anul 1953 de echipa ,.Dîmbovița”, 
iar la individual titlul de campion 
republican a revenit călărețului N. 
Ștefănică (Dîmbovița) pe cailui 
Hanibal.

In regulamentul campionatului 
republican de fond din acest an se 
prevede ca echipele să fie alcătuite 
din trei călăreți, permițîndu-se în
scrierea oricărui număr de echipe 
din același colectiv. In caz de ega
litate la puncte între două sau mai 
multe echipe, va fi desemnată cîști- 
gătoare echipa ai cărei componenți 
s-au clasat mai bine la individual.

Joi dimineață, călăreții înscriși 
vor prezenta caii la vizita medicală 
și apoi vor face recunoașterea lo
cului pe unde se- va face plecarea 
și sosirea călăreților în București.

sportul popicelor 
fața puternicei echipe a Flamurii 
roșii dim Tg. Mureș. Echipele 
masculine Locomotiva Sibiu, Fla
mura roșie Tg. Mureș, Metalul 
I.O.R. București și Flamura roșie 
Arad, pretendente la titlu, au fost 
și ele eliminate încă de la jumă
tatea competiției.

Datorită faptului că majoritatea 
echipelor și-am îmbogățit cunoș
tințele în tehnica lansării bitei, au 
putut fi realizate, ta medie, peste 
2900 popice doborite (la băieți) 
și aproape 2600 (la fete). Indivi
dual, cei mai mulți popicari, per- 
fecțiomîtnd cele trei stiluri de lan
sare a bilei, au obținut procentaje 
de 'peste 380 popice doborite.

Cele mai bune formații. Progre
sul Oradea și Flacăra Ploești ('la 
băieți) și Flamura roșie Tg. Mu
reș și Metalul Orașul Stalin (la 
fete) care au obținut victorie după 
victorie, se vor intîlni la 19 no
iembrie în ultima dispută pentru 
a desemna echina campioană a 
țării.



Mai multă muncă pentru ridicarea FOTBAL PESTE HOTARE
gimnasticii noastre

Maestrul sportului Andrei Kerekeș (Metalul) 
campion absolut de gimnastică al R P.R. pe unul 

1955, executind un exercițiu la inele.
Campionatul republican indivi

dual de gimnastică din acest an a 
ridicat o serie de probleme destul 
de greu de rezolvat, atît pentru an
trenorii cît și pentru gimnaștii noș
tri. In cadrul acestui concurs, ce
rințele pentru categoria maeștri au 
fost mari, trebuind să fie prezen
tate noile exerciții impuse, de talie 
internațională, care vor fi executa
te Ia Olimpiada din 1956. Pregă
tirea noilor exerciții, primite acum 
cîteva luni, a fost o problemă di
ficilă, mai ales pentru că ele con
țin o serie de mișcări cu totul noi 
pentru gimnaștii noștri. In al doi
lea rînd, la noi în țară, pînă în 
prezent, nu s-a aplicat noul regu
lament al F.I.G., care prevede și 
valorificarea exercițiilor liber alese. 
Din această cauză cerințele pentru 
exercițiile liber alese au fost mai 
ridicate față de concursurile ante
rioare.

Ziua de 29 octombrie a fost cea 
în care s-a putut verifica pregătirea 
gimnaștilor noștri la exercițiile im
puse. De la început trebuie să spu
nem că, ținînd cont de greutatea 
apreciabilă a noilor exerciții impuse 
cît și de timpul scurt de pregătire 
pe care l-au avut la dispoziție, ma
joritatea gimnaștilor au executat 
mulțumitor exercițiile, deși acestea 
conțineau probleme noi pentru ei.

La sărituri, de pildă, Mircea Bă- 
dulescu (Dinamo) a obținut o me
die bună 9.70 p., iar Fr. Orendi (Di
namo) și Z. Balogh (FI. roșie) au 
obținut 9.25 și respectiv 9,20 p. La 
inele am remarcat pe maestrul spor
tului Andrei Kerekes (Metalul), 
care a totalizat 9.55 p., cu toate 
că și la el se mai observă o serie 
de greșeli de ținută și de răsu
cire, care este executată fără am
plitudine. La paratele, ne-a impre
sionat Fr. Orendi și, alături de el, 
Andrei Kerekes și Mihai Botez (Me
talul), care au executat un exerci
țiu impus foarte valoros, destul de 
corect, întîmpinînd greutăți numai 
la coborîre.

Exercițiile la calul cu minere, 
aparatul cel mai pretențios unde se 
cere o muncă serioasă și de durată, 
au nemulțumit și de această dată. 
La cal cu mînere au corespuns 
doar maeștrii sportului Fr. Orendi 
și A. Kerekes și în mai mică mă
sură Ștefan Harco (C.C.A.), fapt 
oglindit și de rezultatele obținute 
de aceștia (9,35 p., 9,15 p. ș; 8,85 
p.). Ne-a mirat că la sol, unde, 
față de celelalte aparate, exerci
țiul impus nu este chiar atît de 
pretențios, majoritatea gimnaștilor 
noștri s-au dovedit slab pregătiți, 
prezentînd oarecare nesiguranță în 
execuție. La sol, lipsește în general 
amplitudinea mișcărilor și predomi
nă mișcările neterminate.

Specialistul nostru la bară, 
maestrul sportului Fr. Orendi a 
executat aproape impecabil exerci
țiul impus la acest aparat atît de 
pretențios, fiind foarte apreciat 
pentru aceasta.

Este interesant, dar în același 
timp și trist, Japțul ță la exprci-

masculine
țiile impuse, la cele 
șase probe, diferen
ța de punctaj din
tre media obținută 
de primii șase cla
sați și media ur
mătorilor 17 con- 
curenți este foarte 
mare, ajungînd a- 
proape la 3 pct. la 
bară ceea ce dove
dește că gimnaștii 
noștri trebuie să 
insiste mai mult la 
pregătirea exerciți- 
tior impuse, mai 
ales Ia bară și Ia 
cal cu mînere.

Ziua a doua 
a campionatelor 
R.P.R. de gimnas
tică a fost caracte
rizată printr-o lup
tă dîrză pentru o- 
cuperea 0 primelor 
locuri. Din păcate, 
din această luptă 
s-a retras Ștefan 
Harco, care în pri
ma zi a suferit o 
întindere muscula
ră.

Codul de punctaj 
al F.I.G., este des
tul de sever și in 
privința conținutu
lui exercițiilor li
ber alese. La cele 
patru aparate (cal 
cu minere, bară, 
paralele și inele), 
fiecare exercițiu li
ber ales trebuie să 

conțină cel puțin 
zece mișcări, dintre care una 
foarte grea și minimum patru 
mișcări grele. In lumina ce
rințelor de mai sus gimnaștii noștri 
nu s-au prezentat prea bine. De 
exemplu, la bară doar trei gim- 
naști au satisfăcut cerințele unui 
exercițiu complet de zece puncte.

Dintre lipsurile celor mai buni 
gimnaști vom scoate în evidență 
doar două. Fr. Orendi, de pildă, 
are Ia bară un exercițiu liber ales 
de valoare internațională. El a exe
cutat foarte corect întregul exerci
țiu, dar terminarea — un simplu 
salt înapoi — este prea ușoară față 
de valoarea restului exercițiului. A 
Kerekes, specialist la inele, nu a 
mai executat începutul atît de va
loros — răsturnare lentă în spri
jin lateral.

Lupta în concursul individual 
compus a fost pur și simplu pa
sionantă. In prima zi, după primul 
schimb de aparate, a condus Orendi 
cu 0,15 pct., față de A. Kerekes. 
La al doilea schimb, Orendi a ratat 
exercițiul impus la inele, obținînd 
doar 7,10 p., pierzînd astfel cei 
puțin două puncte. Andrei Kerekes, 
mai omogen pregătit la toate apa
ratele, a început să ia avans ți la 
terminarea concursului, a cîștigat 
titlul de campion absolut al R.P.R. 
la gimnastică la o diferență de 
0,90 pct. față de al doilea clasat, 
Fr. Orendi.

De-a lungul concursului, dintre 
gimnaștii consacrați s-au mai re
marcat îndeosebi, maestrul sportu
lui Mihaî Botez și Z. Balogh. Un 
fant foarte îmbucurător este com
portarea bună a tinerilor care au 
concurat la categoria maeștri, V. 
Temeși, M. Bădulescu, St. Hărgă- 
laș, N. Covaci și C. Gheorghiu.

La categoria f, lupta pentru lo
cul I, s-a dat între gimnaștii H. 
Eisenburger (Progresul), W. Fe
der, (l.C.F.) și M. Golner (FI. 
roșie). Dintre toți gimnaștii, o 
adevărată revelație a fost compor
tarea excepțională a tînărului stu
dent de la I.C.F., W. Feder, care s-a 
clasat pe locul II. Comportarea 
bună a acestor trei gimnaști îi 
obligă să înceapă o nouă muncă, 
desigur mult mai grea, pregătirea 
pentru participarea în categoria 
maeștri.

Ca o concluzie generală, arătăm 
însă că nivelul gimnasticii noastre 
masculine nu este satisfăcător. Și 
aceasta, pentru că mai dăinuie o 
serie de Unsuri, deși asupra acestora 
s-a insistat de multe ori (slaba 
preocupare pentru gimnastică din 
partea unor asociații ca M'nerul și 
Flacăra, lipsa unei metode umce 
de muncă din partea antrenorilor, 
lipsuri în ce privește dezvoltarea fi
zică generală, a mișcărilor corecte, 
etc.). Lichidarea acestor lipsuri 
cere o muncă intensă.

ROBERT PODLAHA 
lector la I.C.F., președintele 

colegiului de antrenori 
la gimnastică A

R. P. BULGARIA

SOFIA 6 (prin telefon). Cu me
ciurile disputate sîmbătă și dumi
nică campionatul de fotbal al Bul
gariei a luat sfîrșit. A mai rămas o 
singură restanță : Ț.D.N.A. — Lo- 
ccmotiv Sofia, joc care se va des
fășura la 24 noiembrie, însă rezul
tatul acestei întâlniri nu mai poate 
modifica clasamentul. Avansul pe 
care și l-a creat Ț.D.N.A. îi este 
suficient, astfel că titlul de campi
oană l-a revenit și în acest an. Ia
tă rezultatele ultimelor jocuri: 
V.V.S. Sofia— Udarnik Sofia 1—0, 
Torpedo Sofia — Spartak Plovdiv
2—I. In urma victoriei echipei 
Torpedo, echipa marinarilor din 
Orașul Stalin, V M S. a retrogradat 
în categoria secundă. Ț.D.N.A. — 
Minior Dimitrovo 2—I ; Udarnik 
Sofia — Spartak Orașul Stalin 1-2

Conform ultimei decizii a C.C.F.S. 
din R. P. Bulgaria. în sezonul 
viitor în prima categorie vor activa 
numai 12 echipe. Anul acesta au re
trogradat : Cerveno Zname Pavli- 
keni, Lokomotiv Plovdiv și V.M.S. 
Orașul Stalin

rată clasamentul primilor 5 în 
campionatul bulgar :
T-D.N.A. 
Udarnik 
Spartek
Minior. 
Dinamo

Sofia
Or. St 
Dimitr.
Sofia

25 14 8 3 33:16 38
25 14 3 9 34:20 31

25 8 12 6 25:25 28
25 11 5 10 29:24 27
25 10 7 9 33:30 27

R. CEHOSLOVACA

PRAGA 6 (prin telefon). In ca
drul campionatului de fotbal s-au 
desfășurat două meciuri restanță. 
Dynamo Praga a dispus de Tan- 

Turneul internațional de șah de la Zagreb

PE SCURT

A Vll-a EDIȚIE A JOCURILOR OLIMPICE OE IARNĂ

kista Plaga cu 2—1, iar U.D.A. a 
terminat la egalitate cu Spartak 
Sokolovo: 1—1. Pe primul loc con
tinuă să fie echipa Slovan Brati
slava.

In cursul acestei săptămîni fot
baliștii cehoslovaci se vor pregăti 
în vederea jocurilor cu reprezentati
vele A și B ale Bulgariei. Primele 
echipe se vor întîlni Ia Sofia, iar 
reprezentativele secunde la Brati
slava.

R. P. F. IUGOSLAVIA

BELGRAD 6 (prin telefon). Du
minică, la Belgrad și Split s-au 
desfășurat semifinalele competiției 
„Cupa Mareșal Tito". La Belgrad. 
Beogradski Sport Klub a dispus de 
Steaua Roșie cu scorul de 4:—0 
(2—0). Punctele învingătorilor au 
fost înscrise de: Markovici (3) și 
Josici. La Split, Hajduk din loca
litate a dispus de Spartak Subo- 
tița cu 2—0 (2—0) Au înscris: 
Zanesici și Vukas. In finala care 
se va desfășura ia 29 noiembrie se 
vor întîlni echipele B.S.K. (Bel
grad) și Hajduk Split.

La Zagreb s-a desfășurat întîl- 
nirea internațională de fotbal din
tre echipele Spartak Moscova și 
Dinamo Zagreb. Medul a luat sfîr
șit cu un rezultat de egalitate: 1-1 
(0—0). Au înscris: Simonian 
(Spartak) și Lipoșinovici (Dina
mo).

★
întâlnirea internațională de fot

bal dintre echipele naționale a’e 
Olandei și Norvegiei a luat sfîrșit 
cu rezultatul de 3—0 în favoarea 
echipe» Olandei,

Partidele întrerupte din cadrul 
turneului internațional de șah de la 
Zagreb s-au terminat cu următoa
rele rezultate : Gheller-Trifunovic» 
1—0; Barcza-Bertok ’A—'A; Rabar. 
Porecca LA—‘A; Minev-O’Kelly 
0—1; Ivkov-Dickstein 'A—'A; Filip- 
Bisguier * *A —'A ; Udovcic-Karak- 
lajici 0—I; Dickstein-Pocecea 
"A—'A.

Zagreb 5 (Agerpres). —
In runda patra a turneului inter

național de șah de la Zagreb, ma
rele maestru sovietic Smîsiov a 
cîștigat La iugoslavul Fuderer o 
frumoasă partidă în care a demon
strat înalta sa măiestrie tactică. 
Gligorici a cîștigat la Matanovici 
iar partidele Pirc-Milici și Ivkov- 
Dickstein s-au terminat remiză. 
Restul partidelor au fost întrerupte.

Partidele întrerupte dim runda a 
treia s-au terminat cu următoarele 
rezultate : Karaklajici-Pirc */a—’/a ; 
Porecca-Bertok 1—0 ; O’Kelly-Filip
*A—*/a ; Bisguîer-Udovcic 1—0.

A După cum s-a mai anunțat, o 
echipă italiană de scrimă va sosi 
luna aceasta in Uniunea Sovietică. 
Vor face deplasarea cei mai valo
roși scriineri italieni, printre care și 
campionul lumii la proba de sabie, 
G. Anglesio.

e Echipa de lupte a Finlandei, 
care a susținut o întîlnire la Paris, 
unde a învins echipa Franței cu ca
tegoricul scor de 8—0, a întîlnit la 
Dortmund (R. F. Germană) echipa 
de lupte a Germaniei. Finlandezii 
au cedat surprinzător cu scorul de 
3—5

A Cluburile italiene profesioniste 
de fotbal continuă să cumpere nu
meroși jucători din străinătate. Prin

In sesiunea sa d*in 28 și 29 a- 
prilie 1949 de la Roma, Comitetul 
Olimpic Internațional a acordat 
organizarea celei de a Vll-a e- 
diții a Jocurilor Olimpice de iar
nă Cortinei d’Ampezzo. Cortina 
d’Ampezzo este o foarte cunos
cută stațiune turistică de iarnă 
din Alpii Dolom'ti situată la 
nord de Veneția, la o distanță de 
170 km. de acest frumos oraș si
tuat pe apele Adriaticei. Din nn- 
meroas.’le articole apărute în zia
re și reviste, în buletinele infor
mative ale Comitetului Olimpic 
Italian și ale comisiei de organi
zare a Jocurilor O’im-ire d» Iar
nă, reiese că la Cortina d’Am
pezzo s-au făcut și se tac în
semnate pregătiri pentru Olim
piada de iarnă care va începe Ia 
26 ianuarie 1956 și va lua sfîrșit 
la 5 februarie 1956, deci după 11 
zile de întreceri.

Cortina d’Ampezzo are o veche 
tradiție în lumea schiului găz
duind numeroase întreceri inter
naționale. încă din anul 1903 la 
Cortina d’Ampezzo puteau, fi vă- 
7.uți pe pîrtiile ușoare și proas
păt defrișate, schiori, e drept mai 
puțin pricepuți dec*t cei din zi
lele noastre. In anul 1911 a avut 
loc la Cortina d’Ampezzo primul 
concurs internațional de schi la 
care au luat parte sportivi din 
diferite țări europene. Cu trece
rea anilor pîrtiile au fost mereu 
modernizate. Au fost construite

După patru runde, în clasament 
conduce marele maestru sovietic 
Smîsiov eu 3 puncte, urmat de 
Trifunovici (Iugoslavia), O’Kelly 
(Belgia), Gheller (U.R.S.S.) și 
Bisguier (S.UA.) cu cite 2'A punc
te fiecare.

tre ultimele „achiziții**  se află cu
noscutul jucător elvețian internațio
nalul Vonlanthen, care urma să 
joace la ,,Internazionale“ din Mila
no. Iată însă că autoritățile italiene, 
care de altfel au deschis o anchetă 
asupra „naturalizăriprea rapide a 
unor jucători sud-americani. i-au in
terzis clubului italian să-l foloseas
că pe Vcalanthen pe motiv că este 
supus străin.

A Sîmbătă seara s-a disputat la 
Paris dubla întîlnirp. de baschet din
tre reprezentativele Franței și Un
gariei. La femei, victoria a revenit 
echipei maghiare cu scorul de 53—42. 
La băieți, echipa Franței a învins 
formația camDioniîor euroueni cu 
scorul de 66—53 (33—29).

hoteluri și cabane, iar schi-lrftu- 
rile deservesc acum întreaga re
giune. In vederea Jocurilor Olim
pice care se vor desfășura la în
ceputul anului 1956, la Cortina au 
fost făcute numeroase noi amena
jări. Noi pîrfit, care să prezinte 
o dfictiltate mare pentru compe
titori au fost pregătite de spe
cialiști. far de cutând a fost ter
minată construcția unei trambu
line moderne în stațiunea așezată 
pitoresc între înălțimile Faloria 
(2122 m.J, Tondi (2343 m.), Bec- 
co Di Mezzodi, Croda Da Lago, 
Cinqua Torri .Pomedes (2340 m.). 
Concursurile de patinaj viteză se 
vor desfășura pe tacul Misurina 
situat la 1785 m. spre care se în
dreaptă și o parte a pîrtiilor de 

fond. Cortina d’Arape’zo este si
tuată la o altitudine de 1224 m. 
iar temperatura, după unele sta
tistici recente, qste de minimum 
—17 grade și maximum + 13,4 
grade în decembrie de —20 grade 
și + 12 grade în ianuarie și —20 
grade și -Ț-14,5 grade în fe
bruarie.

Iată și lista celor mai impor
tante competiții internaționale de 
schi și bob desfășurate de-a lun
gul anilor la Cortina d'Ampezzo: 
1927 — campionate mondiale de 
schi (probe nordice); 1928 — 
Jocuri Universitare internaționale; 
1932 — campionate mondiale de 
schi (probe alpine); 1937 — cam
pionate mondiale de bob două 
persoane; 1939 — campionate

Fwi, la Paris 
reprezentativa de fotbal a Frakțol 

intilnește Iugoslavia
Săptămîna aceasta au ioc noi în-*  

tîlnîri internaționale. Astfel, vineri 
11 noiembrie se va disputa la Paris 
meciul dintre echipele prime ale 
Franței și Iugoslaviei, iar cu o zi 
înainte, la Madrid se vor întîlni 
formațiile secunde ale Franței și 
Spaniei. Duminică, la Split, repre
zentativa secundă a Iugoslaviei in- 
tîlnește echipa reprezentativă a Fin-*  
landei.

Fără îndoială că în centrul a ten- j 
ției cercurilor fotbalistice interna-*  ' 
ționale, se situează întâlnirea de la 
Paris. Acest lucru e normal, deoa
rece se intîlnesc două dintre cele 
mai bune formații continentale Me
ciul de Ia Paris se anunță foarte 
echilibrat și deschis oricărui rezol 
tat. După două victorii concludente,
3— 1 asupra echipei Republicii Fe
derale Germane (Ia Belgrad) și
4— 1 asupra Irlandei (la Dublin), 
iugoslavii au suferit o înfringere 
neașteptată în fața echipei Austriei 
cu 1—2 la Viena, de unde ar reieși 
că echipa iugoslavă este în scădere 
de formă. De altfel, specialiștii iu
goslavi, care au urmărit jocul echi
pei lor Ia Viena, au recunoscut că 
jocul prestat a fost cu mult sub 
nivelul posibilităților reale ale echi-*  
pei.

Francezii, în schimb, se găsesc în 
cea mai bună formă. Ei au susți
nut de la începutul sezonului două 
partide în deplasare, soldate cu o 
victorie (2—1) la Băle asupra na
ționalei Elvețier, întotdeauna foar- 
te greu de învins pe teren propriu, 
iar la Moscova, au terminat la e- 
galitate (2—2) cu reprezentativa 
U.R S.S., una din cele mai bune 
echipe din lume. Vicepreședin'ele 
federației franceze de fotbal. Paul 
Nico'as. a declarat după jocul de 
1» Moscova că „echipa Franței * 
căpătat o maturitate tehnică și un 
echilibru moral suficient pentru a 
face fată cu șanse de succes oricărei 
formații".

Cum întâlnirea are loc la Paris 
francezii par a avea mai multe 
șanse deși se știe că jucătorii fran
cezi nu se acomodează cu stilul de 
joc al iugoslavilor. Mărturie stau 
ultimele două întâlniri în care vic
toria a fost de partea iugoslavilor: 
la Belgrad în 1953, 3—1 și la Lu
gano (în cadrul campionatelor mon
diala din 1954) 1—4).

Francezii vor menține, în linii 
mari, echipa căre la Moscova a co
respuns pe deplin. Iată formația 
probabilă : Remetter — Louis. Jon- 
quet, Marche — Marcel, Penverne 
— Foix (Ujlaki), Glovacki, Kopa. 
Piantoni, Vincent (Biiard).

Echipa Iugoslaviei va fi modifi
cată. Din echipă au fost scoși Be
lin, Pajevici și Bobek. Formația 
probabilă va fi: Beara — Liub°a- 
novici, Crnkovici, Zekovici — Eoș- 
kov, Krstici — Rajkov, Miliut no
vici, Vukaș, Lipoșinovici, Ognaa- 
nov.

mondiale de bob patru persoane; 
1941 — întreceri organizate de 
Federația Internațională de 
schi; 1950 — campionatul mon
dial de bob de 2 și 4 persoane; 
1953 — campionat mondial da bob 
de 2 și 4 persoane.

Cortina d’Ampezzo situată în p-o- 
vincia Belluno are 6.000 de locui
tori și numeroase căj de acces în 
special de la Veneția și de la Bren
ner. Ceea ce este taarte impor
tant se referă tocmai la locurile 
de concurs, care sînt situate în 
apropierea hotelurilor și cabane
lor în care vor fi cazați ccn*-u-  
renții la Jocurile Olimpice. Da 
pildă, stadionul de gbtață unde 
se vor desfășura Jocurile de ho
chei și patinaj artistic, este la 8 
minute oie mers de centru! Corti
nei, iar cel mai depărtat loc de 
concurs este lacul Misurina, care 
se găsește la 13,5 km de centru.

După ultimele date publicat' de 
comitetul de organizare al celei 
de a Vll-a ediții a Jocurilor 
Olimnice de iarnă se pare că tes
te 1.500 de concurențî vor fi pre ' r.ti 
la întreceri. In nici una din edi ble 
precedente ale acestor jocuri dispui 'te 
la Ohemonix (1924), la S*.  M'ritz 
1928, Lake Placid (1932), G»r-ț 
misch Partenkirchen (1936) St. 
Moritz (1948) si Oslo (195-21 n-aj 
fost înregistrată o participare a-*,  
tît d*e  numeroasă.
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Angelica Rozeanu, campioană internațională 
la tenis de masă a Iugoslaviei

MATEI GANTNER IN FINA LA PROBEI MASCULINE 
EXCELENTA CO MPORTARE A LUI 

TIBERIU HA RASZTOSI
BELGRAD 7 (prin telefon). — 

Simbătă și duminică au continuat 
In sala Universității populare „Ko- 
laroev" din Belgrad, în prezența 
unui numeros public, întrecerile 
campionatelor internaționale de 
tenis de masă ale Iugoslaviei. 
Spectatorii au fost impresionați de 
nivelul superior al întîlnirilor. S-a 
făcut remarcată clasa înaltă a 
campioanei mondiale Angelica Ro- 
zeanu, care a cîștigat cu ușurință 
proba de simplu femei. O excep
țională comportare a avut și ma
estrul sportului din R.P.R., Matei 
Gantner care, eliminînd pe rînd

Matei Gantner

jucători renumiți ca Harangozo, 
Tereba și fostul campion mondial 
Leach, s-a clasat în finala probei 
masculine unde a pierdut la limi
tă, în fața jucătorului maghiar 
Szepessi. De asemenea, excelent 
s-a comportat și maestrul sportu
lui Harasztosi care, după ce l-a 
învins detașat pe cunoscutul jucă
tor cehoslovac Vihnanovski, a ce
dat la limită cu 2—3 finalistului 
campionatelor mondiale de la 
Utrecht, dinamicul jucător iugo
slav Dolinar.

Per. ru a cîștiga titlul de cam
pioană internațională de tenis de 
masă a Iugoslaviei, Angelica Ro- 
zeanu a învins pe cehoslovaca 
Krupkova și pe jucătoarele ma
ghiare Kerekes, Gizi Farkaș și 
Eva Koczian. In toate jocurile, 
Angelica Rozeanu a utilizat cu o 
deosebită eficacitate loviturile de 
atac, care au fost factorul hotărî- 
tor al victoriilor sale categorice..

Tînărul nostru reprezentant M’a- 
tei Gantner a cules aplauze la 
„scenă deschisă" prin jocul său 
variat și spectaculos, învingînd de 
o manieră impresionantă jucători 
cu renume în ierarhia mondială. 
In finala probei Matei Gantner a 
pierdut cu 2—3 în fața lui Sze
pessi, un meci pe care îl putea, 
tot atît de bine, cîștiga. Szepessi 
a cîștigat două seturi consecutive 
la scorul de 22—20. De asemenea, 
Tiberiu Harasztosi s-a comportat 
foarte bine și a făcut un meci mare 
împotriva lui Dolinar apărînd și 
contrînd excelent

De la Belgrad, cet cinci repre

NUMEROASE PERFORMANTE VALOROASE 
IN CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE ATLETISM DE LA SOFIA

zentanți ai noștri — Angelica Ro- 
zeanu, Ella Zoller, Mate» Gantner, 
Tiberiu Harasztosi și Paul Pesch 
— vor pleca la Milano unde, în 
zilele de 12 și 13 noiembrie, vor 
lua parte la campionatele interna
ționale' de tenis de masă ale Ita
liei.

Iată rezultatele tehnice mai im
portante: simplu femei: turul II: 
Gizi Farkaș — Claude Rougagnou 
3—1, Rosalinde Rowe — Lauber 
3—0, Ella Zeller — Vrzic 3—0, 
Angelica Rozeanu — Krupkova 
3—0, Eva Koczian — Nicotic 3—1. 
Sferturi de finală: Angelica Rozea
nu — Ilona Kerekeș 3—0 (19 11, 
13), Gizi Farkaș — Diana Rowe 
3—1, Rosalinde Rowe — Ella Zel
ler 3-1 (21-8, 18-21, 21-18,
22—20), Eva Koczian — Franks 
3—0. Semifinale: Angelica Rozea
nu — Gizi Farkaș 3—1 (21—8,
21—12, 17—21, 21—14), Eva Koc
zian — Rosalinde Rowe 3—2. Fi
nala: Angelica Rozeanu — Eva 
Koczian 3—1 (21—18, 21—9, 13—
21, 21—8). Simplu bdrbafi: turul 
II: Kennedy — Pesch 3—2 (20—
22, 21—9, 21—19, 19—21, 21—15),
Harasztosi — Vihnanovski 3—0; 
turul III: Gantner — Harangozo 
3—0 (19, 13 14), Harasztosi — 
Marcovici 3—0 (14, 15, 16), Tere
ba — Sido 3—1, Gyetvay — An
dreadis 3—0. Sferturi de finală: 
Szepess.j — Kennedy 3—1, Doll- 
nar — Harasztosi 3—2 (15—21, 
21—18, 16—21, 21—16, 21—13),
Gantner — Tereba 3—0 (12, 20,
19), Leach — Gyetvay 3—0. Semi
finală: Szepessi — Dolinar 3—1, 
Gantner — Leach 3—1 (21—18, 
21—19, 15—21, 21—19). Finala:
Szepessi — Gantner 3—2 (22—20, 
19—21, 22—20, 18—21, 21—18).
Dublu bărbați: turul I: Pesch, We- 
grath — Bazici, Covaci 3—0 (19, 
14, 15), turul II: Sido, Bubony — 
Pesch, Wegrath 3—1. Turul III: 
Dolinar, Harangozo — Gantner, 
Harasztosi 3—2 (21—19, 15—21,
21—16, 14—21, 21—15). Semifi
nale; Gyetvay, Szepessi — Andre

In cursa de 1500 m. a concursului atletic internațional de la Sofia 
conduce maghiarul Laszlo Tabori. Foto : ROMEO VILARA

11,1 — 10,9; Șerban (R.P.R.) 11,5 
—11,6; Trkalova (R. Ceh.) 11.6 — 
11,6; Abagieva (R.P. Bulgaria) 
12,6—12,5. Disc fete: Primele două 
clasate au realizat două noi recor 
duri deosebit de valoroase: Tews 
(R.D.G.) 48,29; Virginia Mihailo
va (R.P.B.) 46,50. 3000 m. ob
stacole: Și în această probă un 
nou record, dar realizat «ie al 
treilea clasat, atletul bulgar Peter 
Spasov: 9:19,2. Pe primele două 
locuri Brlica (R. Ceh.) 9:05,0; To
mis (R. Ceh.) 9:07,6. înălțime fete: 
O nouă victorie a tinerei noastre 
reprezentante Iolanda Balaș cu 
1,63 m. In continuare, Țolicofer 
(R.P.B.) 1,50 m. și Dunska
(R.P.P.) 1,45 m. 800 m. fete: A- 
ranka Kaizi a cîștigat detașat cu 
2:09,4. După atleta maghiară a 
sosit reprezentanta R.P. Bulgariei 
Tvenkova ou 2:17,9 stabilind un 
nou record al țării sale. Pe locul 
3 Sopova (R.P.B.) 2:18,8. Repre
zentanta țării noastre, Edith Trei- 
bal s-a accidentat și a abandonat. 
Triplu salt: O luptă foarte frumoa
să la capătul căreia victoria a 
revenit atletului bulgar Kvircev ou 
15,24 m. Apoi: Mracek (R. Ceh.) 
14,92 m„ Kleinfert (R.D.G.) 14,78

adis, Stipek 3—1, Dolinar, Ha
rangozo — Tereba, Wihnanovski 
3—2. Finala: Gyetvay, Szepessi — 
Dolinar, Harangozo 3—1. Dublu 
femei: turul II: Angelica Rozeanu, 
Ella Zeller — Schlaf, Fiedler 3—1 
(21—9, 21—15, 12—21, 21—7).
Semifinale: R. Rowe, D. Rowe — 
G. Farkaș, E. Koczian 3—1, Ange
lica Rozeanu, Ella Zeller — Grav- 
kova, Krupkova 3—1 (21—9, 21— 
14, 19—21, 21—15). Finala: R. Ro
we, D. Rowe — Angelica Rozeanu, 
Ella Zeller 3—1 (20—22, 21 — 12, 
21—16, 21—7). Dublu mixt: turul I: 
Lauber, Wegrath — Eva Koczian, 
Szepessi 3—2; turul II: Ella Zel
ler, Gantner — I. Kerekes, Gyet
vay 3—2 (20—22. 21—13, 21—16, 
19—21, 22—20), R. Rowe, Stipek— 
Fiedler, Harasztosi 3—1 (21—18, 
21—12, 16—21, 21—16). Sferturi 
de finală: D, Rowe, Leach — Ella 
Zeller, Gantner 3—0 (7, 14, 18),
Angelica Rozeanu, Andreadis — 
Franks, Kennedy 3—0, (16, 9, 17). 
R. Rowe, Stipek — G. Farkaș, Si
do 3—1. Semifinala: D. Rowe, Le
ach — Gravkova. Tereba 3—2, R. 
Rowe, Stipek — Angelica Rozeanu, 
Andreadis 3—0 (19, 17, 14). Fina
la: R. Rowe, Stipek — D. Rowe, 
Leach 3—0.

m și Nicola Dagorov (R.P.B.) 
14,72 m. Greutate bărbați: Record
manul maghiar Mihâlfi a cîști
gat cu . 16,46 întrecînd pe noul pe- 
condman bulgar Todorov, care a 
obținut 15,89. Pe locul 3 Kaleev 
(R.P.B.) 15,63 apoi Aurel Raica
(R.P.R.) 14,87 și Fumagiev
(R.P.B.) 14,06 m. 400 m. bărbaji: 
Germanul Horst Mann a trebuit 
să depună eforturi serioase pentru 
a-i întrece pe următorii clasați. De 
altfel rezultatele ne arată aceasta: 
Mânu 48,5, Liska (R. Ceh.) 48,8; 
Dittner (R.D.G.) 48,8; Sudrigean
(R.P.R.) 49,1; Draganov (R.P.B.) 
51,0. 4x100 m. bărbați: ștafeta 
maghiară formată din aceiași Za- 
răndi, Varaedi, Csâny și Goldo- 
vâny, a cîștigat în 41,6 în fața 
echipei R.P.R. formată din Prisi- 
ceanu, Marks, Stoenescu, Wiesen- 
mayer, care au terminat în 42,1. 
4x100 m. fete: Echipa R.D. Ger
mană formată din o aruncătoare, 
Tews, și trei sprintere, Mayer, 
Stubntk și Kohler, a cîștigat ta 
49,5 în fața echipei bulgare care 
a obținut 50,2. Suliță: Unul din 
puținele concursuri din acest an 
în către Sidlo a obținut un rezul
tat sub 77 m. Performanța 6a

Rezultate de mare valoare în întilnirea de natatie 
dintre reprezentativele R. P. R. și R, Cehoslovace
Intîlnirea internațională de na- 

tație dintre reprezentativele R.P.R. 
și R. Cehoslovace a continuat sîm- 
bătă și duminică la bazinul aco
perit de la Floreasca.

La sfîrșitul probelor de înot e- 
chipa Republicii Cehoslovace — 
mai omogenă — a reușit să cîști- 
ge această întîțnire cu 188 puncte 
față de 161 puncte realizate de re
prezentativa noastră.

Mai presus de rezultatul final
— se situează însă valoarea atin
să de acest concurs internațional
— la care contribuția reprezentan
ților noștri a fost cel puțin egală 
cu a înotătorilor cehoslovaci. Așa 
se explică faptul că în ultimele 
două zile de concurs reprezentan
ții noștri au stabilit nouă recor
duri republicane — dintre care 
cîteva de valoare mondială.

Valorosul nostru înotător Al. 
Popescu, după două curse care au 
ridicat în picioare spectatorii, a 
reușit să-l întreacă pe S. Samuhel, 
unul din cei mai buni specialiști 
ai probelor respective, atît la 100 
m. cît și 200 m. fluture. Timpurile 
realizate de Al. Popescu 1:04,4 
(100 m.) și 2:32,8 ( 200 rr.) sînt 
noi recorduri republicane și se si
tuează totodată printre cele mai 
bune performanțe di,n lume pe a- 
nul 1955. La același nivel se situ
ează performanța lui Mihai Mi
trofan. care, la capătul probei de 
100 m. bras, a reușit cel mai bun 
rezultat european al anului: 1:12,1 
(nou record R.P.R.). Recorduri va
loroase au mai fost realizate și de 
Maria Both în proba de 100 m. 
spate (1:19,9), Sanda Plafon în 
probele de 100 și 400 m. liber se
nioare cu timpul de 1:11,6 și res
pectiv 5:44,4, Anca Rosetti 3:01,2 
la 200 m. bras etc. Iată acum re
zultatele din ultimele două zile de 
concurs: 100 m. spate juniori: 1.
S. Fritsch (R. Ceh.) 1:11,9; 2. L. 
Sonnberger (R. Ceh.) 1:12,1; 3.
D. Kaminschi (R.P.R.) 1:15,4; 4.
L. Bernstein (R.P.R.) 1:15,8; 400 
m. liber seniori : 1. Z. Badura (R. 
Ceh.) 4:53,3; 2. I. Smerda (R, 
Ceh.) 4:55,6; 3. C. Meder (R.P.R.) 
4:57,0; 4. N. Rujinschi (R.P.R.) 
5:11,2; 100 m. liber senioare.- 1. 
R. Markova (R. Ceh.) 1:09,8; 2. S. 
Platon (R.P.R.) 1:11,6 (nou record 
R.P.R.); 3. A. Klukova (R. Ceh.) 
1:12,5; 4. E Orosz (R.P.R.)
1:14,7; 100 m. bras juniori: 1. A. 
Oanță (R.P.R.) 1:15,9; 2. V. As- 
chenbrener (R Ceh.) 1:16,9; 3. A. 
Schmalfzer (R.P.R.) 1:17,7: 4. J. 
Kuhar (R. Ceh.) 1:19,8; 100 m.
bras junioare: 1 M. Kolarova (R. 
Ceh.) 1:27,6, 2. N. Makarinsova
(R. Ceh.) 1:29,2; 3. M. Both
(R.P.R.) 1:30,8 (record junioare 
categ. II); 4. E; Nagy (R.P.R.) 
1:32,7; 100 m. fluture seniori: 1. 
Al. Popescu (RP.R.) 1:04,4 (nou 
record R.P.R.); 2. S'. Samuhel (R. 
Ceh.) 1:05,8; 3. Z. Mikulenka (R. 
Ceh.) 1:09,2; 4. A. Zahan (R.P.R.) 
1:11,1; 4x100 m. liber juniori: 1. 
R. Ceh. 4:10,7; 2. R.P.R. 4:13,6; 
4x100 m. liber senioare : 1. R. Ceh. 
4:58,3; 2. R.P.R. (W. Wittgenstein,
E. Bock, E. Orosz, S. Plafon) 
5:00,8 (nou record R.P.R.). Ziua 
a III-a.- 400 m. liber senioare: 1. 
R. Markova (R. Ceh.) 5:25,2; 2. S.

74,98 i-a adus totuși locul 1, îna
intea lui Walczak (R.P. Pol.) cu 
69,01, Krasnai (R.P.U.) 68,48;
Dumitru Zamfir (R.P.R.) 63,70 și 
Kanev (R.P.B.) 62,65. In ziua a 
dioua s-a disputat taică o dată pro
ba de disc, terminată cu următoa
rele rezultate: Szecsenyi (R.P.U.) 
51,73; Milev (R.P.B.) 49,86; To
dorov (R.P.B.) 48,16 și Koțev 
(R.P.B.) 47,42. Lungime bărbați: 
O probă cu surprize, pentru că 
favoritul Grabowski a terminat a- 
bia pe locul 3. Victoria a revenit 
lui Zlatarski (R.P.B.) 7,32 ni., a- 
poi Slavkov (R.P.B.) 7,30; Gra
bowski (R.P.P.) 7,16; Marinov
(R.P.B.) 7,14; Ivainski (R.P.P.) 
7,11; llenfeld (R.D.G) 7,02. Pră
jină: Adamczik (R.P.P.) a cîștigat 
cu un rezultat remarcabil, 4,40 m. 
întreoînd pe tînărul său adversar 
Htebarov (R.P.B.) 4,30 m. S-au 
clasat apoi: Ianisevski (R.P.P.) 
4,20 m.; Preuseger (R.D.G.) 4,10 
m-; Stefanov (R.P.B.) 4,00 și
Steiner (R.D.G.) 4,00 (la 19 amil) 
10.000 m.: 1. Szabo (R.P.U.)
29:28,4; 2. Krfakoviak (R.P.P.)
29:32,2; 3. Ulsberger (R. Ceh.)
29:43,8; 4. Pucikov (R.P.B.) 29:51,2 
— nou record; 5. Santrdoek (R. 
Ceh.) 30:27,8; 6. Bartcev (R.P.B.) 
30:59,8. .110 m.g.: Ca și la 80 
m.g. s-au disputat două curse. In 
prima Veseilski (R. Ceh.) termină 
primul în 14,5 — nou record ce-' 
hoslovac- Apoi, Opriș (R.P.R.) 

Plafon (R.P.R.) 5:44,4 (nou record 
R.P.R.); 3. A. Klukova (R. Ceh.) 
5:53,5; 4. E. Bock (R.P.R.) 6:05,0;
100 m. spate junioare: 1. M. Sku- 
pilova (R. Ceh.) 1:18,0 (nou re
cord senioare și junioare); 2. M.
Both (R.P.R.) 1:19,9 (nou record 
senioare, junioare cat. I și a 
Il-a); 3. L. Lukas (R.P.R.) 1:26,6; 
4. M. Minarikova (R. Ceh.) 1:27,8;
100 m. bras seniori: L M. Mitro
fan (R.P.R.) 1:12,1 (nou record 
R.P.R.); 2. F. Heitz (R.P.R.)
1:13,4; 3. S. Svozil (R. Ceh.)
1:13,6; 4. V. Skovajsa (R. Ceh.) 
1:15,8; 200 m. bras senioare: 1. I. 
Helesicova (R. Ceh.) 2:59,2; 2. A. 
Rosetti (R.P.R.) 3:04,2 (nou re
cord R.P.R.); 3. Z. Pokorna (R. 
Ceh.) 3:05,0; 4. G. Mangezius
(R.P.R.) 3:12,7; 200 m. fluture se
niori: 1. Al. Popescu (R.P.R.) 
2:32,8 (nou record R.P.R.); 2. S. 
Samuhel (R. Ceh.) 2:37,5; 3. Z. 
Nikurenka (R. Ceh.) 2:43,1; 4. C. 
Vlăduță (R.P.R.) 2:56,8; 100 tn.
liber juniori: 1. S. Fritsch (R. 
Ceh.) 1:01,1; 2. P. Pazdirec (R.
Ceh.) 1:01,4; 3. Șt. Ionescu
(R.P.R.) 1:02,4; 4. G. Blajek
(R.P.R.) 1:04,5; 100 m. fluture se
nioare: 1. A. Subrova (R. Ceh.) 
1:21,5; 2. V Vanova (R. Ceh.) 
1:26,6; 3. E. Orosz (R.P.R.) 1:27,7; 
4. E. Bock (R.P.R.) 1:33,5; 200 m. 
bras juniori: 1. A Oanță (R.P.R.) 
2:44,2; 2. I. Kukhar (R. Ceh.)
2:50,5 (record juniori cat. I ega
lat); 3. V. Aschenbrener (R. Ceh.) 
2:51,4; 4. A. Csiki (R.P.R.) 2:52,7; 
4x100 m. mixt junioare: 1. R. Ceh. 
5:25,1; 2. R.P.R. 5:40,2.

După efectuarea săriturilor de 
la trambulină cu coeficient liber 
și impus clasamentul este următo
rul: 1. T. Bauer (R. Ceh.) 150.41 
p.; 2. H. Wittenberger (R.P.R.)
148,57 p., 3. KI. Wittenberger
(R.P.R.) 145,36 p.; 4 A. Celko (R. 
Ceh.) 126,77 p.

La polo seniori, R.P.R.—R Ce
hoslovacă 4—3 (2—0). Jocul înce
pe țn nota de superioritate a echi
pei romîne. Hcspodlar face o cursă 
spectaculoasă și pasează precis lui 
Zahan care din apropiere reia în 

1—0. Cătire sfîrșitul primei 
reprize. Novac ridiică scorul la 
2—0. La reluare, în primul minut 
Zahan este eliminat iar Bacik re
duce citiri handicap. Jocul devine 
mai îndîrjit; oaspeții, rămași în 
șase oameni prin eliminarea lui 
Bacik, nu-1 pot opri pe Zahan să 
toscr.e. Tot Zahan concretizează 
superioritatea echipei noastre prin- 
tr-o lovitură die la 4 m. La scorul 
de 4—1 jucătorii cehoslovaci con
traatacă periculos și marchează 
prin Bacik 2—4. In -ultimele 2 mi
nute Bacik marchează din lovi
tură de la 4 m., și cu acest re
zultat partida ia sfîrșit. A condus 
bine V. Polic (R.P.F. Iugoslavia).

Jocurile de polo disputate du
minică seara s-au terminat cu ur
mătoarele rezultate: R.P.R. (ju 
niori) — R. Cehoslovacă (juniori)
8—2 (4—0). R.P.R. (seniori) — 
R. Cehoslovacă (seniori) 7—3 
(4-2).

14,5, Kaburov (R.P.B.) 15,2, Jur- 
kov (R.P.B.) 16,2. In cursa a
doua cîștiga Opriș cu 14,4 înain
tea lui Veselski 14,6 și Kaburov 
15,0 — nou record bulgar. 200 m. 
bărbați: 1. Goldovânyi (R.P.U.) 
21,4; 2. Schultz (R.D.G.) 21,9; 3. 
Mann (R.D.G.) 22,1; 4. Bacivarov 
(R.P.B.) 22,4; 5. Dimcev (R.P.B.) 
22,4. 1500 m.: Cinci alergători sub 
3:50,0; Tăbori (R.P.U) 3:46,6; Le
wandowski (R.P.P.) 3:47,6; Ritzen- 
heim (R.D.G.) 3:48,9; Cikel (R. 
Ceh.) 3:49,4; Rosznoy (R.P.U.) 
3:49,8; Kreft (R.P.P.) 3:51,4; Da-
nailov (R.P.B.) 3:53,2 — nou re
cord. Ciocan: 1. Rut (R-P.P.) 
59,79 ; 2. Popov (R.P.B.) 58,11;
3. Niklas (R.P.P.) 56,74 ; 4. Du
mitru (R.P.R) 55,31; 5. Krumov
(R.P.B.) 54,77; 6. .Engel (R. Ceh.) 
54,71. 200 m. fete: O nouă victo
rie a Gisellei Kohler cu 24.3. A- 
poi: Stiubnik 24,9; Sicoe 25,0; Ma
yer (R.D.G.) 25,6 și Peovska
(R.P.B ) 26,6. Greutate fete: 1. 
Tews (R.D.G.) 14,93; 2. Asenova 
(R.P.B.) 13,61 -— nou record; 3. 
Roth (R.P.R.) 13,32. 4x400 m. E- 
chipa R.PS Romîne formată din 
Marks, Stanei, Sudrigean, Savel a 
cîștigat în 3:16,0 în faița echipei 
R.D. Germane formată din Schultz, 
Kleinert, Dittner și Marin care a 
terminat ta 3:18,0. Echipa bulga
ră- pe locul 3 cu 3:18,6.

ROMEO VILARA

Redacția și Administrația, București, str Const Miile Nr. 17 telefon 5.30.36—5.30.37. Rr. 1—9—52 STAS 3452. Intr. Poligrafică Nr. 2 str. Brezoianu Nr, 23—25. Abona
mentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali șl difuzorii voluntari din Întreprinderi,

SOFIA, 6 (prin telefon de la tri
misul nostru special). — Spectato
rii — 10.000 sîmibătă și 15.000 
duminică — pirezenți în tribunele 
stadionului „Vasil Levski", au a- 
sistat în cele două zile de concurs 
ale marii întreceri internaționale, 
la dlispute pasionante, și au aplau
dat numeroși atleți și atlete care 
au realizat recorduri valoroase. 
Dacă sîmbată .vremea nu a fost 
prea prielnică, în schimb dumini
că participanții la concurs s-au în
trecut pe un timp minunat. O 
comportare remarcabilă au avut-o 
to special atleți! bulgari, care cu 
toate că ne aflăm la începutul lui 
noiembrie, s-au prezentat la start 
într-o formă dintre cele mai bune. 
Dar și ceilalți participant am rea
lizat performanțe bune pentru a- 
cest concurs die sfîrșit de. sezon. 
Fără îndoială că pe o pistă mai 
bună rezultatele la alergări ar fi. 
fost mult superioare.

Iată acum performanțe'e înre
gistrate și cîteva comentarii la 
utnele probe: 80 m.g. S-au disputat 
două cunse la care au luat parte 
aceleași atlete. Ordinea a fost a- 
ceeași, însă performanțele diferă 
la tunete dintre ele: Kohler (RDG)


