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10 ANI DE EXISTENTĂ A F. M. T. D.

| Cu plivire la trecerea jucătorilor de fotbal 
I dintr-wi colectiv în altoi

Decizia Nr. 835 a Comitetului pentru Culturali 
Fizică și Sport de pe lingă Consiliul de Miniștri

•ki istoria luptei tineretului din lumea întreagă 
pentru pace și libertate, 10 noiembrie este o dată 
memorabilă, eu un deceniu în urmă, la 10 noiem
brie 1945, delegații tineretului din 65 de țări pro
clamau la Londră constituirea Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat. De atunci, 10 noiembrie, 
data creării F.M.T.D., este sărbătorit an de an 
ca o zi de trecere în revistă a tortelor tineretului 
iubitor de pace de pretutindeni, ca Ziua Mondială 
a Tineretului.

In cei 10 ani care au trecut de la constituirea 
«LM.T ■ D., rindurile membrilor Federației au cres
cut necontenit, prestigiul ei s-a întărit simțitor. 
F.M.T.D. cuprinde astăzi 87 milioane de tineri din 
97 de țări, fiind cea mai reprezentativă organiza
ție de tineret din lumea întreagă.

Ceea ce caracterizează activitatea desfășurată de 
FJVI.T.D. în cursul acestor 10 ani este prezența 
sa în marile probleme care frămîntă tineretul epo
cii noastre. F.M.T.D. s-a făcut purtătoarea de cu- 
vînt a celor mai arzătoare dorințe ale tinejetufu’, 
dorințe de pace, de cultură, de progres. Ce dovadă 
inaî bună în acest sens decît entuziasmul și însu
flețirea cu care tineretul lumii a îmbrățișat d- 
feritele lozinci ale Federației, străduindu’-se să le 
traducă în viață! „Tineri uniți-vă, înainte pentru 
o pace trainică!", a proclamat F.M.T.D. din prjma 
zi a activității sale. La marile acțiuni mondiale 
pentru apărarea păcii, la uriașa luptă a popoare
lor pentru menținerea bunului lor cel mai de preț, 
tineretul a fost în primele rînduri. De la tribuna 
congreselor mondiale pentru pace au răsunat cu
vintele solilor tinerei generații. In zilele marilor 
campanii de strîngere a semnăturilor pe apelurile 
Consiliului Mondial al Păcii, străzile satelor și ora
șelor din toate colțurile lumii au fost străbătute 
de nenumărați tineri care-și manifestau dorința lor 
arzătoare de pace și prietenie.

rALSNA ZIBINA —16,45 m. ia greutate
Stalinabad. (Agerpres). — TASS 

ransmite: La 8 noiembrie s-a des- 
âșurat la Stalinabad o mare ser- 
are sportivă închinată celei de-a 
8-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Cu acest 
rilej pe stadionul Dinamo s-au 
isputat întreceri la fotbal, gimna- 
tică și atletism.

Concursul internațional do atletism 
de la Sofia, un frumos succes!

— „Ai., uaca pista asta ar fi fost 
>ună, ce rezultate s-ar fi putut în
registra în cadrul acestui concurs”, 
xelama cunoscutul antrenor ma- 
țhiair Igloi Mihali după desfășu- 
area cursei de 10.000 m., în care 
primii patru clasați au înregistrat» 
ezultate sub 30 minute. Intr-ade- 
'ăr, din cauza ploii care căzuse 
lin abundență în zilele premergă- 
oare concursului, pista stadionului*1 
.Levschi’", cel mai mare stadion 
il Bulgariei, nu s-a putut prezenta 
n cele mai bune condițiuni și — 
ii nd lipsită de elasticitatea tre
buincioasă — a îngreunat efortu- 
ile atleților participanți. Fără în

doială că, în alte condițiuni, re
zultatele înregistrate ar fi putut 
;i cu mult mai bune. Dar, oricum, 
ihiar și așa, ca și pentru faptul 
că acest mare concurs inter
național s-a desfășurat atît de 
tîrziu, ca încheiere la un se
zon competițional dintre cele 
mai bogate, rezultatele înregis
trate sînt, la cele mai multe 
probe, de q foarte bună valoare. 
Nu trebuie să uităm, de pildă, că 
in cadrul acestui concurs atleții 
bulgari au stabilit numeroase noi 
recorduri (29:51,2 pe 10.000 m.; 
58,11 m. la aruncarea ciocanului; 
13,61 m. la aruncarea greutății;

COMUNICAT
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul 

de Miniștri al Republicii Populare Romîne au hotărît să efectueze o 
reducere a duratei serviciului militar pentru sergenții și soldații în 
termen.

Ministrul Forțelor Armate a fost însărcinat să prezinte propu
neri în acest sens.

In cadrul concursului de atle
tism, cunoscuta sportivă sovietică 
Galina 2îbina a stabilit un nou re
cord mondial la aruncarea greută
ții cu rezultatul de 16,45 m. Ve
chiul record era de 16,32 m. și 
aparținea aceleeași atlete.

femei", 15,89 m. la aruncarea greu-e 
tații etc.), cei din R.D. Germană 
unul (48,29 m. la aruncarea discu
lui femei), ca și cei din Cehoslo
vacia (14,5 sec. pe 110 m. garduri). 
Numai simpla înșiruire a acestor re
corduri vorbește de la sine despre 
valoarea competiției, la care am a- 
sistat la sfîrșitul săptămînii tre
cute în capitala Bulgariei. Dar, 
despre acest important concurs, ca
tegoric cel mai mare dintre toate 
concursurile pe care le-a adăpos
tit Sofia, s-ar putea scrie multe 
lucruri, unele mai interesante ca al
tele, cu atît mai mult cu cît în in
tenția conducătorilor atletismului 
din Bulgaria stă ca asemenea în
treceri să devină tradiționale, ca și 
binecunoscutele Campionate inter
naționale organizate de țara noas
tră. Trebuie să recunosc însă — dat 
fiind diversitatea problemelor și a 
datelor culese la Sofia—că estedes- 
tul de dificil să sintetizez învăță
mintele trase din această competi
ție și să grupez toate observațiile 
în așa fel ca să nu scap 
lucrurile esențiale. In orice caz, 
o primă concluzie care s-a des
prins este succesul competiției, la 
care au contribuit în bună parte 
și atleții noștri.

ROMEO VILARA

„Prin cunoaștere spre prietenie I' Cît de multe și 
felurite sînt manifestările tinerești care dau viață 
acestor cuvinte. Pe primul plan se situează ceie 
cinci Festivaluri Mondiale ale Tineretului și Stu
denților. Praga, Budapesta, Berlin, București, Var
șovia — au fost tot atjtea etape pe drumul apropie
rii tinerilor din lumea întreagă, al cunoașterii re
ciproce, al întăririi legăturilor lor. Festivalurile au 
arătat că deosebirile de rasă, de vederi politice, de 

credințe religioase, nu pot fi obstacole în calea 
înțelegerii dintre tineri. Dimpotrivă. Tinerii sînt în
suflețiți de dorința de a se cunoaște, de a vedea lo
curi și oameni noi, de a lega prietenii. De această 
dorință ține seama F.M.T.D., care a inițiat un vast 
program de schimburi de delegații, de întîlniri tine- 
raști, de competiții sportive.

Sportul, ca mijloc de adîncire a relațiilor prie
tenești între tinerii din diferite țări, a stat întot
deauna în centrul preocupărilor F.M.T.D. O parte 
însemnată a programelor celor cinci Festivaluri 
Mondiale a fost consacrată întrecerilor sportive. In- 
tîinirile Internaționale Sportive Prietenești ale Ti
neretului, inaugurate cu prilejul Festivalului de la 
București, au cunoscut atît la prima lor ediție, cît 
și la cea de a doua, din vara acestui an, de la 
Varșovia, un mare succes, înscrîindu-se printre com
petițiile sportive internaționale de mare amploare, 
premergătoare .locurilor Olimpice. De aceeași aten
ție se bucură sportul în organizația prietenă a ; 
F.M.T.D., Uniunea Internațională a Studenților. | 
Tradiționalele întreceri, Jocurile Mondiale Univer- i 
sitare, cunosc o amploare mereu crescîndă.

Alături de întreg tineretul patriei noastre, spor- | 
tivii salută cu bucurie aniversarea F.M.T.D., orga- | 
nizație în rîndul căreia ei își afirmă voința nezdrun- ! 
cinată de pace și colaborare cu tinerii din lumea } 
întreagă.

începe finala 
campionatului de șah 

al R.P.R.
Mîine începe în București cel mai 

important eveniment șahist din ca
lendarul sportiv intern al anului : 
finala campionatului R.P.R. pe anul 
1955.

Inspecția de șah a confirmat ur
mătoarea listă de participanți la fi
nala celui de al 8-lea campionat de 
șah al țării: maeștrii internaționali 
Dr. O. Troianescu (Progresul) — 
campion al R.P.R. — și I. Bălanei 
(Dinamo) ; maeștrii V. Ciocîltea 
(Constructul), P. Voiculescu (Con
structorul), P. Seimeanu (Construc
torul), Em Reicher (Dinamo), M. 
Radulescu (Recolta), G. Alexan- 
drescu (Metalul) ; candidații de 
maestru T. Ghițescu (Știința), S. 
Samarian (Știința), V. Urseanu 
(Progresul), D. Drimer (Știința), 
Em. Crețulescu (Dinamo), E. Ruse- 
nescu (Locomotiva), I. Halic (Meta
lul), Dr. R. Alexandre;cu (Știința), 
A. Giinsberger (Știință), I. Szabo 
(Știința), E Costea (FI. roșie), M. 
Breazu (Progresul).

Vineri va avea loc tragerea la 
sorți, urmînd ca prima rundă să se 
desfășoare sîmbătă, începînd de la 
ora 17, în aula bibliotecii centrale 
universitare.

Al. Popescu a realizat în probele 100 m. și 200 m. fluture noi pet,i
[ormanfe de valoare*

Prin derogare de La prevederile 
regulamentului de evidență a spor
tivilor care participă la competiții 
și de trecerea lor dintr-un colec
tiv îm altul, trecerea jucătorilor 
de fotbal dintr-un colectiv în altul 
se va face precum urmează:

Art. 1. — Trecerea jucătorilor 
de fotbal dintr-un colectiv în altul 
se poate face în caz de schimbare 
a locului de muncă sa-u de învăță
tură, de încorporare în armată sau 
de lăsare la vatră.

Art. 2. — Trecerea jucătorilor de 
fotbal dintr-un colectiv în altul 
se poate face o singură dată pe 
an între 15 decembrie și 5 ia» 
nuarie.

Art. 3. — Jucătorii transferați 
dobîndesc drept de joc pentru noul 
colectiv la împlinirea termenului 
de un an de la angajarea lor în 
cîmpul muncii la locul de produc
ție pe baza căruia au cerut Trans
ferarea și a termenului de un an 
de la data ultimului joc disputat 
în campionat pentru vechiul colec
tiv.

Art. 4. — Fac excepție de la 
prevederile art. 3. jucătorii che
mați să-și satisfacă serviciul mili
tar, jucătorii militari care și-au 
terminat stagiul, pecum și absol-

Intilnirea de natație

O întrecere de
Sîntem siguri că statisticienii 

sportivi au subliniat în calen
darul lor zilele de 4, 5 și 6 noiem
brie, datele la care s-au întîl- 
nit Ia București reprezentativele 
de natație ale Republicii Popu
lare Roinîne și ale Republicii 
Cehoslovace. Nici nu s-ar putea 
să fie altfel, atunci cînd la star
tul unei astfel de întîlniri se 
prezintă înotători ca Bacik, Sa- 
muhel, Badura, Smerda, Alexan
dru Popescu, Felix Heitz, Mihai 
Mitrofan, în probele masculine, și 
Helesikova, Skupilova, Markova 
în cele feminine, înotători și îno
tătoare care în cursul anului 
1955 au reușit rezultate deosebit 
de valoroase. Or, acum cînd cele 
mai rapide mijloace de informa
re — radioul și presa — i-au în- 
cunoștiințat de cele petrecute la 
București, ei trebuie să modifice 
din nou listele în zonele supe
rioare. In probele de fluture, de 
pildă, situația era următoarea: 
după memorabilul 1:04,9 reușit de 
Alexandru Popescu pe distanța de 
100 m. în concursul desfășurat la 
8 mai a.c. la Bruxelles — ceho
slovacul Samuhel cu 1:04,7 și so- 
v’eticul Strujanov cu 1:04 5 obți
nuseră cele mai buhe performan
țe din Europa ale anului. Două 
zecimi de secundă îl separau pe 
Alexandru Popescu de Samuhel și 
rivalitatea sportivă dintre cei doi 
înotători urma să fie tranșată în 
bazinul Floreasca. Era explica
bilă, deci, emoția tuturor în mo
mentul cînd Popescu și Samuhel 
se urcaseră pe bloc-starturi, aș- 
teptînd pocnetul pistolului. S-a dat 
o luptă încordată pe parcursul 
celor 100 m. și, în fața unei săli 
arhipline care ovaționa în egală 
măsură pe Al. Popescu și Samu- 
hel, reprezentantul nostru a ob
ținut cu timpul de 1:04,4 cea mai 
bună performanță europeană a 
anului. La sfîrșitul cursei, Popes
cu l-a îmbrățișat pe Stano Samu
hel. nrietenul care îi orileiuise a- 

venții institutelor de învățămînt 
superior, aceștia căpătînd drept de 
joc odată cu efectuarea formeior de: 
transferare, în termenul prevăzut 
de art. 2.

Art. 5. — Trecerea de Ia un co
lectiv dintr-o categorie inferioară! 
la un obiectiv dintr-o categorie su-* 
perioară în cadrul aceleiași asocia
ții se poate face*în cursul anului însă! 
numai înaintea începerii campiona
tului în care participă colectivul 
care primește pe un jucător și în. 
perioada dintre turul și returul *- 
cestui campionat.

Pentru aceasta jucătorul care: 
vrea să se transfere va trebui să! 
prezinte cererea de transferare în
soțită de dezlegarea scrisă a) 
colectivului din care pleacă și a* 
cordul consiliului asociației respec
tive. 1

Art. 6.—Formele de transferare 
rămîn cele specificate în articolele 
18-21 și 23-28 inclusiv ale regu
lamentului în vigoare.

Art. 7. — In interesul echipelor 
naționale C.C.F.S./C.M. poate a- 
proba de la caz la caz derogări de 
La prezenta decizie.

Art. 8. — Prezenta decizie intră 
în vigoare pe data de 8 decembrie 
1955.

9 noiembrie 1955

R. P. R — R. Cehoslovaca* 

înaltă valoare 
ceastă performanță. A doua zi, în| 
cursa de 200 m. fluture, Alexandru) 
Popescu reușea cea mai bună per
formanță europeană (2:32,8) in
tr-un bazin mai mare de 25 m» 
după maghiarul Gyorgy Tumpek, 
clasîndu-se pe tabelul celor mai 
buni înotători înaintea renumiți- 
lor Masei, Katzorke, Weber (Ger
mania occidentală), Pirolley (Fran-t 
ța), B. Larson (Suedia) etc.

Din nou în acest concurs pro
bele în stilul bras ne-au adus sa
tisfacția unor rezultate valoroasei 

La 100 m. Mihai Mitrofan, îno- 
tînd aproape întreaga distanță subi 
apă, a obținut cel mai bun rezut» 
tat european pe anul 1955, 1:12,1, 
Sosit pe locul 2. cu timpul de 
1:13,4, Felix Heitz a „mers“ sub' 
vechiul record al R.P.R. la proba de 
100 m. (1:13,5). El a confirmat, 
de altfel, în proba de 200 m. bra-s^ 
desfășurată în prima zi de concurs, 
excelenta performanță (2:41,6)^ 
realizată cu o săptămînă înainte. 
De astă dată, Heitz a parcurs dis
tanța în 2:41,7. Marta Skupilova, 
cotată de specialiștii cehi ca spe
ranța nr. 1 a natației lor (1* 
vîrsta de 17 ani deține recordul 
la senioare în probele 100 m. flu
ture, Î00 m. liber, 100 m. spate) a 
avut o adversară puternică În re
prezentanta noastră Maria Both. 
La sfîrșitul probei de 100 m. spate 
junioare amîndouă au obținut noi 
recorduri ale țărilor lor: Marfa 
Skupilova 1:18,0 și Maria Both 
1:19,9. Trebuie să arătăm că Ma
na Both este considerată de ase
menea drept speranța nr. 1 a nata- 
ției noastre feminine atît pentru 
aptitudinile dovedite cît și pentru 
faptul că în prezent ea numără 
doar 15 ani.

In concursul de la București au 
fost realizate și alte performanțe^ 
Astfel, Bacik (R. Ceh.) unul din
tre cei mai buni înotători din lume! 
la stilul spate a „mers" 1:06,8, îni 
proba de 100 m., Helesikova, de 
asemenea printre primele din lume 
în probele de bras, a înotat șubi 
3 min. la 200 m., Markova a rea
lizat 1:09,8 la 100 m. liber și 5:25.2 
la 400 m. liber. Sanda Platon la 
100 și 400 m. liber a corectat ve
chile recorduri R.P.R. obținînd 
timpurile 1:11,6 și — respectiv — 
5:44,4, Anca Roseti a înotat șî ea 
în proba de 200 m. bras cu 6/10 
sec. sub vechiul record (3:04,8))', 
etc. Peste puțin timp reprezenta
tiva noastră va susține o nouă 
înțîlnire, de astă dată cu reprezen
tativa Republicii Democrate Ger
mane.. In această înțîlnire, în care 
noî vom fi oaspeți, pe lîngă îno
tătorii și înotătoarele noastre de 
care ne-am ocupat se vor prezenta; 
din nou la start elemente de va
loare ca: Horst Fritsche, Iuta Lan- 
g©iau-Qrosman, W. Wagner, Lo-' 
thar Muller, Marliese Geisler etc., 
așa că statisticienii acestei disci
pline sportive trebuie să se aștepte 
la noi modificări ale listelor lorg

TH. NICOLAESCU ]



Bin activitatea cercuFui I Lipsurî în desfășurarea P. R. Ia oină
dinamovist”
dinamovist" din 

__ T_.______ cucerit în ultima 
vreme un loc de frunte în rândul co
lectivelor sportive din regiune. De 
la an la an, numărul secțiilor pe 
ramură de sport și numărul^ tineri
lor sportivi au crescut neîncetat. 
Astăzi, cercul sportiv „Tînărul dina- 
movist" din Orașul Stalin se poate 
mîndri, pe bună dreptate, cu peste 
200 de membri, cu echipamente Șl 
materiale sportive necesare activi
tății secțiilor pe ramură de sport și, 
în special, cu cadre tehnice din cele 
mai bine pregătite.

In acest an, cercul „Tînărul 
dinamovist" a cuprins secții pe ra
mură de sport la atletism, box, lup
te, ciclism, fotbal, patinaj, schi, bas
chet și gimnastică, unele din ele a- 
vînd juniori și junioare.

O parte din cadrele tehnice au în- 
flmpinat, la începutul activității lor, 
o serie de greutăți mai mari sau 
mai mief pe care însă unii dintre 
ei au știut să le învingă la timp. 
Printre aceștia evidențiem în mod 
deosebit pe Aurel Weintraub, Șt. 
Stâicuiescu, Otto Schmied, Ladis- 
lau Deak, Ioan Toma și Victor Io- 
vuță. Organizarea diferitelor compe
tiții cu caracter local sau interre
gional a contribuit, în mare măsură, 
la o creștere simțitoare a nivelului 
tehnic al sportivilor. Cei care s-au 
dovedit în plin progres și cu reale 
calități tehnice și fîzice au fost pro
movați în echipele de seniori. Orga
nizarea dinamoviadei de atletism 
din anul acesta a constituit un bun 
prilej de afirmare a juniorilor șt ju
nioarelor. Astfel, la 80 m. plat Ana 
Sucaru a realizat 11,0 sec., la înăl- 
ține Aneliese Kloss a sărit 1,30 m. 
Sar Klimenn Waltraud a terminat 
cursa de 500 m. plat în timpul de 
1:29,0. In cadrul crosului de masă 
wSă înfimpinăm 7 Noiembrie" faza 
pe raion, echipele de băieți și tete 
au ocupat un meritat loc 1.

„Tînărul
T Cercul „linârul 
Orașul Stalin și-a

din Orașul Stalin
Deși constituită de puțină vreme, 

secția de gimnastică a reușit totuși 
să obțină rezultate îmbucurătoare. 
Astfel, în finala dinamoviadei de 
gimnastică, reprezentantele' cercu
lui „Tînărul dinamovist" au ocupat 
locul II, iar băieții locul III.

In secția de lupte, unde activează 
în calitate de instructor voluntar 
Victor lovuță, sportivii s-au pregă
tit cu perseverență, ajungînd pînă în 
faza finală a campionatului R.P.R. 
cu cinci luptători la lupte libere și 
patru la lupte clasice. Sportivii din 
secția de patinaj viteză, deși fără 
antrenor, dar cu sprijinul permanent 
al consiliului sportiv regional Di
namo, s-au putut pregăti la Miercu
rea Ciuc. Aici, patinatorii au obți
nut rezultate destui de bune. In ca
drul campionatelor R.P.R. de patinaj 
viteză, tînărul Ioan Pildner (cat. 
17—18 ani) a avut o frumoasă com
portare în proba de 500 m., ocupînd 
tocul VI. cu 59,5 setf., iar în proba 
de 3000 m. el a ocupat locul V cu 
6:53,4. De asemenea, loan Crăciun 
a cucerit titlul de campion absolut 
al R.P.R. la 1500 m. cu 3:16,7 stabi
lind un nou record R.P.R.

Și secția de schi, în ciuda greută
ților avute în anul 1955, a cunoscut 
o serie de succese remarcabile. De 
pildă, Maria Cristovoianu a devenit 
campioană R.P.R. la slalom special.

Nu însă aceleași rezultate le-a ob
ținut secția de fotbal juniori, deoa
rece foștii antrenori, G. Theodores- 
cu și Gh. lovicin, au dat dovadă de 
nepăsare față de sarcini. Rezultate 
nemții Uimitoare au cunoscut în a- 
nul 1955 și secțiile de volei și bas
chet. Conducerea cercului „Tînărul 
dinamovist" va trebui să-și îndrep
te atenția și spre aceste secții, să ia 
cele mai urgente și juste măsuri 
de îndreptare, înlăturând definitiv 
barierele care mai stau în fața 
creșterii calitative a rezultatelor.

Participarea. Cînd au început în
trecerile finalei Cupei R.P.R. la oi
nă ne-am adus aminte de angaja
mentul luat de delegații asociațiilor 
sportive la conferința comisiei cen
trale. Ei au spus atunci „oină este 
frumoasă și noi ne vom strădui din 
toate puterile s-o răspîndim tot mai 
mult în rândurile colectivelor spor
tive". Am constatat însă din păcate 
că aceste angajamente au rămas 
vorbe goale. Astfel se explică faptul 
că deși asociațiile Metalul, Minerul 
și Flamura roșie și-au anunțat par
ticiparea la întrecerile finale ele au 
„strălucit" prin absență, iar. asocia
țiile Progresul, Flacăra și’Avîntul 
nici măcar nu și-au înscris repre
zentativele, ignorînd această com
petiție; Și iată că din cauza dezin
teresului manifestat de asociațiile a- 
mintite față de sportul nostru națio
nal, la startul întrecerilor unei a- 
semenea importante competiții s-an 
aliniat numai cinci echiț^. Acest lu
cru nu poate fi scuzat, oricare ar fi 
motivele pe care Ie vor invoca aso
ciațiile, mai ales că la Spartachiada 
sindicală desfășurată acum o lună 
au fost găsite mijloace pentru ca 
toate asociațiile sportive sindicale 
să poată fi reprezentate.

Organizarea. Deși îi erau cunos
cute din vreme sarcinile ce-i reve
neau pe linie de organizare, Comi
tetul orășenesc C.F.S. Iași a mani-

testat un dezinteres total țață de a- 
ceastă competiție. Un exemplu de 
felul în care s-a „preocupat" comi
tetul orășenesc C.F.S. de populari
zarea finalei este taptul că afișele 
au apărut în oraș ...după ce s-au 
terminat întrecerile. Stația de radio
amplificare nu s-a făcut., auzită în 
această problemă, iar medicul dele
gat nici n-a pus piciorul pe terenul 
„23 August” în cele două zile de 
întreceri.

Arbitrajul. Munca arbitrilor Petre 
Tănăsescu, V. Ultimescu, A. Dragă, 
nescu, L Sălceanu și A. Rosenbaum, 
care au asigurat o bună desfășura
re jocurilor conduse, a fost umbrită 
de grava greșală săvîrșită de arbi
trul Simion Spătaru (Cluj) în me
ciul decisiv dintre Constructorul și 
Știința. El a acordat gratuit două 
puncte echipei Știința (de altfel, 
meciul a fost cîștigat la o diferență 
de (iouă puncte dc studenți) căreia 
l-a deschis drumul spre cucerirea 
cupei. Colegiul de arbitri, ai cărui 
membri au fost prezenfi, va lua de
sigur, măsurile ce se impun.

Nivelul tehnic. Reprezentativa 
Științei, deținătoarea Cupei R.P.R, 
s-a prezentat pe linia ultimelor com
portări. A realizat puncte prețioase 
din loviturile la bătaie și a fost su
perioară tuturor echipelor din punct 
de vedere tactic. Constructorul s-a 
prezentat în vădit declin de formă

(de-a lungul competiției a fă< 
doar un singur meci bun, în comț 
nia Științei), iar formația asocia 
Locomotiva a avut — spre si 
prinderea tuturor — o slabă co 
portare. Dinamo și Recolta au ie 
din cursă încă de la început pe 
tru că au prezentat cîte un jucat 
cu legitimația în neregulă, pi< 
zînd astfel meciurile cu 11—0. .

Problema serviciului. Nu exaj 
răm cînd afirmăm că serviciul 
fost o lacună a tuturor competiții 
desfășurate pînă în prezent. E 
cauză că majoritatea fruntașilor s< 
vesc defectuos, meciurile durea 
extrem de mult, se creează o . 
mosferă nesănătoasă în rândul , 
cătorilor și, în plus, arbitrii au mi 
de „turcă" pentru a asigura bu 
desfășurare a jocurilor. La Iași 
ieșit mai mult ca oricînd în evide 
ță această neplăcută stare de 1 
crini care, după părerea . noasti 
are două cauze: atitudinea frunl 
șilor, care intenționat servesc ml 
gea neregulamentar pentru a îi' 
piedica pe adversari să facă pune 
din servici, și, bineînțeles, indi 
gența arbitrilor față de areas 
atitudine a jucătorilor.

Comisia centrală are datoria 
ia de urgență măsurile necesa 
pentru îmbunătățirea activității 
sportul nostru național.

TR. IOANIȚESCU

Campionatul republican de fond la călărie
” Mîine se va da plecarea, din ca
fea Plevnei, în campionatul republi
can de fond pe 1955, ultima competi
ție de călărie a anului.

La această competiție, (în a- 
fairă de punctele de la plecare și 
sosire) vor fi fixate puncte de con
trol de-a lungul traseului. Penali
zările la punctele de control vor 
fi adunate la punctajul general. 
Aceste controale pe traseu au 
drept scop evitarea încălcării re
gulamentului de către concurenți.

In cazul cînd unul din conctt- 
renți abandonează, penalizările ce
lui abandonat se adaugă la ceilalți 
doi din echipă care urmează indi
vidual cursa, echipa fiind 
artă.

el’ini-

Campionatul republican de fond 
din acest an urmărește în plus, 
față de cel din 1953, care a fost 
numai un raid de regularitate, și 
antrenamentul calului in viteză pe 
o distanță mai lungă, punctajul 
acordîndu-se în ultima etapă pe 
baza timpului realizat.

Cîștigătorul acestei competiții va 
primi titlul de campion republican 
de fond la călărie pe anul 1955 
șl el va fi cunoscut duminică după- 
amiază la Hipodromul de galop 
Băneasa unde va avea loc sosirea 
din ultima etapă Pitești-București 
(114 km.). Același titlu va fi acor
dat și echipei clasate pe primul 
loc.

Concurs de călărie la Tg. Mureș
'■ Tg. Mureș (prin telefon 
'kubredacția noastră). ~

de ia 
isubredacția noastră). Pe hipo-r 
dromul orașului s-a desfășurat, în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie, un 
concurs hipic, la care au partici
pat numeroși sportivi din întreaga 
țară. Iată rezultatele tehnice: 

Vînătoare ușoară: manșa I: 
1. Iosif Molnar (pe calul Mirăslău) 
Recolta Tg. Mureș — 0 p., timp : 
59,8; manșa a II-a : 1 _ Wilhelm 
Fleischer (pe calul Nehoiaș) Re
colta Sibiu 4 p. penalizare, timp: 
1:09,4; Copii: 1. Zoltan Tordaic 
(pe calul Mirăslău) Școala de tine
ret Sf. Gheorghe — 0 p., timp:
1:00,6; Proba pe doi cai: 1. Marin 
Dorojan (pe caii Dragoslava și Hoi
nar) Recolta București — 4 p., timp: 
*2:03,1; începători: manșa I: 1. Io- 
<sif Molnar (pe calul Mirăslău) Re-

0 p., timp : 1:12,8;colta Tg. Mureș — 0 p., timp : 1:12,8; 
manșa a II-a : 1. Sorin Grigorovici
(pe calul Podar) Sf. Gheorghe — 
0 p., timp: 1:09.6 ; Proba de durată: 
1. Marin Dorojan (pe calul Hoinar) 
Recolta București — 21 obstacole: 
2 minute ; Proba de juniori : 1. Pe
tre Stană (pe calul Varta) Recolta 
Sibiu — 0 p., timp: 1:03,5; Fete: 1 
Maria Pîrvu (pe calul Dragoslava) 
Recolta București — 56 sec.; Galop 
1000 m.: 1. Laszlo Nemeș (pe calul 
Mitzi) G.A.C. Ernei — 1:07,4.

Laszlo Nemeș a
„7 Noiembrie", stabilind cel 
bun timp al concursului. In afară 
de concurs, Sorin Grigorovici, pe 
calul Drumeț, a doborât recordul 
pistei, înregistrând pe 1000 metri 
timpul de 1:03,4.

NERVA POPA

cîștigat Capa
1 cel mai

„Cupa de toamnă a tineretului** 
la ciclism

„Cupa de toamnă a tineretului" 
s-a încheiat duminică, prin desfă
șurarea ultimei etape (80 km.), pe 
șoseaua Pitești. Asialtul alunecos 
și disputa îndîrjită (media orară 
36 km) au adus importante modi
ficări în clasamentul general. Pri
mul a sosit dinamovistul A. Dudău, 
urmat de colegul său de echipă I. 
Neacșu și de Șt. Constantinescu 
(Știința), unul din animatorii 
cursei. Const. Baciu (Progr.), în 
urma unor defecțiuni materiale, a 
cedat locul I în clasamentul gene
ral, loc care i-a revenit astfel lui 
A. Dudău (Dinamo) 8:07,59 urmat 
de Șt. Constantinescu (Știința) 
8:10,55, V. Langa (CCA) 8:12,56,C. « . „----
ȘU
D. 
țiu 
Și 
în ---- r—- ----
echipa Dinamo care este urmata 
în clasament de Flamura roșie și 
Știința.

In ultima etapă a probei femi
nine (30 km), victoria a revenit, 
la sprintul final, alergătoarei 
Azaleea Maxim (FI, r.) care '-e-a 
întrecut pe Herta Schuster (Fl. 
r.), Maria Bisak (Progr.) și Oti- 
lia Konnert 
general: 1. 
3:23,26; 2.
r.) același 
Fălticeanu .
Otilia Koranert (FI. r.) 3:25,08; 
5. Herta Schuster (Fl. r.) 3:28,30;

Concursul, organizat în bune 
condițiieni de comitetul CFS al 
raionului Gh. Gheorghiu-Dej, în 

colaborare cu comisia orășeneas
că, și-a atins, în largă măsură, 
scopul propus: promovarea ele
mentelor tinere și verificarea ni
velului de pregătire a alergătoa
relor. La băieți, s-au remarcat, în 
ordinea valorii arătate, C. Baciu, 
V. Langa, A. Dudău, St Cons- 
tantinescu și alții, alergători 
frumoase perspective. La 
Azaleea Maxim, C. Fălticeanu, 
Konnert. 
Hoffmîn 
tivitate.

Baciu (Progr.) 8:16,21, I. Neac- 
(Dinamo), A. Tănase (FI. r.), 
Ghioca (Dinamo), M. Lauren- 
(Dinamo), A. Simion ($c_ Tin.) 
Șt. Zeană (FI. r.). Cupa pusă 
competiție a fost cîștigată de

(FI r_). Clasamentul 
Mana Bisak (Progr.) 

Azaleea Maxim (FI. 
timp; 3. Constanța
(Progr.) 3:25,01 ; 4.

Matilda Tutt și Sofia 
au arătat niu’tă comba-

Valentin lonescu 
corespondent

Activitatea la handbal
f Încheiate cu rezultate strânse, 
ăultimele meciuri de handbal din 
'Campionatul masculin categoria 
A, au reușit să aducă în clasa
ment o clarificare: echipa Casei 
Centrale a Armatei nu mai poate 
pierde primul loc în ultimele două 
etape care au mai rămas de ju
cat și, deci, va cîștiga pentru a 
doua oară consecutiv și pentru a 
•cincea oară în total titlul de e- 
chipă campioană a R. P. R.

In schimb, în coada clasamentu
lui lucrurile nu s-au clarificat prea 
mult. Cele două rezultate de egali
tate , realizat^ tocmai de echipele 
amenințate, au menținut un „stătu 
quo’’ în această parte a clasa
mentului. Ultimele etape au făcut 
lotuși- ca numărul echipelor ame
nințate de retrogradare să se re
ducă, în așa fel îneît acum nu mai 
sînt „în discuție’’ decît trei sau 
patru echipe. In orice caz, cel mai 
•serios amenințate sînt: Flamura 
.roșie Jimbolia, Știința I. C. F., și 
Flacăra Ploești. .

Clasamentul după etapa de du
minica trecută, în care nu este 
trecut rezultatul meciului Metalul 
Timișoara—Voința Sibiu întrerupt 
în minutul 44, se prezintă astfel:

2 169:109 33
7 143:119 26
6 107: 88
8 145:141
7 138:135
9 125:133

1. C.C.A.
2. Din. Or.

20 15 3 
Stalin 20 13 0

3. Voința Sibiu
4. Dinamo 6 Buc.
5. FI. r. Cisnădie
8. Știința Iași
7. Met. Timișoara
8. Știința Timiș.
9. Metalul Reșița

19. Flacăra Ploeștl
11. Știința I.C.F.
12. FI. r. Jimbolla

21
20
20
20
20

23
22
21
20
19
18
17
15

In campionatulIn campionatul masculin catego
ria B, ca urmare a faptului că în 
ultima șeiință a comisiei centrale 
a fost admisă contestația făcută 
de echipa Știința Galati asupra 
meciului cu Progresul Arad, dis
putat la Arad în ziua de 9 octom
brie, (deci rezultat 6—0 pentru

Voința lemn Mobilă, o secție de tenis de masă 
cu activitate rodnică

Finala campionatului de calificare 
la tenis de masă, care s-a desfășurat 
acum cîtva timp la Cluj, a întrunit 
primele șase formații masculine și 
feminine care se calificaseră după 
numeroase îptîiniri disputate pe o 
durată de peste șapte luni. Turneul 
echipelor masculine de la Cluj a în
semnat un succes categoric și bi
nemeritat al echipei colectivului 
bucureștean Voința Lemn Mobilă. 
Această formație, alcătuită din jucă
tori în majoritate tineri, ca Nazar
beghian, Martiniac, Saiabalian, Ru
ber și Ananighian, a reușit în cele 
cinci meciuri susținute tot atîtea vic
torii, clasîndu-se pe primul loc al 
competiției și cucerind astfel dreptul 
de a participa în campionatul repu
blican din anul viitor. Succesele a- 
cestei echipe nu sînt întîmplătoare ; 
ele sînt urmarea firească a muncii 
Todnice desfășurate în cadrul secției 
de tenis de masă a colectivului spor
tiv Voința Lemn Mobilă din Capita
lă. intr-adevăr, de multe luni de 
zile, în acest colectiv are loc o ac
tivitate susținută. In general, colec
tivul Voința Lemn Mobilă a luat 
parte la toate competițiile de tenis 
de masă (și au fost destul de nume
roase) din București. Dar, pe lingă 
o participare largă, echipele și mem
brii acestei secții au ocupat locuri 
fruntașe în concursurile din Capita
lă. De pildă, cupa cu care a fost do- 
dată competiția „1 Mai“ a revenit 
colectivului Voința Lemn Mobilă, iar 
la proba masculină individuală ju
cătorul Martiniac s-a clasat pe locul 
II. Apoi, în competiția închinată zi
lei de 23 August, trei din cele pa
tru cupe puse în joc au tost câști
gate de colectivul Voința Lemn Mo
bilă (echipe bărbați și femei și la 
simplu femei prin Fia Dumitrescu),

iar la simplu bărbați, din nou Ms 
tiniac a ieșit pe tocul secund. De 
șemenea, în competiția „Cupa 7 N 
iembrie" formațiile masculine Voi 
ța Lemn Mobilă s-au clasat pe > 
curile II și IV, iar proba de simp 
bărbați s-a terminat cu victor 
lui Nazarbeghian.

In campionatul de calificare, 
faza orașului București, la echiț 
masculine pe primele două tocu 
s-au clasat formațiile colectivul 
Voința Lemn Mobilă, iar în penii 
tima fază a acestei competiții, ținui 
la Pitești, tot o echipă a acest 
colectiv a ocupat primul loc.

Desigur că toate aceste realiză 
se datoresc unei munci temeiniț 
de instruire și de atragere de n 
sportivi în practicarea tenisului < 
masă. Antrenamentele secției au fo 
conduse în tot acest timp de antr 
norul Edmond Szanto, care a depi 
o activitate sîrguincioasă și rodnic 
dovedind multă dragoste și putere c 
muncă. El a reușit ca din jucăto 
oarecum necunoscuți, să ridice o s< 
rfe de elemente ca Nazarbeghiat 
Martiniac, Saiabalian și Ananighiai 
care astăzi contează printre bun 
noștri jucători tineri. Mai sînt îns 
și unele lipsuri în activitatea ace: 
tel secții, ca de exemplu nivelul tel 
nic încă nesatisfăcător pentru o « 
chipă participantă în’ campionati 
primei categorii a țării. De aseme 
riea. unii jucători vor trebui să « 
cordc mai multă atenție staturile 
primite de la antrenor. Muncind îr 
să cu seriozitate, jucători și antre 
nor vor putea să elimine deficier 
țele existente, astfel ca echipa Voin 
ța Lemn Mobilă să reprezinte c 
cinste culorile colectivului și ase 
ciatiei. care vor trebui însă să-i de 
mai mult sprijin decît pînă acum.

• BASCHET. — Vineri, ia ora 18, 
va avea loc la sediul C.C.F.S. un 
colocviu al arbitrilor folosiți în cam
pionatele categoriei A.

Știința Galați), clasamentul defi
nitiv este următorul:

1. Reprezentativa
or. Făgăraș
2. Progresai Arad
3. Prog. O dor hei
4. Recolta Variaș
5. Prog. Bacău
6. Flacăra Tîrg.

7. Locomotiva
Gara de Nord

8. Știința Cluj
9. Știința Galați

10. Recolta M.A.S.
București

18 16 «
18 13 1
18 11 2
18 11 2
18 8 0
18 7 1

167:123 27 
210:136 24 
131:119 24 
122:133 16

18
18
18

18

5 2 11 138:165 12
4 3
4 2

4 1

11
12

13

103:165 11
108:173 10

După cum se vede din clasa
mentul de mai sus, în anul viitor 
primele două echipe (Reprezenta
tiva orașului Făgăraș și Progre
sul Arad) vor juca în campiona
tul categoriei A, iar echipa ultima 
clasată (Recolta M.A.S.) va re
trograda din campionatul catego
riei B.

In zilele de 12 și 13 noiembrie < 
va avea loc la sediul Comitetului J 
pentru Cultură Fizică și Sport, j 
ședința comisiei centrale de sehi. { 
Prima ședință va avea loc la 12) 
noiembrie orela 9. !

• VOLEI. — Cele mai bune 
echipe de junioare din Capitală 
vor participa începînd de dumini
că la o competiție dotată cu cupa 
„Tînărul Dinamovist”. întrecerile 
vor avea loc în sala Dinamo.

— Echipele feminine de categoria 
A din Capitală și cele mai bune e- 
chipe din regiune vor participa Ia o 
competiție organizată de asociația 
Progresul în cinstea celui de al 
II-lea Congres al P.M.R. Primele 
partide care se dispută duminică, 
se desfășoară între următoarele e- 
chipe: Flacăra-Progresul, Stiința- 
Voința, Constructorul-Locomotiva 
G ira de Nord, Progresul F. B.- 

Locomotiva.

• RUGB1. — Azi se dispută îi 
Capitală și provincie penultima eta 
pâ a campionatului categoriei A I 
rugbi. Sînt programate următoarei 
meciuri: Știința Timișoara — Pro 
greșul F.B., Locomotiva Grivița Roși 
— Dinamo bucurești (teren Parei 
Copilului, ora 14,4b), Dinamo D 
București—C.C.A. (Stadionul Tf 
neretului, teren IV, ora 14,45).

— Duminică s-a disputat 
stadionul Tineretului finala 
pei „7 Noiembrie", la 
au participat cîteva dintre 
mai bune echipe de juniori
rugbi. In finală, victoria a reve 
nit echipei Progresul Sănătatea 
care a învins echipa C.C.A ci 
scorul de 3—0 (0—0, 0—0), da 
pă prelungiri.

p 
Cu 
cari 
ceh

li

CITIȚI PUBLICAȚIILE SPOR
TIVE DE SPECIALITATE: 
„CULTURĂ FIZICA și SPORT", 

„FOTBAL" și „ȘAH" 
Abonamentele pe anul 1956 se 

pot face la oficiile poștale, prin 
factorii poștali și difuzorii volun
tari din întreprinderi și insti
tuții.



Ultima etapă a campionatului 
'masculin (categoria A) nu a adus 
nici o clarificare în clasament. 
Dimpotrivă, prin rezultatele înregis
trate, lupta pentru primul loc, pen
tru evitarea retrogradării sau pen
tru obținerea unui loc mai bun în 
mijlocul clasamentului a devenit și 
mai echilibrată și se pare că doar 
ultima etapă va definitiva ierarhia 
celor mai bune echipa masculine 
din țara noastră.

Din nou trebuie să remarcăm 
forma nesatisfăcătoare a unor for
mații care, fiind departe de a da 
tot ce pot, trebuie să facă eforturi 
pentru a trece de echipe mai slabe. 
Echipa Casei Centrale a Armatei 
a cîștigat la un punct în fața pe
nultimei clasate, iar Progresul Tg. 
Mureș a făcut un jcc sub posibili
tăți. Slab s-au comportat și Pro
gresul F. B. București și Progresul 
Orașul Stalin, care nu au reușit 
încă să „prindă” o formă bună. Pe 
linia bunei comportări și a rezul
tatelor favorabile din ultima vreme 
s-au prezentat echipele Știința Timi
șoara, Djnamo Oradea și Dinamo 
București. De remarcat că dinamo- 
▼ișlii bucureșteni au trecut pe pri
mul loc, depășmd la coșaveraj e- 
chipa C.C.A.

Se poate spune, deci, că returul 
actualului campionat se prezintă 
slab ca nivel tehnic, dar este foarte 
interesant prin Întrecerea în clasa
ment.

Pentru primul loc se întrec cu 
șanse egale trei echipe: Dinamo 
București, C.C.A. și Știința I.C.F., 
care in cele patru etape mai au de 
jucat: Dinamo cu: Știința I.C.F. 
Progresul Orașul Staî'n, Știința 
Iași și C.C.A.; C.C.A. cu: Știința 
Timișoara, Progresul F.B., Progre
sul Orașul Stalin și Dinamo Bucu
rești; Știința I.C.F. cu: Dinamo Bu
curești, Știința Iași, Dinamo Oradea 
și Dinamo Tg. Mureș

Pentru evitarea retrogradării în
tre echipele din Capitală lupta se 
dă între Progresul F.B. și Locomo
tiva P.T.T., care mai au de jucat: 
Locomotiva P.T.T. cu: Dinamo O- 
radea, Dinamo Tg. Mureș, Știința 
Timișoara și Progresul F.B., iar 
Progresul F.B. cu: Progresul Ora
șul Stalin, C.C.A., Progresul Tg. 
Ălureș și Locomotiva P.T.T. între 
echipele dim provincie disputa se 
dă între Știința Iași (mai are de 
jucat cu Constructorul Cluj, Știința

I.C.F., Dinamo București, Dinamo 
Oradea) și Dinamo Tg. Mureș (mai 
joacă cu Progresul Tg. Mureș, Lo
comotiva P.T.T., Constructorul Cluj, 
Știința I.C.F.).

Iată, de altfel, cum se prezintă 
clasamentul înaintea 
timelor patru etape:
1. Dinamo Buc.
2. C.C.A.
3. Știința I.C.F.
4. Prog. Tg. M.
5. Din. Oradea
6. Constr. Cluj
7. Prog. o. Stalin
8. Prog F.B. Buc.
9. Știința Tim.

10. Locomotiva P.T.T.
București 18

11. Din. Tg. Mureș 18
12. Știința îașl 13

disputării ui
18
18
18
18
18
18
18
18
18

6
3
2 10

12
15

1275:1014 32 
1098: 967 32 
1141:1044 30 
1069:1055 28 
1010:1048 27 
1112:1108 26

999:1064 26 
923:1039 26

989:107» 24 
990:1155 21 
832:1238 20 

Dintre rezultatele înregistrate în 
campionatele echipelor feminine, re
marcăm înfrîngerea echipei Știința 
Gluj în jocul cu Progresul Tg. Mu
reș. Reprezentantele studentelor clu
jene au avut o comportare slabă în 
acest campionat, în special în retur. 
Se pare că rezultatele cu totul nesa- 
tistăcătoare obținute în ultima vre
me se datoresc absenței din formație 
a jucătoarei Lisa Szebestjen. t drept, 
dar este inadmisibil ca absența unei 
singure jucătoare, oricît de valoroa
să ar ii ea, să producă o cădere atît 
de categorică. Cu atît mai mult cu 
cît e vorba de echipa campioană a 
tării în ultimii doi ani. Slabele re
zultate obținute din cauza absenței 
din formație a jucătoarei susamm- 
tite, oglindește lipsa de preocupa
re pentru creșterea și promovarea 
elementelor noi, valoroase, care 
să împrospăteze actuala formație 
Această afirmație este valabilă și 
pentru Progresul Oradea, care a 
suferit o nouă înfrîngere, de astă 
dată la scor, din partea Locomo
tivei București.
Rezultatele înregistrate în ultima 

etapă nu au modificat clasamentul, 
care are următoarea

1. Știința ICF Buc. : 
Loc. București 
Constr. Buc.
Știința Cluj 
Progresul Oradea 

G.Prog. Tg. Mureș
7. Știința Invățămînt 14
8. FI. r. Tg. Mureș 14
9. FI. roșie Oradea 14 

10. Progresul Arad 14

2.
3.
4.
5.

i înfățișare:
14 14---------
14 12

12
8
1
6

I 6

14
14
14
14

0 799:519 28
2 851:517 26
2 809:559 26
6 661:574 22
7 760:716 21
8 588:624 20
8 694:796 20

3 11 580:753 17
2 12 504:823 16
0 14 499:864 14

Activitate bogată la sporturi nautice
• Cel mai important eveniment 

al acestui început de săptămînă 
l-au constituit, în sporturile nau
tice, ultimele regate ale campiona
tului republican de vele clasa sni
pe și ale concursului republican de 
yole. întrecerile, desfășurate pe la
cul Herăstrău, au luat sfîrșit cu 
următoarele rezultate provizorii:

Snipe. 1. Puiu Mânu + O. Mis- 
kievici (Știința) 3980 puncte; 2. 
Petre Burcea + V. Baraș (Meta
lul) 3679 p.; 3. M. Dumitriu + I. 
Naum (Constructorul) 3440 p.; 4. 
N Navasart + M. Leonida (Con
structorul) 3432 p.; 5. L. Predescu 
+ M. Militaru (Metalul) 2881 p , 
6. A. Butucaru + E. Butucaru 
(Constructorul) 2131 p

Yole. 1. Mircea Dumitriu (Con
structorul) 8216 p.; 2 A. Butucaru 
(Constructorul) 6948 p.; 3. L. Pre
descu (Metalul) 6711 p.; 
liescu (Metalul) 6046 p.; 
Mânu (Știința) 5763 n.; 
Bradea (Recolta) 5262 p.

Titlurile de campion republican 
de snipe și cîștigător al concursu
lui republican de yole vor fi acor
date numai după judecarea unor 
contestații și omologarea rezulta
telor de către forurile superioare.

• Săptămînă trecută s-au desfă- 
fășurat pe lacul Herăstrău între
cerile de vele din cadrul tradițio
nalei competiții „Cupa 7 Noiem
brie". Această a treia ediție a re
unit Ia start un număr de 30 de 
concurenți. Probele s-au desfășu
rat în organizarea colectivului 
Constructorul 18 Instalații. Iată 
rezultatele •

La snipe, Gh. Lungu + M. Negrt
(Constructorul) au cucerit
prim, întrecînd pe M. Anastasescu 
+ M Ion eseu (Constructorul II) 
si L. Predescu + N Predescu (Me
talul). In concursul de yole, pri
mele trei locuri au fost ocupate, 
în ordine de: 1. N. Iliescu (Meta
lul) ; 2. S. Bradea (Recolta) ; 3. P 
Svoboda (Știința).

In clasamentul pe asociații, Con
structorul s-a clasat pe primul loc 
cu 2399 puncte față de cele 2009 
realizate de Progresul.

© Prima competiție de fond a 
schifiștilor. La sfîrșitul acestei săp» 
tămîni, Timișoara găzduiește pe 
cei mai buni schifiști și schifiste 
din țară, care se vor întrece în 
cadrul concursului republican de

4. N. I-
5. Puiu

6. Sorin

locul

(Constructorul II)

ASPECTE INEDITE DIN ULTIMA ETAPĂ
Nici etapa a XXl-a a campionatului categoriei A n-a reușit să 

aducă vreo clarificare în cele două pasionante „bătălii" care se des
fășoară în prezent pentru locul intîi și locul 10, cel scutit de emo
țiile retrogradării. Atît în fruntea clasamentului, cît și în „coada" lui, 
plutoanele au rămas compacte, cu echipele pe vechile lor locuri, ast
fel că lupta continuă cu aceeași intensitate.

Dintre candidați! Ia primul loc, liderul Dinamo București a maî 
trecut peste un „hop" greu, cîștigînd — pe merit — jocul cu C.C.A. 
Flacăra PIoești, prin victoria clară asupra Științei Timișoara, și-a ro
tunjit golaverajul, în momentul de față cel mai bun din categoria A. 
Iar Progresul București a cîștigat cu mare greutate partida cu Lo
comotiva Tg. Mureș. Cu aceste victorii, cele trei echipe și-au men
ținut intacte șansele la primul loc. Dintre ele, însă, Dinamo și Fla
căra rămîn candidatele principale, dat fiind forma lor constantă

Cu cine mai au de jucat aceste echipe ?
Dinamo : Flacăra PIoești la București, Avîntul la Reghin, Progresul 
București, Locomotiva Timișoara la București.
Flacăra : Dinamo la București, Locomotiva Constanța la PIoești,

Știința Cluj la PIoești, Locomotiva la Timișoara, Progresul la București.
Progresul : Dinamo la Orașul Stalin, Știința Timișoara ia București, 

Dinamo la București, Locomotiva la Constanța, Flacăra PIoești la Bucu
rești.

Nu s-ar putea spune care echipă are program mai ușor Cert este 
că locul întîi va fi hotărît mai ales de jocurile directe dintre cele 
trei echipe — și poate cel mai important din aceste meciuri are 
loc chiar duminica aceasta : Dinamo — Flacăra.

Pentru locul 10, în principal, două... Locomotive: Timișoara și Tg. 
Mureș. După programul jocurilor pe care le mai au de disputat, mu
reșenii par a avea mai multe șanse. Timișorenii au de jucat cu : 
Știința la Cluj, C.C.A. la Timișoara, Minerul la Petroșani, Flacăra 
la Timișoara, Dinamo Ja București, iar feroviarii Tg. Mureș cu: FI. 
roșie la Arad, Dinamo Orașul Stalin ia Tg. Mureș, Știința Ia Timi
șoara, Minerul la Tg. Mureș și Avîntul la Tg .Mureș.

Cui îi va reveni locul 10 ?,.. Poate că răspunsul îl va da chiar

ta

Cui îi va reveni locul 
ultima etapă.
Și acum, cîteva aspecte 

din etapa trecută.
• Știți cumva de ce a , 

duminică Locomotiva Tg. Mureș?
Pentru că meciul cu Progresul 

a început mai tirziu decit era fi
xat... și mureșenii au și formulat 
o contestație în acest sens. Așa 
dar, nu pentru că înaintașii Lo
comotivei nu au știut să fructifice 
superioritatea teritorială și ocaziile

inedite

pierdut

avute și nici pentru că apărarea 
sa a făcut două greșeli, care na 
i-au scăpat lui Ozon ci, pur și 
simplu, pentru că meciul a început 
cu cîteva minute mai tirziu...
• ...Iar întirzierea se datorește 

și Locomotivei Tg. Mureș. Cînd 
să iasă echipele din cabină, spre 
teren, jucătorii au constatat cu 
surprindere că poartă tricouri de 
aceeași culoare: albastre! Încurcă-

A CATEGORIEI A
tura a fost provocată ae faptul că- 
Locomotiva a venit în tricouri cu 1 
culorile asociației... Progresul, iar. 
Progresul — care n-a avut preve
derea să se intereseze din timp de 
acest lucru — a venit cu un rind 
din tricourile sale obișnuite, adică .- 
albastre... Echipele au fost scoase\ 
din încurcătură de un... rînd de 
tricouri găsite în magazia stadio- • 
nului ,„23 August". Progresul — 
ca gazdă — a consimțit să im- ; 
brace noile tricouri deși erau lit 
culorile asociației... Locomotiva, j 
Astfel că, de fapt în acest mecij 
culorile asociației Locomotiva auî 
învins culorile asociației Progresutx 
cu 2-O... J

• Min. 78. Locomotiva Timișoara 
ra era în plin atac la poarta echi-lS 
pei Dinamo Orașul Stalin Funda-S 
șii ajunseseră la centru. Cînd ura 

contra-atac dinamovist îl lanseazaS 
pe Csegezi. Acesta scapă singure-, 
spre poarta timișorenilor, ajunge' 
la 16 m. și... și... arbitrul oprește 
jocul. De ce ? Undeva pe la cen
trul terenului, Rodeanu căzuse la 
pămînt, ca din semn. I s-au dat în
grijirile necesare, Rodeanu și-a re- ' 
venit, Dinamo a pierdut o situație', 
de gol și arbitrul a reluat jocul cu I 
o „minge de arbitru" pe locul j 
unde... căzuse Rodeanu. Arbitrul i 
se numește Emil Kroner, iar gre- 3 
șelile comise sînt: a) a oprit /ocidW 
contrar regulamentului fără ca‘3 
mingea să fi ieșit din joc și b)
l-a reluat pe locul unde a fost o*-? 
prit. I

• Aceste aspecte, oricît de amut- 
zante ar părea, prezintă probleme^ 
serioase de pregătire și educație, I 
care trebuie analizate cu mult spi-, 
rit autocritic de conducători, jucă
tori și arbitri.

„A“ contra ,,B“ în sferturile de finală 
ale Cupei R. P. R. la fotbal 

nu pare prea îneîntat. Și-a adus 
aminte probabil de „figura" fă
cută echipei C.C.A. anul trecut la

In campionatul echipelor 
de tineret

fond, prima competiție de acest fel 
organizată la noi. Scopul tehnic al 
acestei competiții este angrenarea 
sportivilor de la canotaj academic 
într-o competiție de mare rezis
tență, programată în această pe
rioadă, tocmai pentru prelungirea 
perioadei de antrenament pe apă. 
întrecerile se dispută la următoa
rele probe: simplu, 2 + 1. 4 + 1, 
8+1 (băieți) și dublu, 4+1, 
8+1 (fete). Interesant este fap
tul că — spre deosebire de toate 
concursurile din acest an, cînd la 
start s-au prezentat echipe de co
lectiv — la acest concurs se vor 
prezenta echipe reprezentative de 
asociație. Un concurent nu poale 
participa decît la o singură probă. 
Traseele: 10 km. la băieți, 6 km 
la fete, contra curentului.

După cum reiese dintr-o scri
soare primită la redacție, din par
tea corespondentei noastre Elisa- 
beta Solomon, în ultima vreme, pe 
canalul Bega, antrenamentele ca
notorilor au fost foarte intense. 
Cîteva echipe (C.C.A., Dinamo, 
unele echipaje din Timișoara) au 
„la activ" multi kilometri parcurși 
chiar pe traseul de concurs Local
nicii, mari amatori de canotaj, ur
măresc cu interes antrenamentele. 
Ei așteaptă cu mult interes în spe
cial întrecerea „Opturilor" de la 
C.C.A. și Dinamo, primele două 
clasate în campionatul de viteză. 
Un concurent periculos se anunță 
și echipajul de 8 + 1 al Științei Ti
mișoara. Paralel cu vîslașii, mem
brii comisiei locale de sporturi 
nautice fac, în vederea acestei 
competiții, intense pregătiri orga
nizatorice.

Mare animație, marți, la inspec
ția de fotbal din C.C.F.S. In mod 
obișnuit aici este forfotă în fiecare 
zi: delegați de colective sau de 
asociații care vin pentru rezolva
rea diferitelor probleme, arbitri 
care-și depun rapoartele, antre
nori, etc. Marți, însă, animația 
era cu totul neobișnuită. Urma 
doar să fie tras la sorți progra
mul sferturilor de finală ale Cupei 
R.P.R. In afară de „părțile intere
sate" (dintre care au lipsit Fla
mura roșie. Metalul, Progresul, 
Avîntul), erau prezenți antrenori, 
arbitri, conducători de colective 
veniți din pură curiozitate. Pînă 
la terminarea formalităților care 
preced o asemenea operațiune (al
cătuirea biletelor purtînd numele 
celor opt echipe calificate, alege
rea unei „urne", etc.) se fac pro
nosticuri. Cei interesați, vădit emo
ționați, fac pronosticuri care ex
primă mai mult o dorință...

...Numai cu C.C.A. să nu cădem! 
Sau :

De-am ieși primii din „urnă", ca 
să nu ne mai deplasăm !.„

Curînd însă, sorții încep să-șl 
spună cuvtntul. Emoț'a este gene
rală cînd tov D. Pepelea, preșe
dintele subcomisiei competiții și 
clasificări, scoate primul bilet din 
„urnă" :

Flamura roșie Arad 1
Agitația crește printre cei pre

zenți. Cine va fi „perechea" ? Sor
ții dau răspunsul’

Locomotiva București /
In acest moment, se aude o ex

clamație. Ronai. unul din antreno
rii feroviarilor spune: Preferam 
să jucăm cu C.C.A sau Dinamo 
la București decît cu U.T.A. la A- 
rad! Sorții au vrut altfel

Al treilea bilet: Avîntul Fălti
ceni (echipă care s-a calificat în 
sferturile de finală, dar cade din 
categoria B). Imediat se aude și 
numele echipei cu care va juca

Dinamo București!
Dinamoviștii sînt voioși. Au 

scăpat ieftin, de data aceasta. Cel 
puțin sînt siguri că vor ajunge în 
semifinalele Cupei, bineînțeles dacă 
Avîntul nu le va încurca socote
lile. Ceea ce avare puțin probabil.

Biletele continuă să iasă din 
urnă:

C.C.A. București!
Metalul Cîmpia Turzii! 
Antrenorul IlieSavu de la C.C.A.

București, de Metalul Cîmpia Tur- 
zii care i-a ..ciupit" un punct în 
campionat, redactndu-i 
sele la primul loc

In sfirșit, penultimul
Progresul Oradea 1
In acest moment 

MărdărSscu de la Dinamo Orașul 
Stalin s-a lămurit, echipa sa (fi
gurină pe ultimul bilet aflat în 
urnă) se va deplasa la Oradea.

Emoțiile au încetat. Toată lu
mea este acum liniștită și apre
ciază că totuși sorfii au scos un 
program Interesant, în care 
pele de categorie A întîlnese 
pele de categorie B.

astfel șan-

bilei ■

antrenorul

echi- 
echi-

★

roșieCele patru meciuri: FI.
Arad — Locomotiva București (la 
Arad). Avîntul Fălticeni — Dina
mo București (la Fălticeni), C.C.A. 
— Metalul C. Turzii (la Bucu
rești) și ProgresulOradea — Di
namo Orașul Stalin (la Oradea) 
se vor disputa la 23 noiembrie.

In această competiție, lupta peri-? , 
tru primul loc continuă să se dea 
între Progresul București șt • 
C, C, A., fără discuție cele mai 
bune echipe ale campionatului. In 
prezent, echipele se află la e- 
galitate de puncte (32), dar Pro
gresul are un meci mai puțin ju
cat și, deci, păstrează o șansă în 
plus. Iată cum arată clasamen
tul după ultimele etape desfășu
rate (el a fost alcătuit după re-: 
zultate neomologate încă): 1
1. Prog. Buc. 19 14 4 1 70:19 32 ,
2. C.C.A. :Buc. 20 14 4 2 37:14 32 1
3. FI. roșie Arad 20 10 5 5 39:26 25 j
4. Dinamo Buc. 20 9 4 7 35:22 22 1
5. Flacăra PIoești 19 8 6 5 39:28 22 I
6. Din. Or. Stalin 20 16 2 8 36:28 221
7. Știința Tim. 19 8 4 7 36:34 20$

8. Avîntul Reghin 19 6 4 9 22:38 îars
9. Locom. Tg. M. 19 5 4 1» 25:50 K-J

10. Locom. Tim. 19 « 1 12 25:38 îs i

11. Locomot. c-ța 19 5 2 12 24:47 12 J
12. Știința Cluj 19 2 7 10 24:43 11!
13. Minerul Petr. 20 3 5 12 25:50 ii

ȘTIRI, REZULTATE
■ De duminică, toate jocurile 

din campionatul categoriei A și B 
vor începe de la ora 14.30.

■ Un meci amical, duminică la 
Constanța : Locomotiva—Progre-- 
sul CPCS 3-1 (1-1). Au marcat: 
Ispas (2), Tatomir și — respec
tiv — Raab.

■ Biletele pentru jocul Dinamo 
București — Flacăra PIoești se 
pun în vînzare de mîine dimineață 
la agențiile Dinamo, CCA, Prono
sport (Cal. Victoriei 9) și la casa 
de bilete din bd. N. Bălcescu (vi
zavi de „Dalles”).

O Metaiurgiștii din Orașul Sta
lin au obținut ieri în Capitală o 
surprinzătoare victorie. întrecînd 
cu scorul de 3-1 (1-0) formația
bucureșteană Progresul. Jocul a 
fost de slabă factură tehnică și spre 
sfîrșit presărat cu numeroase du
rități comise de oaspeți, care au 
dus la accidentarea lui Țîrcovnicu 
și Bodo. De Ia început. Progresul 
are inițiativa, dar nu reușește să

IN ATENȚIA PART1CIPANȚILOR
Toți participanții care posedă bu

letine cu ,,0“ rezultate și nu au posi
bilitatea să-și procure formularul tip 
de comunicarea participării la premii 
speciale, pot face aceste comunicări 
direct prin scrisoare recomandată 
adresată I. S. Pronosport, Căsuța 
poștală 102 București, în așa fel in
cit să ajungă cel mai tîrziu în dumi
nica imediat următoare concursului 
respectiv.

La textul scrisorii se va anexa și 
talonul 3 al buletinului respectiv

O Azi după amiază la ora 18 va avea 
loc la Agenția Centrală din Calea 
Victoriei 9. o întîlnire cu participan
ții la Pronosport. Se vor discuta 
șansele echipelor programate în con
cursul Pronosport nr. 45 etapa de

onosport
duminică 13 noiembrie a. c. și în 
special întâlnirea Dinamo București 
— Flacăra PIoești.

® I n urma omologării celor 111.995 
buletine depuse la concursul PRO
NOSPORT Special din 
1955 au fost stabilite 
premii :

Premiul I : 9 buletine
late exacte, revenind fiecărui bule
tin cîte 2.995 lei.

2 noiembrie 
următoarele

cu 11 rezui-

Premiul II : 160 buletine cu 10 re
zultate exacte, revenind fiecărui bu
letin premiat cîte 199 lei.

Premiul III : 1.1S2 buletine cu 9 re
zultate exacte, revenind fiecărui bu
letin cîte 40 lei.
S In urma omologării celor 503.023 bu
letine depuse la concursul PRONO
SPORT nr. 44 etapa din 6 noiembrie 
1955 au fost stabilite următoarele pre
mii :

Premiul I : 42 buletine cu 12 rezul
tate exacte, revenind fiecărui buletin 
cîte 2.844 lei.

Premiul II : 683 buletine cu 11 re
zultate exacte, revenind fiecărui bu
letin cîte 209 Iei .

Premiul III : 5.553 buletine cu 10 
rezultate exacte, revenind fiecărui 
buletin cîte 38 lei.,,. -■

•••
înscrie. In Sfchimb, metaiurgiștii, 
un contraatac, deschid scorul prin 
Dănciulescu (min. 44). Și după 
pauză, inițiativa este tot de partea 
Progresului, dar Georgescu, Virgil, 
Major și Bodo se pierd în driblin
guri inutile. In schimb, linia de a» 
tac a metalurgiștilor se dovedește 
mult mai periculoasă și Hașotă (cel 
mai bun jucător de pe teren) înscrie 
două goluri pentru echipa sa în 
min. 57 și 
să domine, 
un singur 
min. 70.

Pînâ la
Steagul roșu Orașul Stalin reușește 
să mențină rezultatul, dar atitudi» 
nea unora din jucătorii săi. în șpe. 
cial Proca și Marinescu, trebuie 
sancționată cu toată asprimea, pen. 
tru că ieșirile lor nesportive și jo. 
cui brutal pe care le-au prestat au 
periclitat integritatea corporală a 
unor jucători de la Progresul Bucu. 
rești. Arbitrul D. Schulder (Bucu-, 
rești) s-a dovedit prea indulgent! 
față de jocul dur și periculos des.' 
fășurat de metalurgiști.

© Ieri la Craiova : Locomotiva 
Craiova — Locomotiva București 
3-2 (0-0) în categoria B. Joc de ni» 
vel mediocru. Au marcat Cristian] 
(min. 47), Socec (min. 72), Lea»j 
hevici (min. 80) pentru craiovenij 
și Olaru (min. 60) și Călin (min,| 
86) pentru bucureșteni. (C. Moțoșâ 
— corespondent).

laf

65. Progresul continuă 
dar nu marchează decît 
gol prin Copil III, în

sfîrșit, echipa Metalul

!!



UNELE AMĂNUNTE DESPRE ECHIPA DE LUPTE 
A R. F. GERMANE

In acest sfîrșit de an sportivii noș
tri sînt angrenați într-o bogată acti
vitate internațională. O parte a pro
gramului va fi susținută de reprezen
tativa noastră de lupte, care va tntîlni 
puternicele formații ale R.F. Germa
ne și Finlandei. De primul meci, fixat 
pentru 26 noiembrie, ne mai despar
te puțină vreme. Este deci firesc 
interesul multor cititori de a cu
noaște unele amănunte în legătură 
cu viitorii adversari ai luptătorilor 
noștri.

Știrile despre rezultatele obținute 
în ultimele săptămîni de către lup
tătorii finlandezi și germani au tă
cut să crească curiozitatea ca și in
teresul pentru meciurile anunțate 
mai sus. După cum se știe, repre
zentativa Finlandei a învins detașat, 
la Paris formația Franței. Victoria 
este normală, însă scorul întîlnirii 
(8—0) arată torma bună a învingă
torilor. După acest meci, echipa Fin
landei a susținut la Dortmund un 
meci în compania reprezentanților 
R.F. Germane. Meciul a i even it 
surprinzător — după părerea noas
tră — echipei gazde, cu scorul de 
5—3. Care să tie explicația acestui 
rezultat? Timpul oarecum scurt în
tre prima întîlnire susținută de fin
landezi (22 septembrie) și cea de a 
doua (25 septembrie) ar ti un mo
tiv. Cea mai valabilă explicație 
este însă aceea că luptătorii 
germani dețin actualmente o for
mă dintre cele mai bune, dova
dă — mai ales — rezultatele indi
viduale înregistrate în meciul 
R.F.G. — Finlanda.

Dar iată rezultatele înregistrate, 
importante în sine și în special 
pentru cititorii noștri pentru faptul 
că marea majoritate a celor amin- 
.îți vor alcătui echipe ce se vor 
deplasa la București. Cat. 52 kgr.: 
Nvkanen (F.) b.p. Fr. Stânge 
(R.F.G.), cat 57 kgr.: Heintz Heu

ser (R.F.G.) b.p. Jaskari (F.), cat. 
62 kgr.: Maekinen (F.) b.p. Helmuth 
(R.F.G.), cat. 67 kgr.: Erlenbuch 
b. tuș min. 10 Pentillae (F.), cat 
73 kgr.: H. Boese (R.F.G.) b. tuș 
min. 1 Rantanen (F.), cat- 79 kgr: 
H. Hess (R.F.G.) b. tuș min. 1 
Saarijaervi (F.), cat. 87 kgr.: Lahti 
(F.) b.p. Dirscherl (R.F.G.), cat. 
grea: Dietrich (R.F.G.) b.p. Rauhala 
(F.).

O telegramă sosită acum cîtăva 
vreme ne-a anunțat formația R.F. 
Germane. Aceasta corespunde cu cea 
aliniată în fața echipei finlandeze, 
cu excepția categoriilor 62 și 67 kgr., 
în care figurează Hugo Heuser și 
Heintz Heller.

Cercetînd formația oaspe consta
tăm că unii dintre luptătorii germani 
s-au mai întîlnit cu reprezentanții 
noștri în ultimele două mari între
ceri internaționale și anume la cam
pionatele mondiale și în turneul de 
ia Pola (R.P.F. Iugoslavia). Gei 
mai buni dintre ei sînt H. Boese, 
campion al R.F.G., Horst Hess cla
sat pe locul trei la campionatele 
mondiale, Fr. Stange, Fr. Dirscherl 
și W. Dietrich. Interesant este fap
tul că din rezultatele celor cîteva 
meciuri susținute de luptătorii ro- 
mîni cu viitorii lor adversari, se 
desprinde un echilibru de forțe. Ast
fel, M. Belușica l-a învins la Pola 
pe Boese, iar Pîrvulescu l-a întrecut 
la puncte 'pe Heintz Hetise. In 
schimb, Fr. Stange (concurînd Ia 
categoria 57 kg) l-a întrecut pe D. 
Pîrvulescu, iar Dirscherl pe I. Cor
nea nu.

Se impune, deci, ca în timpul 
scurt care a mai rămas pînă la re
uniunea cu luptătorii din R.F.G., re
prezentativa noastră să-și desăvîr. 
șească pregătirea în vederea aces
tei importante și dificile întreceri.

I. Ș.

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE BOX PE ECHIPE
Cea de a treia etapă a campiona

tului republican de box pe echipe 
este așteptată cu un viu interes de 
către numeroșii iubitori ai „sportu
lui cu mănuși". Intr-adevăr, cele trei 
întîlniri de la stîrșitul acestei săo- 
tămîni sînt menite să aducă o primă 
clarificare în clasament. După cum 
se știe, în cadrul acestei etape sînt 
programate următoarele întîlniri:

BUCUREȘTI: Metalul-Combinata 
Progresul-|-Fl. roșie.

GALAȚI: C.C.A.-Combinata Voin
ța -I- Constructorul.

ORADEA: Dinamo-Combinata Lo- 
comoti va + Știința.

Fiecare dintre aceste întîlniri pro
mite întreceri de bună calitate și 
foarte echilibrate. In Capitală, spre 
satisfacția spectatorilor dornici să ur
mărească reuniunile de box în con- 
dițiuni corespunzătoare. întîlnirea 
dintre Metalul și combinata Progre- 
sui-H'lamura roșie, se va desfășura 
după toate probabilitățile, sîmbătă 
seara, în sala Floreasca. Reuniunea 
opune două echipe puternice și bine 
pregătite. Combinata Progresul FI. 
rcșie vine după surprinzătoarea vic
torie înregistrată la timișoara în 
fa‘a reprezentativei asociației Dina
mo. Această victorie a deschis intere
sante perspective echipei antrenată 
de Lucian Popescu șl Gh. Axioti. 
Metalurgiștii, care se află după 
două înfrîngeri consecutive, dar care 
s-au tăcut remarcați printr-un box 
de calitate, urmăresc să se reabili
teze. Întîlnirea cuprinde multe punc
te de atracție. Este vorba, în pri
mul rînd, de revanșa Luca Romano- 
Dănilă Done, ca și de promițătoa
rele dispute D. Mîțu-A. Olteana, D. 
Prunoiu-Matei Godeamu, Al. Blank- 
Simion Gheorghe I și Octavian Cio- 
loca-V. Mariuțan.

Pentru întîlnirea de la Galați, mi
litarii nu și-au alcătuit încă echipa. 
Există însă cîteva nume „sigure": 
Gh. Fiat, D. Adam, V. Mitrache,

Șerbu Neacșu, V. Tiță, V. Galeș și 
Gh. Negrea. Situație incertă este la 
categoriile muscă, cocoș și pană. 
Antrenorul Marcu Spakov, are de 
dezlegat trei veritabile „probleme": 
Mircea Dobresctt sau Toma llie? 
Victor Schiopu sau Nicolae Mîndrea- 
nu? Emil Cismaș sau Dumitru Bo
iangiu? Formația combinatei Vo- 
înța-ȚConstructorul nu va ti mult 
diferită de cea din primele două e- 
tape. Se remarcă reintrarea „co
coșului" Ion Zlătaru, trecerea lui A- 
dolf Cristea Ia semigrea și introdu
cerea în echipă a lui V. Căruțașu.

O altă întîlnire „tare" se anunță 
a fi cea de la Oradea. Dinamoviștii 
se află după o înfrîngere discuta
bilă, iar combinata Locomotiva + Ști
ința este decisă să confirme victoria 
din etapa precedentă. Dinamo de
plasează la Oradea un lot puternic 
din care nu vor lipsi de astă-dată 
nici maeștrii sportului Nicolae Lin
ca și Ghețu Velicu. La categoria co
coș va evolua probabil C. Gheor
ghiu. El este însă, deocamdată, ușor 
suferind. Dacă nu se va însănătoși 
pînă la sfîrșitul săptămînii, el va fi 
înlocuit cu St. Dumitrache. O schim
bare este în perspsctivă și la catego
ria ușoară, unde G. Kișs va lua pro
babil locul lui M. Trancă. Combi
nata Locomotiva + Știința va prezen
ta o echipă redutabilă, din care nu 
vor lipsi maeștrii sportului Eusta- 
țiti Mărgărit și Petre Zaharia, pre
cum și campionul republican Con
stantin Dumitrescu.

înaintea celei de a treia etape, 
clasamentul campionatului republi
can de box pe echipe se prezintă 
astfel:

C.QA. 220 0 46:33
Frog.-ț-Fl. roșie 2200 43:35
Dinamo 2 10 1 39:40
Loc.-ȚȘtiința 2 10 1 36:42
Metalul 2002 36:43
VoInța-ț-Constr. 2 0 0 2 35:42

activitatea turistică la zi
In cinstea Congresului Partidului, 

Direcția de Turism și Excursii din 
C.C.S. organizează două manifes- 
tațiuni turistice: excursii de zece zile 
și un concurs de orientare turistică 
de gradul .III cu temă de zi și de 
noapte.

La excursiile de zece zile, care 
se vor organiza începînd de la 1 de
cembrie a.c., pot participa oamenii 
muncii care vor să plece în conce
diu de odihnă la munte.

Concursul ae orientare turistică 
se va desfășura în zilele de 12 și 13 
noiembrie în munții Bucegi. înscrie
rile se fac la cabana „Cota 1500“ 
în ziua de 11 noiembrie 1955. Pro

bele ce vor avea loc în cadrul 
concursului sînt cele prevăzute în 
regulamentul unic pentru concursu
rile de gradul 111. La concurs vor 
participa echipe din toate regiunile 
țării, compuse din trei turiști, indi
ferent dacă au mai luat sau nu parte 
la concursul interregional organizat 
în acest an de G.C.S. Echipa va 
avea ca material tehnic obligatoriu 
1—3 busole, altimetru, ceas, lanternă 
și binoclu. Echipele clasate pe pri
mele trei locuri și echipierii lor vor 
primi premii. Toate echipele partici
pante «vor primi diplomă cu indica
rea locului ocupat în clasament și a 
punctajului obținut.

Angelica Rozeanu din nou în fruntea listei I 
celor mai bune jucătoare din lume

Federația internațională de te
nis de masă a alcătuit lista celor 
mai buni jucători pe anul acesta, 
în baza rezultatelor realizate în 
cadrul diferitelor concursuri inter
naționale șl la campionatele mon
diale de tenis de masă desfășurate 
la Utrecht în Olanda.

Ca și în ultimii ani, în fruntea 
listei celor mai puternice jucătoare 
din lume figurează Angelica Ro
zeanu (R.P.R.), care a reușit să 
cucerească pentru a 6-a oară con
secutiv titlul suprem. Pe locui doi

se află austriaca Linda Weitl, ur
mată de Rosalinde Rowe (Anglia), 
Watanabe (Japonia), Eva Koczian 
(R. P. Ungară) și Diana Rowe 
(Anglia).

Clasamentul jucătorilor are ur
mătoarea înfățișare:

1. Toshiaki Tanaka (Japonia), 
campion mondial; 2. Dolinar (R. 
P. F. Iugoslavia) ; 3. Andreadis
(R. Cehoslovacă) ; 4. F. Sido (R. 
P. Ungară) ; 5. Ogim-ura (Japo
nia) ; 6. Koczian (R. P. Ungară).

Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Italiei

nrfnesc care, mai ales, pri-n Ange-Cu o carte de vizită excelentă, 
la care s-au adăugat, bineînțeles, 
și recentele succese de la Viena și 
Belgrad, delegația jucătoarelor și 
jucătorilor de tenis de masă din 
R.P.R. a părăsit în cursul zilei de 
ieri capitala Jugoslaviei. îndrep- 
Undu-se spre Milano, unde în zi
lele de 12 și 13 noiembrie se vor 
desfășura campionatele internațio
nale ale Italiei.

La aceste campionate, care sînt 
la prima lor ediție, țara noastră 
va fi reprezentată de maestrele e- 
merite ale sportului și campioane 
mondiale Angelica Rozeanu și Ella 
Zeller, precum și de maeștrii spor
tului Matei Gantner. Tiberiu Ha- 
rasztosi și Paul Pesch.

Spectatorii italieni sînt desigur 
dornici să-i vadă evoluînd pe re
prezentanții tenjsului de masă ro-

Trăgătorii romini
Pekin (Agerpres). — CHINA 

NOUA transmite: Marți a sosit la 
Pekin echipa trăgătorilor romîni 
care va lua parte la concursul in
ternațional de tir organizat la 
mijlocul lunii în Capitala R.P. 
Chineze. La sosire, pe aeroportul 
din Pekin, sportivii romîni au fost 
întîmpinați de Jun Gao-dan, vice
președinte al comitetului de orga
nizare a concursului, Ciao Ciun-i,

PE SCURT
A Echipa masculină de baschet a 

R.P. Ungare a susținut cel de al 
doilea meci din cadrul turneului ce-1 
întreprinde în Franța. Ea a întîlnit 
selecționata militară franceză de care 
a fost întrecută cu scorul de 70-62. 
Reprezentativa feminină a R.P. Un
gare a obținut și în al doilea meci 
o victorie. Ea a învins reprezentativa 
departamentului Loire cu scorul de 
67-47.

a Cu prilejul unui concurs inter
național de atletism, desfășurat zi
lele trecute la Split, atletul Racic 
a stabilit un nou record iugoslav 
în proba de aruncare a ciocanului, 
cu performanța de 60,28 m. Vechiul 
record deținut de atletul Guhijan 
era de 59 m.

<* Un grup de 30 de atleți sovie
tici vor pleca luna viitoare în R.P. 
Chineză pentru a-și continua antre
namentele în vederea Jocurilor O- 
limpice de Ia Melbourne.

Sportivii sovietici se vor antrena 
timp de trei săptămîni pe stadioane 
situate în regiuni cu climă apropiată 
celei de la Melbourne. (Agerpres).
• Echipa reprezentativă de volei 

a Indiei, care întreprinde un turr®’u 
în R.P. chineză, a vizitat timp de 
mai multe zile orașul Canton. Cu 
acest prilej, în zilele de 6 și 7 no
iembrie. voleibaliștii indieni au sus
ținut două întîlniri în compania 
echipelor orașelor Wuhan și Chin
king. Ia jocuri au asistat peste 
25.000 de spectatori Echipa indiană 
a cîștigat primul meci cu 3-2 și a 
pierdut pe cel de al doilea cu 2-3.
• Sofia 8 (prin telefon). — Trei 

echipe de baschet din Bulgaria vor 
întreprinde turnee în străinătate. 
Astfel, „Akademik” va juca în Fran
ța, luînd parte Ia turneul organizat 
cu prilejul celei de a XX-a aniver
sări a înființării F.S.G.T.-ului, ■ echi
pa Ț.D.N.A. va pleca în Egipt, iar 
Udarnik în Siria și Liban.

In capitala Bulgariei va avea loc 
un turneu de volei la care vor par
ticipa trei echipe din Sofia și echipa 
Steaua Roșie din Belgrad.

La Dresda s-a disputat duminică 
finala campionatului de handbal al 
R.D. Germane. Victoria a revenit 
echipei Lokomotive Gera,, care a în
vins Lokomotive Magdeburg cu sco
rul de 13-8 (5-5).

-4» Fraga 9 (prin telefon). — Dumi
nică s-a desfășurat întîlnirea inter
națională de haltere dintre repre
zentativele Cehoslovaciei și Austriei. 
Sportivii cehoslovaci au'învins cu 
scorul de 6-1.

BUDAPESTA (prin radio). — A- 
seară a luat sfîrșit întîlnirea de te
nis de masă dintre echipele R. P. 
Ungare și Angliei. Scorul final a 
fost de 6-2 în favoarea sportivilor 
maghiari.' Iată rezultatele: Sido-Lea- 
ch 2-1, Szepessi-Kennedy 2-0, 
Eva Koczian-Diana Rowe 2-0, Gizi 
Farkas-R. Rowe 2-1, D. Rowe-G. 
Farkas 2-0, Szepessi, Gyetvai-Leach, 
Kennedy 2-0, Szepessi, Eva Koczian- 
Kennedy, R. Rowe 2-0, Leach, D. 
Rowe-Sido, G. Farkas 2-1.

Astăzi echipa maghiară întîlnește 
pe cea a R.P.F. Iugoslavia.

lica Rozeanu, au ridicat culorile 
R.P.R. pe catargul cel mai înalt 
al întrecerilor internaționale de 
masă din ultimii ani. In turneul 
care începe sîmbătă în sala Insti
tutului Gonzaga din Milano, spor
tivii romîni își vor măsura forțele 
eu jucătoarele și jucătorii invitați 
din Iugoslavia, Suedia, Germania, 
Elveția și desigur cu cei din Italia.

Dintre reprezentanții tenisului 
de masă din Italia care vor par
ticipa la acest concurs sînt de re
marcat campionul Italiei Lucio 
Sturani, campioana Italiei Anna 
Grippa, precum și alți jucători și 
jucătoare fruntașe din Italia ca Lu
ciano Winderling, Giovanni Ron- 
dani, Giuseppe Molina, Adolfo 
Herskovich, Iorio Biagio, Paolo 
Caneva, Marisa Malvano. Clara 
Bregante, Murry Lucchesi etc.

au sosit la Pekin
director al Clubului sportiv cen
tral al apărării naționale și Ciai 
Tze-min, președintele Comitetului 
pentru cultură fizică și sport al 
orașului Pekin.

Au fost de asemenea de față 
membri ai Ambasadei R.P.R. la 
Pekin.

Tot la 8 noiembrie, a sosit șl 
delegația trăgătorilor bulgari.

Sportivii potezi se pregătesc 
pentru Jocurile Olimpice de iarnă

VARȘOVIA (Agerpres). — Spor
tivii polonezi se pregătesc în ve
derea celei de a Vll-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de iarnă, care 
va avea loc între 27 ianuarie și 6 
februarie 1956 la Cortina d’Am
pezzo (Italia). La această compe
tiție, R. P. Polonă va fi reprezen
tată de schiori, jucători de hochei 
pe gheață și boberi. Sportivii po
lonezi nu vor participa la probele 
de patinaj.

In legătură cu pregătirile spor
tivilor polonezi, Tomasz Lempart, 
secretarul Comitetului olimpic al 
R. P. Polone, a făcut următoarea 
declarație: „Sportivii polonezi pri
vesc cu mare interes Jocurile O- 
limpice de iarnă și acordă o im
portanță deosebită pregătirii lor. 
In linii generale se cunoaște acum 
lotul schiorilor polonezi, mai ales 
că anul trecut sezonul de iarnă a 
fost bogat în evenimente în țara 
noastră și am avut posibilitatea să 
selecționăm pe cei mai valoroși 
schiori care ne vor reprezenta la 
Cortina d’Ampezzo. Antrenamen
tele sînt în plină desfășurare. 
Schiorii noștri vor participa la o 
serie de concursuri internaționale 
premergătoare Jocurilor Olimpice 
Astfel, coborîtorii vor pleca tn 
Austria Franța, iar săritorii șl 
fondiștii în Elveția. Echipa de ho
chei pe gheață a R. P. Polone și-a 
început pregătirile încă din pri
mele zile ale lunii octombrie pe 
patinoarul artificial „Torwar" din 
Varșovia. Meciurile care au avut 
loc pînă tn prezent au demonstrat 
că echipa este bine pregătită. In 
cursul lunii noiembrie, hocheiștii 
polonezi vor susține 6 meciuri în 
R. Cehoslovacă, iar în decembrie 
vor participa Ia un mare turneu 
internațional care va avea loc la 
Varșovia. La începutul lunii ianua
rie, hocheiștii polonezi vor susține 
mai multe meciuri internaționale 
în Austria și Elveția. Membrii e- 
chipelor de bob ale R. P Polone 
s-au antrenat pînă acum în sală, 
făcînd condiție fizică. Ei așteaptă 
cu nerăbdare căderea zăpezii pen
tru a-și continua antrenamentele 
pe pîrtie. In luna decembrie, bo- 
berii polonezi vor participa la mai 
multe concursuri internaționale în 
R P R. și R. D. Germană".

V. Smislov conduce în turneul 
de șah de

ZAGREB, & (Agerpres). —
Runda a 5-a a turneului interna

țional de șah de la Zagreb s-a ca
racterizat prin partide calme, înre- 
gistrîndu-se nu mai puțin de 6 re
mize în următoarele întîlniri : Po- 
recca — Ivkov, O’Kelly — Gheller, 
Smîslov — Gligoric, Bertok — Ra- 
bar, Bisguier — Minev și Mata- 
novic — Pire. Două partide au fost 
decise în favoarea unuia din par
teneri : Trifunovic — Barcza 1-0 
și Dieckstein — Fuderer 1-0, iar 
alte două au fost întrerupte.

In runda a șasea, marele maes
tru Smîslov, jucînd cu negrele, a 
cîștigat o partidă excelentă Ia Pire. 
In celelalte partide s-au înregis
trat următoarele rezultate: Fude
rer — Porecca 1-0, Gligoric — 
Dieckstein 1-0, Filip — Milic 0-1. 
Partidele Minev — Karaklajic, 
Gheller — Bisguier și Trifunovic 
— O’Kelly s-au terminat remiză.

la Zagreb
Milic a cîștigat partida întreruptă 
cu Udovcic, iar Karaklajic a cedat 
la Filip care avea marc avantaj 
la întrerupere.

După 6 runde clasamentul are 
următoarea înfățișare: 1. V. Smîs
lov (U.R.S.S.) 4'/2 puncte, 2—3
Trifunovic (Iugoslavia), Milic (Iu
goslavia) 4, 4—8 O’Kelly (Bel
gia). Gheller (U.R.S.S), Bisguier 
(S.U.A.), Gligoric (Iugoslavia), 
Dieckstein (Austria) 3'/2'.

In runda a Vll-a s-au înregis
trat rezultatele: Minev-Milic 1-0; 
Bertok-Fuderer */2-'/2: O’Kelly- 
Barcza 'fa-'/i; Bisguier-Trifunovic 
'li-'h; Karaklajici-Gheller 'Ir'li- 
Celelalte partide au fost întrerupte. 
Smîslov are poziție cîștigată la 
Udovcic.

Barcza a cîștigat partida între
ruptă la Rabar, iar Ivkov a făcut 
remiză cu Bertok.

Fotbal peste hotare
DERBIUL CA ABONATULUI 

MAGHIAR
Budapesta (prin telefon). — In 

campionatul maghiar de fotbal, cel 
mai important joc desfășurat dumi
nică a fost cel dintre fruntașele cla
samentului, Voros Lobogo și Hon- 
ved. Meciul s-a terminat la egali
tate 3-3. Cu trei etape înainte de 
terminarea campionatului Honved 
continuă să conducă în clasament
cu un avans de 3 puncte. Iată cele
lalte rezultate: Dozsa — Kinizsi 2-3, 
Vasas Izzo — Pecsi Dozsa 0-1, Dyos- 
gydri Vasas — Vasas Budapesta 1-2, 
Gydri Vasas — Legiero 3-1, Dorogi 
Banyasz — Sombathelyi Torekves 
2-2; Salgotarjani Banyasz — Csepeli 
Vasas 0-0. Primele cinci clasate:
1. Honved
2. Voros Lobogo
3. Kinizsi
4. Vasas Bp.
5. Dorogi
LUPTĂ ECHILIBRATA IN

23 18 4 1
23 16 5 2

22 14 5 3
22 15 2 5
22 7 9 6

84:42 
67:26 
61:23
58:37
33:32
CAM

40
37
33
32
23

PIONATUL R.D. GERMANE
Berlin 7 (prin telefon de la cores

pondentul nostru). — In campiona
tul R.D. Germane, lupta pentru pri
mul loc este deosebit de strînsă. Pe 
primele locuri, se perindă de la 
etapă la etapă Dynamo Berlin, Wis- 
muth Karlmarxstadt și Empor Ros
tock. In meciurile disputate dumi
nică toate aceste trei echipe au cîș
tigat. Primele două în deplasare, iar 
Empor Rostock pe teren propriu. 
Iată' rezultatele înregistrate: Empor 
Rostock — Senftenberg 2-1, Vor- 
vărts Berlin — Lokomotive Stendahl 
7-1, Lokomotive Leipzig — Wismuth

Karlmarxstadt 1-2, Turbine Erfurt — 
Fortschritt Weisen 3-1, Rotation Ba
belsberg — Motor Zwickau 2-2, En- 
heit Dresden — Dynamo Berlin 0-2, 
Chemie Karlmarxstadt — Rotation
Leipzig 1-2. Clasamentul 
trei echipe:
1. Empor Rostock 10 6 2
2. Wiesmuth Karl

marxstadt 9 5 3
3. Dynamo Berlin 9 5 2

primelor

2 20:12 14

1 23:12 13
2 19: 8 12

GERHARD LERCH 
UN NOU SCANDAL

IN FOTBALUL ITALIAN
Roma. -— Duminica trecută, cu pri

lejul întîlnirii de fotbal disputată 
între echipele Neapole și Bologna 
din prima divizie a campionatului 
italian s-au petrecut grave inciden
te. Suporteri fanatici ai echipei lo
cale — transmite corespondentul a- 
genției Reuter — au invadat tere
nul în ultimul minut de joc cînd 
arbitrul a acordat o lovitură de 11 
m. în favoarea echipei Bologna care 
era condusă cu 3-2. Incercînd să 
protejeze pe arbitru' de furia pu
blicului gardienii din paza stadio
nului au fost atacați cu sticle de U- 
monadă. Poliția a făcut uz de arme 
și gaze lacrimogene pentru a îm
prăștia publicul. Scandalul s-a sol
dat cu 150 răniți, dintre care mai 
mulți, în stare gravă, au fost inter
nați în spital. După cum transmite 
postul de radio Robia, Federația 
Italiană de Fotbal a suspendat tere
nul și a luat o serie de măsuri îm
potriva organizatorilor și fanaticilor 
suporteri ai echipei. Rezultatul a 
fost omologat cu 3-3.
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