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PARTIDE INTERESANTE Șl DE RIDICAT NIVEL TEHNIC IN PRIMA RUNDĂ 
A CAMPIONATULUI DE ȘAH AL R. P. R.

Reprezentanții R. P. R. au cucerit toate titlurile 
de campioni internaționali de tenis de masă ai Italiei!

Criza de timp a lost „oaspe
tele" (nedorit) aproape în fie
care partidă din prima rundă a 
finalei campionatului de șah al
R.P.R. Nu au făcut cunoștință 
cu ea Urseanu și Drimer, Crețu- 
lescu și Reicher, care au remizat 
în primele patru ore de joc. 
după o luptă interesantă, Ghi- 
țescu și Costea, care au cîștigat 
la Rusenescu și — respectiv — 
la Breazu, înaintea controlului 
reglementar a celor 40 de mu
tări, primul printr-o combinație 
finală de efect, cel de al doilea 
în stilul său pozițional caracte
ristic. Tot în primele patru ore 
de joc au acceptat egalitatea Bă- 
lănel și M. Rădulescu A fost re
miză întîlnirea lor, dar ce re
miză...

In această partidă s-a jucat 
o variantă a apărării siciliene- 
foarte mult folosită în concursu
rile din ultimul timp, (alb: Bă
lanei, negru: Rădulescu). /. e4 
c5. 2. Cf3 d6 3. d4 cd: 4. C:d4 
CJ6. 5. Cc3 g6. 6. Ne3 Ng7 in 
care Bălanei cu mutarea 7. f3 a 
adoptat un sistem studiat și ela
borat de teoreticienii sovietici
7...  Cc6 8. Dd2 0—0 9. 0—0—0 
Ne6 10. Rbl Tc8 11. g4 Da5 12 
C:e6 fe: 13 Nc4 Cd8 14 Ne2 
Cd7 15. Nd4 Ce5 16. f4 /? Aceas
tă mutare s-a întîlnit recent în 
partida Gheller — D. Byrne din 
meciul de șah U.R.S.S. — S.U A. 
Ca și în partida de față, negrul 
a jucat 16... Cdc6!?, oferind un 
îndrăzneț și surprinzător sacrifi
ciu de piesă. Gheller nu l-a ac
ceptat și a pierdut partida. Se 
pare că Bălanei a studiat va
rianta și găsindu-i întăriri a ju
cat curajos 17. fe • a urmat 17... 
C:d4 18 D:d4 N:e5 19. De3 
N:c31? O noutate interesantă. 
Teoreticienii, ghidîndu-se după 
partida Gheller — Byrne, reco
mandă pentru negru 19... T:c3 
20. bc: N:c3 dar acum albul are 
mai multe posibilități de apăra
re. I 21. Nc4 Da3 22. Del, Db4 +
23. Nb3 a5 24 a31 Db5 25. Pa2 
și albul, rămas cu un turn în 
plus, pare să nu mai aibă greu
tăți. II. 21. Td3 Db4 + (21... Tc8
22. Tfl și Df3) 22. Rcl Db2+
23. Rdl șî din nou nu se vede 
pentru negru o cale de continua
re a atacului. Mișu Rădulescu 
a hotărît însă să sacrifice turnul 
din „c8“, trei mutări mai tîrziu. 
Și, se pare, că nu a greșit cal
culul. 20. bc: T:c3 21. Td3 Dbl+ 
22. Iței T:c2+I 23. R:c2 Tc8+
24. Tc3 T:c3+ 25. D:c3 D:e4+ 
26. Rb3 D:hl 27. De3 e5 28. D:a7 
De4 29. Df2 d5. remiză.

„Derbiul" doctorilor, partici
pant la această finală, a revenit 
categoric lui Troianescu care l-a 
întrecut pe colegul său de breaslă 
R. Alexandrescu într-o excelentă 
partidă pozițională. De altfel 
Alexandrescu a depășit timpul de 
gîndire la mutarea 39-a. Același 
lucru i s-a întîmplat lui Halic, 
căruia tot într-o poziție pierdu
tă i-a „căzut steagul" în parti
da cu mezinul turneului Gunsb-r- 
ger. dar la mutarea 32-a.

Plină de fineți și mutări spi
rituale a fost întîlnirea Voicu- 
lescu — Samarian. Albul 3 jucat 
energic deschiderea, a obținut un 
mare avantaj de spațiu și Sa
marian, în căutare 1, ie ații
a sacrificat o calitate pentru un 

pion. La mutarea 20, această par
tidă a ajuns la următoarea po
ziție: ALB — Rg2, De3, Tel și 
fl, Cb5 pp. a2, c4, e2, f3, g3 și 
h3. NEGRU — Rg8, Dd7, Tc8, 
Ng7, Ce6, pp. a6, b6. d6. e7, f7, 
g6 și h7. Aici Voiculescu a ju
cat 21. D:b61? sacrificînd un cal 
pentru a-și face doi pioni trecuți 
care susținuți de damă și turn 
se anunțau foarte puternici. In 
lipsă de altceva mai bun Sama
rian a luat caliil, începînd apoi 
o adevărată vînătoare a pionilor.
21...  ab: 22. cb: Nd4I Nebunul 
ocupă o diagonală foarte im
portantă. 23. T:c8+ D:c8 24. Dc6 
Db8 25. Tel. Nc5 26. a4. Cd.4 27. 
De4, Da7! 28. Tal. C:b5 29. Dc6 
Cc3. Acest cal face minuni de 
vitejie I 30. a5 C:e2 31. a6 
Ngil 32. Tfl (forțat) De3. Re
gele negru este complet încercuit 
32. Dc2 Cd4 ? In mare criză de 
timp (30 sec. pentru șapte mu
tări) Samarian nu vede... lovi
tura de grație: 32... De5 II după 
care albul este amenințat cu mat 
la g3. Nu merge 33. f4 Df5+ 34 
Tf3 Cd4 și cîștigă, ci doar 34 
T:gl D:g3+ 35. Rfl D:gl+ 36. 
R:e2-j- Dg2+ 37. Rdl Df 14- ur
mat de D:a6 și negrul rămîne 
cu trei pioni în plus. Partida a 
continuat. 34. Db2 Ce2 35. a7 D:a7, 
36. D:e2 Nc5, 37. Db2 Da3, 
38. D:a3 N:a3 39. f4 Rg7 40. Rf3

Atac la poarta echipei Dinamo. Drăgan (Flacăra) și-a făcut loc 
printre apărătorii dinamoviști și trage la poartă. Băcuț II (stingă) 
și Toma (dreapta) urmăresc cu pri virea mingea care va poposi tn 
brațele lui Birtașu.

Dinamo București a terminat din nou Ia egalitate cu Flacăra Ploești 1-1 (0-1)
Timpul minunat, caracterul deci

siv și perspectivele jocului dintre 
primele două clasate au atras pe 
Stadionul „23 August” peste 65.000 
de spectatori, dintre care cîteva mii 
de ploeșteni, veniți să-și încurajeze 
echipa. In tribune se făceau fel de 
fel de socoteli. O victorie a ploeș- 
tenilor ar fi mărit șansele acestora 
la primul loc; în schimb, un succes 
al dinamoviștilor ar fi consolidat 
poziția acestora. Iar un „meci nul” 
ar fi menținut situația existentă.

Din cele trei alternative, ultima 
s-a realizat. Ca și in turul campio
natului, la Ploești, cele două echi
pe au terminat din nou la egalita
te. Pentru acest rezultat, jucătorii 
au luptat cu multă ardoare, au de
pus eforturi deosebite și — ceea ce 
este mai important de subliniat — 
au avut o comportare sportivă, 
disciplinată. Dinamo București în
să, a jucat mai bine. Avînd o e- 
chipă maî echilibrată și beneficiind 
de o mai bună coeziune, dinamoviș- 
tii au desfășurat aproape tot tim
pul un joc legat și organizat gra
ție căruia și-au -impus superioritatea 
în repriza a doua. în aceasfă iparte a 
locului Dinamo a dominat din ce 
în ce mai autoritar și puțin a lip
sit să obțină victoria, la care —s 

h5, 41. g4 și s-a întrerupt, într-o 
poziție, în care, negrul are doi 
pioni pentru calitate.

Partidele Seimeanu — Szabo 
și Ciocîltea — G. Alexandrescu 
s-au întrerupt cu avantaj pentru 
alb.

Aseară s-a jucat cea de a doua 
rundă.

Tînărul A. Gunsberger, a înscris 
cea de a doua victorie pe tabela 
de turneu, învingîndu-1 de o ma
nieră strălucită pe maestrul inter
național Ion Bălănel, într-o parti
dă care a abundat în combinații 
tactice, Ghițescu, într-o poziție 
superioară, n-a observat pierderea 
unei piese și (firește) a cedat la 
Rădulescu. Puțin înainte Voicu
lescu a făcut același... cadou lui 
Seimeanu, care a obținut un punct 
întreg. Pierderea unei piese l-a 
forțat și pe Breazu să cedeze în 
fața lui Samarian. Reicher a ata
cat vehement poziția lui R. Ale
xandrescu obținînd o victorie ra
pidă în numai 21 mutări. Un sfîr- 
șit „pașnic” a avut partida Sza
bo—Halic consemnată remiză la 
mutarea 30. Celelalte partide au 
fost întrerupte.

Astăzi, începînd de la orele 9, 
în aula bibliotecii centrale univer
sitare se joacă partidele rundei 
a 3-a.

VALERIU CHIOSE

după aspectul jocului, avea drep
tul.

Prima repriză a avut un aspect 
de egalitate. Dinamo a început jo
cul cu acțiuni pe stînga unde Suru 
își păstrează locul și trage atacul 
după sine, centrînd sau trăgînd 
periculos. Apărarea ploeștenilor 
joacă calm și organizat, respin- 
gînd cu regularitate atacurile gaz
delor, iar atacul — cu două „vîr- 
furi“ avansate (Drăgan și Ghiță), 
organizează acțiuni de surprindere, 
cărora dinamoviștij le fac față. 
Totuși, în min. 7 Drăgan — pri
mind o minge de la Marin Marcel 
— se pripește și trage peste poar
tă, scăpînd astfel o bună ocazie. 
Jocul se desfășoară în ritm rapid, 
fără să atingă însă, un nivel teh
nic prea ridicat Djnamo se arată 
mai bine organizat în joc, dar îna
intașii săi se pierd’în combinații 
la marginea careului, în loc să-și 
creeze situații de șut.

Minutele se scurg repede și sco
rul rămîne alb. De altfel, se trage 
puțin și imprecis la poartă. In to
tal, Djnamo a tras 24 șuturi, 7 au 
nimerit poarta, iar Flacăra 10 (din 
care 7 în poartă) In min 31. Ene 
$re ocazia să înscrie, dar de la 6

Milano (Prin telefon). _— Prima 
ediție a campionatelor internațio
nale de tenis de trasă ale Italiei 
s-au încheiat cu un mare succes 
al reprezentanților noștri, care au 
ieșit învingători în toate probele la 
care au luat parte. Frumoasa com
portare a delegației noastre a avut 
darul să atragă simpatia întregului 
public și calde felicitări din partea 
organizatorilor și spectatorilor. De 
altfel, chiar de la sosirea sportivilor 
noștri în Italia, federația italiană de 
tenis de masă a înconjurat cu o 
deosebită căldură reprezentativa 
Republicii Populare Romîne de 
tenis de masă.

Desfășurarea finalelor a însemnat 
un nou și categoric succes al teni
sului de masă romînesc. Campionii 
internaționali de tenis de masă ai 
Italiei în acest an sînt: Angelica 
Rozeanu (simplu femei). Matei 
Gantner (simplu bărbați). Matei 
Gantner și Tiberiu Harasztosl 
(dublu bărbați), Angelica Rozeanu 
și Ella Zeller (dublu femei) și Ella 
Zeller și Matei Gantner (dublu 
mixt).

Astăzi dtipă-amiază delegația 
noastră a fost invitată să facă de
monstrații în localitatea Novara, 
iar mîine jucătoarele și jucătorii 
noștri vor evolua- în sala Societății 
Municipale de Electricitate din Mi
lano.

Iată rezultatele tehnice înregistra
te: simplu femei: turui II: Angelica 
Rozeanu — De Martini (Italia)
3—0 (7, 8, 7), turul III: Angelica 
Rozeanu — Freville (Franța) 3—0 
(13, 8, 17), Ella Zeller — Caneva 
(Italia) 3-0 (7, 15, 7). Semifinale: 
Angelica Rozeanu — Ciovic (Iugo
slavia) 3—0 (7, 8, 7), Ella Zeller— 
Watel (Franța) 3—0 (15. 17, 13), 
finala: Angelica Rozeanu — Ella 
Zeller 3—0 (14, 19, 14). Simpla 
bărbați: turul I: Harasztosi — Ca- 
lingani (Italia) 3—1 (21—13, 20— 
22, 21—9, 21—10), Pesch — Servi- 
lio (Italia) 3—0 (16, 14, 7), Gant
ner — Risolini (Italia) 3—0 (6, 9, 
16), turul II: Harasztosi — Piatî 
(Italia) 3—0 (10, 13, 17), Pesch— 
Breșei (Italia) 3—2 (22—20, 15— 
21, 21—9, 19—21, 23—21), Gant
ner — Lombardi (Italia) 3—0 (9, 
11, 13), turul III: Harasztosi — 
Barlovic (Iugoslavia) 2—3 (21—23, 
21—12, 21—16, 17—21, 9—21),
Pes:h — Melstroem (Suedia) 1—3 
(21—18, 15—21, 17—21, 16—21), 

rn. trage paralel cu poarta și min
gea iese pe lingă bară. JĂatjt.o- 
cazie. In schimb, după 9 mîntrte In 
cursul cărora Dinamo a avut ini
țiativa, dar a început să aglomereze 
jocul pe tripletă, o degajare lun
gă de la poarta Flacărei găsește 
apărarea dinamovistă prea înainte. 
La minge sar Băcuț II și Drăgan. 
Primul ratează intervenția șl Dră
gan scapă lateral spre poartă. 
Ajuns în careu, spre colț Drăgan 
trage la semiînălțime și mingea 
intră pe lîngă bară în poartă, spre 
„surprinderea” lui Birtașu. La! 14), 
Dinamo nu se pierde, dar comite 
greșala de a concentra joculliTTri- 
pletă, ușurînd astfel sarcina apă
rării ploeștenilor. Greșăla aceâȘța 
tactică este mai evidentă după 
pauză cînd Dinamo domină foar
te mult și autoritar. Ploeștenii au 
avut ocazia în min. 50 să urce sco
rul la 2-0, dar Drăgan — scăpat 
singur — trage prea încet și Bir
tașu prinde. Din acest moment, Di
namo preia pe cont propriu jocul 
și domină pînă Ia sfîrșit, cu Toar
te puține întreruperi. Egalează în 
min. 57 prin Magheț, care a reluat 
în plasă o centrare a lui Ene, du- 
£ă o cursă a acestuia pe extrema

Gantner — Winderiing (Italia) 3— 
(15, 15, 14), sferturi de finală:» 
Gantner — Molina (Italia) 3—(M
(18, 11, 16), semifinale: Gantner— 
Melstroem 3—1 (21—10, 19—21.,
21—16, 21—17), Oesterholm (Sue-- 
dia) — Barlovic 3—0 (12, 14, 11),, 
finala: Gantner — Oesterholm 3—21 
(21—18, 21—14, 14—21, 14—21..
21—15). Dublu femei: turul II: An*- 
gelica Rozeanu, Ella Zeller — Fre-- 
diani, Guglielmetti (Italia) 3—0 (8ț. 
14, 14), semifinale: Angelica Ro-- 
zeanu, Ella Zeller — Caneva, Co
lombo (Italia) 3—0 (8, 13, 13),. 
Ciovic, Roland (Iugoslavia, Bel
gia) — Watel, Freville (Franța)’
3—0 (21, 14, 15), finala: Angelica 
Rozeanu, Ella Zeller — Ciovic, Ro
land 3—0 (14, 13, 12). Dublu băr
bați: turul I: Pesch, Roland (R.P.R., 
Belgia) — Bologni, Chiezi (Italia))' 
3—0 (5, 9, 4), turul II: Gantner, 
Harasztosi — Lombardi, Pagan! 
(Italia) 3—1 (21—9, 21—6, 20-22, 
21—16), Pesch, Roland — Piatf, 
Moretti (Mia) 3-2 (17—21, 21—11!
21— 15, 13—21, 21—15), sferturi de
finală: Gantner, Harasztosi —■- 
Urchetti, Duvernai (Elveția) 3—0 
(8, 19, 16), Pesch. Roland — Lung-- 
stroem, Rădice (Suedia, Italia) 3—0 
(13, 17, 9), semifinale: Gantner. 
Harasztosi — Melstroem, Oestre- 
holm (Suedia) 3—0 (16, 20, 19), 
Gabric, Barlovic (Iugoslavia) — 
Pesch, Roland 3—0 (18, 18, 21).
finala : Gantner, Harasztosi — Ga-* 
bric, Barlovic 3—2 (20—22, 21—14.
22— 20, 19—21, 21—9). Du
blu mixt: turul II : Angelica Ro* 
zeanu, Harasztosi — Colombo, Ră
dice (Italia)- 3—0 (18, 15, 8), Fila 
Zeller, Gantner — Bozano, Winder- 
îing (Italia) 3—0 (9, 12, 6), Watel, 
Pesch (Franța. R.P.R.) — Malvano, 
Lombardi (Italia) 3—0 (20, 7, 16), 
sferturi de finală: Angelica Rozea
nu, Harasztosi — Grippa, Salafl 
(Italia) 3—0 (9, 10, 6), Ella Zel
ler, Gantner — Freville,Lungstroem 
(Franța, Suedia) 3—0 (9, 16, 6)i. 
Watel, Pesch —Guglielmetti, Stu*- 
rani (Italia) 3—0 (12, 17, 10), se
mifinale: Angelica Rozeanu, Ha* 
rasztosi — Roland, Roland (Bel
gia) 3-0 (14, 16, 14), Ella Zeller,. 
Gantner — Watel, Pesch 3—0 (IZ*. 
16, 10), finala : Ella Zeller. Gamtnef- 
— Angelica Rozeanu, Harasztosi 
3—0 (14, 16, 16).

stingă : 1-1. înaintașii dinamovl$8‘ 
mai an ocazii, dar Suru trage de 
două ori în bară, iar Ene odată 
alături. Flacăra luptă cu înverșu
nare în apărare — compartiment! 
pe care a contat cel mai mult —». 
și printr-un marcaj strict reușește- 
pînă la urmă să mențină rezulta
tul de egalitate, care-i consolidea*- 
ză locul doi și-i mai lasă speranțe 
de a ajunge pe Dinamo.

Jocul a scos în evidență forma 
bună a jucătorilor Toma, Nicușor, 
Băcuț II (care a greșit la goltfl 
primit,de echipa sa), Neagu, Mă< 
gheț, ^Marinescu, Per.eț, A. Teodo- 
rescu, Roman și Ghiță. A condus 
bine arbitrul D. Schulder. Formă* 
țiile: l

DINAMO: Birtașu — Toma.Bă- 
cu( II, Szoko — Călinoiu (Nicușorfy, 
Băcuț 1 — Maghef (Călinoiu), Ni
cușor, (Magheț), Ene, Neagu 
Suru.

FLACĂRA : Roman — Pahonțu, 
Marinescu, Topșa — Cosmoc. Pe~ 
reț — Zaharia, A. Teodorescu, Dră
gan, Marin Marcel, Ghifă.

P. GAȚU )
La tineret: Dinamo — Flăcări* 

2-2 (2-lh^ -



Mari surprize f» concursul republicau 
de canotaj academie de mare fond

CAMPIONATUL CATEGORIEI B LA FOTBAL A LUAT SFÎRȘIT
Seria I Seria a Il-a Seria a IlI-a

TIMIȘOARA 13 (prin telefon 
de la trimisul nostru). întrece
rile de canotaj academic din ca
drul concursului republican de 
mare fond, desfășurate sîmbătă 
și duminică pe canalul Bega au 
stîrnit un mare interes în rîndul 
sportivilor localnici. Concursul, 
organizat pentru prelungirea an
trenamentelor și activității cano
torilor și-a atins în cea mai mare 
măsură scopul.

In cadrul întrecerilor s-au în
registrat o serie de mari surpri
ze, cum sînt de pildă înfrîngerile 
euferite de echipajele-campioane 
republicane Flamura roșie (4+1 
fete), CCA (8+1 băieți) și, mai 
ales, victoria tînărului timișorean
N. Frosh (Progresul) asupra lui 
'Al. Ferenczi (CCA). De altfel, 
(Victoria lui N. Frosh a decis și 
victoria asociației Progresul în 
clasamentul general pe asociații.

Iată acum rezultatele tehnice în
registrate în cele două zile:

FETE (6 km. împotriva cursa- 
'lui canalului Bega) dublu; 1. Pro- 
Igresul (Elisabeta Gyorgy-Cdith 
•Schwartz) 29.25.1 ; 2. FlattHU»
iToșie (Gherghina Honnig-Marî^ 
iLaub) 30.18.1 ; 3. Metalul 34.31.6; 
•'4+1: 1. Locomotiva (Ana Pildner, 
’Al. Alomar, Lucia Dumitrescu, 
(Stela Georgescu + Rodica Pe- 
țtrescu) 27.30.5; 2. Flamura roșie 
KEtelca Laub, Elza Ocsenîeld. E-

LOCOMOTIVA GRIVIȚA ROȘIE
A CÎȘTIGAT CAMPIONATUL DE RUGB1 AL R.P.R.

Cu meciurile dispu.ate ieri în 
'Capitală și provincie, campionatul 
«fetegoriei A la rugbi a luat sfîrșit

Intrecînd la Orașul Stalin Con
structorul din localitate cu scorul 
de 60—0 (18—0). echipa Locomo
tiva Grivița Roșie și-a menținut 
primul Ioc în clasamentul catego
riei A, cîștigînd în acest fel mult 
rivnitul titlu de campioană a Repu
blicii Populare Romîne pe nul 

1955.
In Capitală, echipa Casei Cen

trale a Armatei a întrecut cu sco- 
tuI de 28—6 pe Progresul Sănă
tatea, ocupînd în acest fel locul II 
4n clasament. Dinamo București, 
clasată pe locul III în acest cam
pionat, a întîlnit formația studen
ților timișoreni de care a dispus 
cu scorul de 28—9 (17—3). Ulti
ma întîlnire din cadrul campio* 
natului disputată în Capitală a 

pus față în fată formațiile Con- 
■structorul T. S P București și 
Dinamo IX București. După 
♦ repriză In care nici una dintre 
formații n-a reușit să deschidă 

■scorul. Constructorul T.S.P. BucU- 
Tești a marcat 12 puncte iar dina- 
moviștii trei. In urma aces'ui re
zultat, Constructorul a ocupat locul 
TV în clasament.

La Petroșani, echipa locală Mi

Rezultate strînse
îm campionatul republican de handbal
ST1INTA I.C.F.-FLAMURA ROȘ10 

JIMBOLIA 5-4 (1-3)

Desfășurată sub semnul luptei 
fndîrjite pentru evitarea retrogra
dării, partida dintre Știința I.S.F. 
ți Flamura Roșie Jimbolia nu a dez
mințit așteptările. A fost un meci 
echilibrat, care se putea termina 
tot atît de bine cu victoria oaspeți 
lor. Intr-adevăr, Flamura Roșie a 
condus la pauză, apoi o bună parte 
din repriza a doua, iar golul vic
torios al studenților a fost însdris 
în ultimul minut. Ambele echipe au 
ratat cîte o lovitură de la 13 m. 
Punctele învingătorilor au fost în
scrise de Balaeș (3) și Nodea (2). 
Pentru Flamura Roșie au înscria 
Kremer (2), Valeri și Vraniar.

C. Dumitru 
corespondent

IDINAMO 6-FLAGARA PLOEȘT1 
7-8 (5-5)

Ploeștenii au cucerit ieri dimi
neață, pe stadionul Dinamo, două 
puncte foarte prețioase. Victoria lor 
este ne deplin meritată. In prima 
repriză, perioadele de dominare șl 
ocaziile de gol ale unei echipe șî 
celeilalte, s-au reflectat just în sco
rul de 5—5. După pauză, Flacăra 
a condus mai întîi cu 6—5, apoi cu 
7—6 și 8—6. Gu puțin înainte de 
fluierul final, dinamoviștii au înscris 
dintr-o lovitură de Ia 13_m. Ulti
mele minute de joc s-au desfășu
rat în nota de evidentă nervozitate 
1 jițcătorilor ambelor echipe. 

caterina Erdos, Elisabeta Kormos 
+ Eleonora Novac) 29.24.5 ; 3. 
Constructorul 30.15.5; 4. Progre
sul 30.42.3; 5 Voința 34-59.9; 
8+1 : Metalul (Stela Stanciu, E. 
Rigard, Primavera Giulescu, Olim
pia Folea, Ti'inia, Sălceanu, Cor
nelia Turțaru, Petrița Dobre, Eli- 
sabeta Comaragiu + Elena Far- 
kaș) 27.46.2; 2. Progresul 31.58.8.

BĂIEȚI (10 km.): 8+1 s 1.
Dinamo (I. Petrov, I. Belu, Șt. 
Boroș, E. Șerban, A. Bălan, G. 
Butnaru, Gh. Corfu, D. Boloni +
O. Păunescu) 35.59.9; 2. C.C.A.: 
37.13.4; 3. Știința: 39.02.1 ; 4. 
Locomotiva 40.04.4; 4+1: 1.
C.C.A. (Șt. Kurecska, C. Kiss,
I. Bozsak, I. Ostoia + I. Daciu) 
41.12.1; 2. Constructorul 42.54.7;
3. Progresul 45.15.3; 4. Știința 
47.55.4; 5. Locomotiva 48.04.0; 
2+1: 1. C.C.A. (Kapler, Vitko- 
vics + Giurcăneanu) 47.02.0; 2. 
Dinamo 47.32.4; 3. Locomotiva
49.51.0; 4. Metalul 50.58.7; 5.
Știința 53.55,7; SIMPLU: 1. N. 
Frosh (Progresul) 45.10.6; 2. Al. 
Ferenczi (C.C.A.) 45.19: 3. T. Neac- 
șu (Metalul) 46.20.2; 4. N. Na- 
vasart (Constructorul) 48.03.6; 
5. D. Țăranu (Știința) 49.53.4

Clasament pe asociații: 1. Pro
gresul 21 pt., 2. C.C.A. 20 pt., 
3. Metalul 14 pt. 4. Locomotiva 
12 pt

RADU URZICEANU 

nerul a reuș t un rezuLat valoros, 
dispunînd de Progresul F.B. cu 
scorul de 11—0 (3—0).

Și în seria I-a a campionatului 
categoriei B, s-a disputat ieri ul
tima etapă a returului. Astfel Mi
nerul București, continuînd șirul 
meciurilor bune, a reușit să În
treacă Metalul București cu scorul 
de 10—0 (5—0). Știința București 
a cîștigat meciul cu Constructorul 
Constanța prin neprezentareâ ad
versarului (3—0). Intîlnirea res
tanță din cadrul seriei a Il-a din
tre' Flamura roșie Orașul Stalin 
și Știința Arad a luat sfîrșit cu 
rezultatul de 3—n ’3—0) în fa
voarea primei echipe

Clasamentul categorie' A,_ are 
următoarea înfățișare (fără re
zultatul meciului dintre Progresul 
Sănătatea — Constructorul Orașul 
Stalin, amînat pentru data de 20 
noiembrie):
1. Loc. Gr. Roșie 18 15 2 1 307 : 38 50
2. C.C.A. 18 14 3 1 331: 41 49
3. Dinamo Buc. 18 13 3 2 283: 44 47
4. Constr. T.S.P. Buc.

18 13 1 4 212: 39 45
5. Dinamo IX 18 6 2 10 65:111 32
6. Progr. Sănătatea 17 5 3 9 44:223 30
7. Min. Petroșani 18 5 1 12 65:223 29
8. Progr. F.B 18 3 2 13 53:206 26
9. St. Timișoara 13 2 3 13 39:160 25

10 Constructorul Orașul Stalin
17 2 2 13 28:342 23

Au marcat: Ionescu (3), șelarii 
(2), Vulescu, Velicu (2) pentru Fla
căra și Cernat (2), Istrate, Bock, 
Balaș și Lupescu pentru Dinamo.

VOINȚA SIBIU—C.C.A.
4—4 (3—4)

Deși a pus față în față două din
tre fruntașele handbalului nostru, 
întîlnjrea a fost de un nivel tehnic 
scăzut. Spectacolul handbalistic de 
slabă calitate s-a datorat în mare 
măsură și jocului brutal desfășurat 
de amîndouă echipele. In această 
privință a „excelat" Bota de la 
C.G.A.

Rezultatul redă fidel desfășurarea 
jocului. In prima repriză superiori
tatea a fost de partea militarilor, 
iar repriza a doua a aparținut Vo
inței.

Autorii golurilor: Meitert, Jost, 
Lingner, Schuler (G.G.A.) și Bretz 
(2), Roth, Geimer (Voința).

M. Vlădoianu 
corespondent 

metalul reșița—metalul 
TIMIȘOARA 8—2 (2-1)

Nici meciul de la Reșița n-a oprit 
șirul —atît de lung — al înfrînge- 
rjlor consecutive suferite de Metalul 
Timișoara .

Au marcat: Ferenschutz (2), Ve- 
selak (2), Szabo, Kudlimaî. Petri Și 
Johman de la Reșița, Bonferdt și 
Michel de la Timișoara.

Gh. Dobrescu 
corespondent

DINAMO ORAȘUL STALIN— 
FLAMURA ROSIE CISNĂDlB 

7-8 (4-6)
Au marcat: Done a, Diaconescu, 

Streitferdt, Erdis, Martini, Pahan, 
Schmitz II pentru Dinamo și Kapp 
(4), Matitsch (2), Schoger și R6- 
mer pentru Flamura Roșie.

DINAMO 6 BUCUREȘTI — LO
COMOTIVA BUCUREȘTI 1-2 (0-2)

Deși nu ma> era important pen
tru nici una din echipe, jocul de 
sîmbătă de pe stadionul Dinamo 
Obor a fost viu disputat și însu
flețit. Feroviarii au obținut victo
ria fiindcă au marcat o evidentă 
superioritate tehnică. Locomotiva a 
jucat foarte bine 20 de minute, 
cînd a și marcat cele două goluri, 
dar apoi n-a mai menținut aceeași 
alură. Dinamoviștii au luptat cu 
mult elan, aceasta fiind de altfel 
arma lor principală, care le-a ofe
rit posibilitatea dominării în repri
za secundă. Ei au abuzat însă de 
durități „remarcîndu-se“ în acea
stă* privință landa, Vasile, Dumi
tru, Bobelnicu, care au atacat ade
seori periculos, dur. Este bine ca 
antrenorul echipei dinamoviste — 
în accentuat progres' față de tur 
— să canalizeze puterea de luptă 
și posibilitățile jucătorilor numai 
spre jocul în limitele regulamen
tului. Au marcat Filote (min. 8). 
Călin (min. 18) pentru Locomotiva 
și Firică (min. 59) pentru Di
namo. A arbitrat cu multe greșeli 
V. Dulea (București), 
PROGRESUL C.P.C.S. BUCU
REȘTI — ȘTIINȚA CRAIOVA

4-0  (2-0)
Golurile au fost înscrise în 

ordine de Ene II (min. 30). Stan- 
cu (min. 36). Copil (min. 60 și 68). 
A condus corect T Asztalos (Bucu
rești).
ȘTIINȚA BUCUREȘTI - META

LUL BUCUREȘTI 5-0 (0-0)
După o repriză egală, studenții 

au dominat categoric dună pauză 
și acționînd rapid, au destrămat cu 
ușurință apărarea metalurgisților 
înscriind de 5 ori prin Cruțiu (mrn 
63 și 81). Semenescu (min. 58) 
Vlad (min 75) și Tăuceanu (min. 
88).
FLAMURA ROSIE SF GHEOR- 
GHE - METALUL ST R. OR 

STALIN 1-0 (0-0)
Unicul punct al partidei a fost 

înscris de Szekelv în min. 59 la o 
învălmășeală Oaspeții au jucat un 
timp în 9 oameni
LOCOMOTIVA T SEVERIN - 

FLACARA MORENI 5-2 (2-1) 
Au marcat: Biolan (min. 20. 37 

66). Glămeanu (min. 70). Ludvig 
(min. 75) de la învingători si Vă- 
tan (min 17). Tocan (min 80) de 
la învinși.
METALUL UZ. TR. OR STALIN 

— PROGRESUL SIBIU 0-0
Ambele echipe au prestat un joc 

sub orice critică
CLASAMENT

1. Loc. Buc.
2. Prog. Sibiu
3. Loc. Tr. Sev.

4. Dinamo 6 Buc.
5. Metalul Uz Tr.

Orașul Stalin
6. Știința Buc.
7. Progresul Buc.
8. Metalul steagul r. 

Orașul Stalin
8. Loc. Craiova

10. Flacăra Moreni
11. Fl. roșie St. Gh.
12. Știința Craiova
13. Met. București

22 17 3 2 66:19 37
24 13 4 7 28:20 30
24 12 2 10 40:32 26
24 10 6 8 35:29 26

22 10 4 8 30:22 24
24 10 4 10 32:32 24

22 10 2 10 43:40 22

24 9 4 11 30:30 22
24 9 4 11 19:38 22
23 10 1 12 31:36 21
23 9 2 12 20:26 20

24 6 6 12 21:33 18
24 5 2 17 27:65 12

In zilele de 17 și 20 noiembrie 
se dispută două jocuri restanță ■ 
Locomotiva București — Metalul 
Uz. Tr. Or. Stalin și respectiv Fla
căra Moreni — Progresul Bucu
rești.

Echipa Dinamo IX Buc. și V. Pinciu an cîștigat campionatul de fond 
la călărie pe 1955

Cea de a doua etapă a campio
natului de fond la călărie desfășu
rată sîmbătă pe traseul Tîrgoviște- 
Pitești (69 km.) nu s-a deosebit 
prea mult de prima. In această 
etapă, călăreții au parcurs cei 69 de 
km. în 9 ore inclusiv timpul de o 
oră jumătate rezervat pentru haltă, 
deci cu o medie orară de 9 km.

★
Cu o justificată nerăbdare a fost 

așteptată cea de a treia etapă de că
tre toți concurenții. Aceasta anunța 
o luptă dîrză și deschisă pentru 
majoritatea călăreților. Din Pitești 
plecarea s-a dat la 7,30 de la 
Podul de peste Argeș, la start pre- 
zentîndu-se același număr de con- 
curenți ca și la plecarea din Bucu
rești. Chiar de la plecare, Ștefan 
Hodor, V. Pinciu, C. Vreme și V. 
Șuta pornesc în galop. După 25 de 
km. Hodor, Pinciu și Șuta reușesc 
să aibă un avans de 3 km., insta* 
lîndu-se pentru mai mult timp în 
capul coloanei. Ei sînt urmați de 
călăreții de la E.H.A., Dinamo Plo- 
ești, Andrei Kadar (Recolta), Vic
toria și Dinamo București. In acest 
timp, „fugarii" ating media orară 
de 24 km. Ei sînt ajunși abia la

PROGRESUL ORADEA - ME
TALUL 108 2—0 (1—0)

Știindu-se de acum cîștigătorii 
seriei, jucătorii Progresului s-au 
comportat sub posibilități, ca la 
un meci de antrenament. Deși 
Metalul 108 s-a prezentat foarte 
slab, totuși gazdele nu au reușit 
să înscrie decît două goluri prin: 
Cuc (min. 45) și Szakacs (nwi. 
58).
MINERUL LUPENI-METALUL 

HUNEDOARA 3—1 (0—0)
După un joc confuz, lipsit de 

faze spectaculoase, meciul s-a în
cheiat cu victoria meritată a echi
pei gazde. Au înscris Groza (min. 
58), Filimon (min. 81) și Deme
ter (min. 87) pentru Minerul. 
Pentru metalurgiști a înscris Me- 
ghie (min. 68). (I. Ciortea — 
corespondent).
LOCOMOTIVA ARAD — META

LUL ORADEA I—1 (0—1)
Rezultatul de egalitate cu care 

s-a încheiat partida este just. Lo
comotiva a jucat mai slab ca de 
obicei. Au înscris: Torjoe (Me
talul) în min. 40 reluînd în plasă 
balonul degajat defectuos de por
tarul Demșoreanu. Egalarea s-a 
produs în min. 83 prin șutul lui 
Cilan. (St. Weinberger — cores
pondent).
LOCOMOTIVA CLUJ - META

LUL ARAD 8—1 (3—1)
Clujenii au jucat foarte frumos 

și au cîștigat fără dificultate prin 
golurile marcate de; Dobay (5), 
Moldovan (2) și Rădulescu. Pen
tru arădeni a înscris Juhas. (G. 
Cristea — corespondent).
METALUL CIMPIA TIJRZII — 

FLAMURA ROȘIE CLUJ 
0-1 (0—0)

Meci foarte slab ca factură teh
nică. Jucînd ceva mai bine oas
peții au obținut victoria prin galei 
înscris de Chircoșa în min. 65. 
(V. Ștefănescu — corespondent).

METALUL BAIA MARE - 
FLACARA MEDIAȘ 4-1 (3-1)

Cele 5 goluri ale partidei au 
fost înscrise de: Schlessinger 
țmin. 35), Kalmar (min. 41), 
Ujvari (min. 43) și Fuleiter 
(min. 50) din 11 m. Pentru Fla
căra a înscris Filip (min, 40). 
(I. Biro — corespondent).
PROGRESUL SATU MARE - 
METALUL REȘIȚA 1-1 (0—0)

După o repriză monotonă, în 
partea a doua sa jucat foarte 
tare, uneori prea dur. Au înscris 
Davidescu (min. 58) pentru Me
talul și Ferencz (min. 70) din 
11 m. pentru gazde. A condus 
foarte slab A. Desmereanu (Bucu
rești). (N. Bara — corespondent).

CLASAMENT

1. Progresul Oradea 26 18 4 4 54:16 40
2. Met. C. Turzii 26 14 5 7 44:22 33
3. Metalul Reșița 26 12 7 7 38:27 31
4 Fl. Mediaș 26 13 5 8 37:28 31
5. Loc. Arad 26 11 6 9 35:28 28
6. Loc. Cluj 26 11 3 12 45:38 25
7. Met. Hunedoara 26 8 9 9 38:31 25
8. Progr S. Mare 26 7 11 8 32:48 25
9. Min. Lupeni 26 8 8 10 33:36 24

*10. Fl. r. Cluj 26 8 7 11 ’1:36 23
11. Met. B. Mare 26 6 9 11 21:37 21
IO. Met. Oradea 26 6 8 12 35:47 20
-u. Metalul 108 26 7 5 14 31:55 19

Met. Arad 26 6 7 13 21:46 19

Găești de Kadar și echipa Din..mo, 
unde regulamentul prevedea mersul 
la pas, cu calul la mină pe o dis
tanță de 2 km. La km. 71 C. Vreme 
(V) abandonează, iar după 3 km. îl 
urmează Negoiță (Dinamo-), acci
dentat împreună cu calul. Pînă la 
km. 46 Hodor, Pinciu și Șuta mai 
iau avans un kilometru. Dar iată 
că, cel de al treilea iese din cursă, 
de la km. 22 rămînînd în frunte, 
doar Hodor și Pinciu, urmați îndea
proape de tînărul concurent Kadar 
care, bine îndrumat de antrenorul 
său P. Roșea, pornește în galop pe 
urmele fugarilor. Din această cursă, 
în care majoritatea timpului se 
merge la galop, iese la km. 10 Ho
dor care se lasă întrecut de Kadar 
și apoi de Recer. V. Pinciu pe 
calul său Porumbel luptă pentru 
a se menține în frunte pe ul
timii kilometri care-1 despart de 
hipodromul de galop, sosind aci la 
ora 13,10. V. Pinciu a parcurs cei 
112 km. în timpul de 5 h. 40 mi
nute, cu o medie orară de 21 km. 
La 3 minute după Pinciu trece linia 
de sosire Andrei Kadar, iar după 
alte 8 minute Oscar Recer. Iată a- 
cum locurile ocupate de echipele și 
concurenți la acest campionat:

PE ECHIPE: 1. Dinamo IX Bucu

DINAMO B1RLAD — FL. ROȘIE 
BURDUJENI 1-1 (1-1)

Puținii spectatori care au venit 
duminică dimineața pe stadionul 
Dinamo au putut urmări o în
trecere, în general, viu disputată 
și de bună factură tehnică, ter
minată cu un just rezultat de 
egalitate. Flamura roșie Burdu- 
jeni a beneficiat de o linie de 
atac mai „inspirată" care a în
treprins acțiuni numeroase și va
riate la poarta apărată de Io
nică. In min. 3, la o astfel de 
acțiune, Dragotă, care urmărise 
atent o minge trimisă în careul 
advers de Zinculescu, reia im- 
parabil în plasă. Egalarea se 
produce în min. 9 cînd Slumschi, 
profitînd de o greșeală a apă
rării Fl. roșii, marchează pe 
lingă portarul Crăciun. La sco
rul de 1—1, ambele echipe s-au 
străduit să preia conducerea, dar 
linsa de finalitate a ambelor 
înaintări nu mal poate modifica 
rezultatul. S-au remarcat Slum
schi, Manta și Apostolache de la 
Dinamo Bîrlad, Zinculescu, Spi- 
neanu și Crăciun de la Fl. roșie 
Burdujeni. Atent și autoritar 
arbitrajul lui E. Sălăjean (Bucu
rești) .

tiberiu stama
FLACARA CIMPINA — FLAMU
RA ROȘIE BACĂU 1—1 (0—0)
Joc confuz și de slabă factură 

tehnică. Unicul gol al partidei a 
fost înscris de Ionescu II, (min. 
65). (Gh. Briotă — corespondent).
DINAMO GALAȚI—PROGRE

SUL FOCȘANI 0-1 (0-1) 
Deși au dominat mai mult, 

gazdele n-au outut concretiza 
datorită Impreciziei liniei de a- 
tac. In schimb, oaspeții .au reu
șit să-și asigure victoria în 
min. 34 prin golul înscris de 
Stănescu. (A. Schenchemann, V. 
Paladescu — coresp).
FLAMURA ROȘIE BUHUȘI— 
FL. 1 MAI PLOEȘTI 3—2 (3—1)

Victoria gazdelor este meritată. 
Golurile au fost înscrise de Filip 
(min 3) și Diaconescu (m'n. 21, 
și 40) pentru Fl. roșie, Haita 
(min. 30) și Motronea (min. 46) 
pentru Flacăra 1 Mai. (1. Gher- 
șin și V. Florescu—coresp.).
ȘTIINȚA IAȘI—LOCOMOTIVA 

GALAȚI 1—0 (1—0)
Joc însuflețit în care studenții 

au dominat mai mult. Golul vic
toriei este înscris de Bedivan 
(min. 25) (L. Cantemir — coresp.).
DINAMO BACĂU—LOCOMO

TIVA IAȘI 1—0 (1—0) 
întrecerea a fost de o valoare 

tehnică mediocră. Singurul gol 
al partidei a fost înscris de 
Oaidă (cu capul) în min. 33. 
(Gh. Mojari—coresp.).

CLASAMENT
1. Dtnamo Bacău
2. Fl. Cîmpina
3 Fl. 1 Mai PI.
4. Progr. Focșani
5. Fl. r. Burdujeni
6. știința lași
7. Fl. r. Bacău
8. Loc. Iași
9. Dinamo Bîrlad 

Tfl. Fl. r. Buhușl 
X- Av. Fălticeni 
l?. Din. Galați
N. Loc. Galați

24 16 4 4 55:23 36
24 15 3 6 44:26 33
24 11 3 10 52:43 25
24 10 5 9 26:28 25
24 8 8 8 36:36 24
24 10 10 31:32 24
24 8 7 9 39:37 23
24 9 5 10 22:26 23
24 9 5 10 31:36 23
24 10 2 12 35:44 22
24 8 6 10 21:30 22
24 8 1 15 30:40 17
24 6 3 15 18:39 15

rești (Marin Nicodim, G. Șerban și
AI. Cojocaru pe caii Loti, Valentin 
și Diana. Antrenor F. Țopescu) 
260 p, campioană republicană pe 
anul 1955; 2. Echipa Hipică a Ar
matei (I. Oprea, Ștefan Hodor^V. 
Bărbuceanu pe caii Călușar, Siglavi 
și Rovine) 334 p.; 3. Dinamo Bucu
rești (G. Soare, A. Longo, 1. Adam 
pe caii Soldar, Păltiniș și Mărțișor) 
408 p.

INDIVIDUAL: 1. Vasile Pincit 
(Victoria) pe calul Porumbel — 
campion republican pe anul 1955
2. Andrei Kadar (Recolta Ploești) 
pe iapa Aida; 3. Oscar Recer (Din 
București) pe calul Hatban; pe 
locurile 4—20 s-au clasat în ordine 
concurenții: M. Longhin (Din 
Ploești), A. Gojocaru (Din. IX) 
V. Bărbuceanu, Șt. Hodor (E.H.A.) 
Gh. Juja, I. Grosu (Din. Buc. II), 
Al. Longo și I. Adam (D.), M 
Nicodim, V. Șuta (V.), Gh. Șerbar 
(D. IX), D. Hering, T. Chirilă (V.)
I. loja (D. Pl.), G. Soare (D), C 
Vlad (D. PI.) și I. Oprea (E.H.A.) 
pe caii: Aral, Diana, Rovine, Si- 
giavi, Muscel, Triumf, Păltiniș, Măr
țișor, Loti, Mărăciniș, Valentin, 
Prundiș, Smeu, Farcaș, Soldar, 
Haifa și Călușar.

O. GINGU



Sch'mbări ta in mijlocul clasamentului categoriei A.
Rezultatele de ieri (patru jocuri nule ca și în tur) nu au adus nici 

o modificare a clasamentului în primele și ultimile patru locuri. 
Singurele schimbări s-au produs în mijlocul clasamentului, care — 
după etapa de ieri — arată astfel:

ETAPA VIITOARE : MIERCURI 16 NOIEMBRIE

1. Dinamo București (1) 21 M 2 1 40:17 34
2. Flacăra Ploești (2) 20 12 6 2 38:14 30
3. Progresul București (3) 21 11 6 3 32:17 28
4. Flamura roșie Arad (4) 21 8 6 7 31:27 22
5. Știința Cluj (7) 20 7 7 6 23:24 21
6. M'nerul Petroșani (5) 21 8 5 8 24:26 21
7. C.C.A. București (6) 20 7 6 7 33:21 20
8. Știința Timișoara (9) 20 7 6 7 30:26 20
9. Dinamo Orașul Stalin (8) 21 7 6 8 25:27 20

10. Locomotiva Timișoara (10) 20 4 7 9 23:33 15
14. Locomotiva Tg. Mureș (11) 20 3 7 10 16:31 13
12. Locomotiva Constanța (12) 20 4 4 12 17:38 12
13. Avîn'ul Reghin (13) 20 3 2 15 19:50 8

Locomotiva Timișoara — C.C.A. București
Flacăra Ploești — Locomotiva Constanta
Știința Cluj — El. roșie Arad
Avîntul Reghin — Dinamo București
Locomotiva Tg. Mureș — Dinamo Orașul Stalin
Progresul București — Știința Timișoara (jocul se dispută pe Sta

dionul Republicii, de la ora 14.30). Biletele pentru acest joc se pun în 
vînzare de azi la Pronosport (Cal. Victoriei 9 și str. A. Briand 6), 
casa de bilete din bd. N. Bălcescu (vizavi de „Dalles"), Stadionul 
Republicii (casa din str. Hașdeu), Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare) și 
clubul Grivița Roșie (cal. Grivitei).

Dinamo Orașul Stalin—Progresul București 1-1 (1-0)
ORAȘUL STALIN' 13 (prin te

lefon de la subredacția noastră).— 
Timp frumos, 8600 de spectatori. 
Arbitru : Gh. Keppich (Timișoa
ra) — corect A fost însă, prea 
sever eliminînd pe Szakacs în

•• min. 57. Formațiile :
DINAMO ■ Stamate — Radules

cu, Lazăr. Moarcăș — Cicerone. 
Florescu — Szakacs. Radu Tudor 
Eoitoș. Mihai, Ristin

PROGRESUL ■ Cosma — Gică 
Andrei. Paraschiv Soare — Tăna- 
se. Știrbei — Colossi. Lăzărescu, 
Ozon. Cacoveanu. Bluidea.

Dinamo atacă de la început și
1 înscrie în min. 2 : Mihai lansează 

pe Szakacs. care centrează si Flo- 
rescu, venit din urmă, reia în pla
să : 1-0 Gazdele se mențin în atac 
si în min 18 și 22 Ristin și Radu 
Tudor ratează situații bune de mar-

■ care In acest timp, Progresul s-a 
menținut mai mult în apărare. Abia 
din min. 24 începe să atace. Ozon 
îl deschide în adîncime pe Caco
veanu. care trage puternic dar 
Stamate respinge în corner Dina
mo revine în atac și în min. 37 
Boitoș are ocazie, dar trage foar
te slab și Cosma prinde ușor. In 
ultimele cinci minute, Progresul a- 
tacă mai organizat șt mai pericu
los și pune stăpînire pe joc. Dar. 
Cacovean,, în min. 40 și O’""

Știința Cluj—Loccmotiva
Cluj, 13 (..rin leiefun) .,

min. 66, cei 8000 spectatori au asis
tat la un meci spectaculos, cu multe 
faze dinamice, antrenante. Prima 
repriză s-a caracterizat prin peri
oade egale de dominare ale ambelor 
echipe, dar și prin lipsa de eficaci
tate a liniilor de înaintare. Intr-ade
văr, Bădeanțu, Avram și Lutz ra
tează pe rînd ocazii bune. In min. 
20 insă, după o frumoasă combina
ție cu Georgescu. Avram trage din 
voie, de la 10 m., și marchează pri
mul gol al partidei. Pînă la sfîrși- 
tul reprizei lupta continuă, dar A- 
vram și mai apoi Țigăniuc nu fruc
tifică ocaziile pe care >e au în min.

. 31 și — respectiv — 39.
La reluare, Știința pare hotărîtă 

' să mărească scorul, dar Avram și 
Lutz (min. 50 și 51) nu reușesc să 
marcheze, deși ar fi avut posibili
tatea. Și iată că în min. 66, după 
o ciocnire în careu între Isac și 
Covaci, arbitrul Șt. Geac acordă 
cu multă ușurință o lovitură de la 
11 m. împotriva Științei. Bădeanțu 
frage în bară, dar arbitrul dictează 
repetarea loviturii, pe motiv că por
tarul a mișcat înainte ca mingea 
să fie lovită. De data aceasta, lo
vitura — efectuată de Avasili-

Flamura roșie Arad—Locomotiva Tg. Mureș 0-0
ARAD 13 (prin telefon) — Jo

cul a fost de slabă factură teh
nică. Echipa gazdă a dominat — 
uneori cu autoritate — mai mult 
de 75 minute, dar a tras foarte 
puțin și imprecis la poartă. Este 
interesant de arătat că în repriza 
a doua gazdele au tras un singur 
șut la poartă. Mureșenii au jucat 
în general slab, lăsînd impresia 
că ii ipreocupă în mod special un 
rezultat de egalitate, pe care de 
altfel l-au și obținut, pe de o
parte pentru că au știut să se
apere destul de bine, iar pe de
altă parte, pentru că înaintarea 
Flamurii roșii nu i-a supus la
prea mari eforturi. După un în

min. 42 ratează Ultimul trage in 
bară — un minut mai tîrziu — 
dintr-o lovitură liberă de la 18 m. 
După pauză, inițiativa este de par
tea dinamoviștilor. Mihai singur 
în fața porții, trage în Cosma I 
Echina locală se menține în atac 
și după ce rămîne în 10 oameni 
(min. 57). Boitos trage alături de 
la 6 m. în min. 64, după ce Ristin 
pierduse și el o ocazie. Incet-încet 
însă. Progresul își revine. începe 
să pună stăpînire pe joc. dar îna
intașii ratează și ei Ozon trage 
peste bară în min. 72 de la numai 
2—3 m I Opt minute mai tîrziu 
însă, bucurestenii egalează. Lăză
rescu pasează pe lîngă Lazăr. lui 
Ozon care îl driblează pe Sta
mate și înscrie în poarta goală 
Dinamo contraatacă și în min 89 
pierde ocazia de a cîștiga : Mihai 
trage alături.

Jocul a fost de nivel tehnic scă
zut, mai ales datorită comportă
rii sub așteptări a echipei Progre
sul. care a fost denărită nerma- 
nent în prima repriză de Drnamo. 
Progresul și-a revenit doar spre 
sfîrșjtul jocului. Rezultatul nedrep
tățește pe dinamovișfi, care au 
jucat mai bine.

La tineret: Dinamo — Progre
sul 1-1 (0-1).

AL. DINCA

Timișoara 1-1 (1-0)
chioaie — aduce egalarea.

Egalarea realizată în acest fel dă 
naștere un minut mai tîrziu unui in
cident care demonstrează necesita- 
tatea întăririi muncii educative în 
rindurile spectatorilor clujeni și a 
întăririi măsurilor de ordine: în 
urma unei ciocniri pe linia de cen
tru, între Nedelcu și Țigăniuc, pu
blicul pătrunde pe teren și face 
imposibilă desfășurarea jocului 
timp de 8 minute. Este un fapt 
inadmisibil, care a întunecat aspec
tul, atît de frumos pînă atunci, al 
jocului dintre cele două echipe de 
categoria A.

Au jucat formațiile:
ȘTIINȚA CLUJ: Todor-Sze- 

kely, Isac, Dobrescu-Georgescu, 
Nedelcu-Munteanu, Suciu, Avram, 
Lutz, Dragoman.

LOCOM. TIMIȘOARA: Francis- 
covici-Corbuș, Androvici, Rodeanu- 
Gall, Ferenczi-Dărăban, Țigăniuc, I. 
Covaci, Avasilichioaie, Bădeanțu.

S-au remarcat Avram, Georgescu, 
Isac, Androvici, Rodeanu și Gali.

La tineret: Știința Cluj — Loco
motiva Timișoara 0—0.

R. FISCH

ceput — de cîteva minute — în 
care au atacat cu destulă convin
gere, mureșenii se lasă depășiți 
de jocul echipei gazde și se re
trag în apărare. Birău (min. 6) 
Szucs (min. 9), Mercea (min. 11) 
și Petschowski (min. 30) ratează 
ocazii favorabile de a marca. In 
repriza a doua, jocul se desfă
șoară aproape in întregime la 
poarta oaspeților, evidențiindu-se 
cu acest prilej portarul Straie. In 
min. 51, Kapaș trage puternic 
deasupra porții: în min. 63 Pets
chowski îl-imită, pentru ca în min. 
80 Jurpă să execute bine o lovitură 
liberă, apărată cu succes de Stroie. 
In ultimele șase minute arădenii 

beneficiază de trei lovituri de colț 
(raport de cornere 8-1 pentru Fla
mura roșie) rămase fără rezultat. 
Arbitrul Ilie Drăghici (Bucuroșii) 
a condus formațiile:

FLAMURA ROȘIE: Kiss — 
Szucs, Dușan, Farmati — Kapaș, 
Petschowski (Mercea) — Turcă, 
Mercea (Petschowski), Birău, Du- 
daș, Dumitrescu.

LOCOMOTIVA: Stroie — Cri- 
șan, Nagy, Vakarcs I — Busch, 
Gierling — Szasz, Jozsi, Vakarcs 
II, Cetona, Publik.

La tineret: Flamura roșie — 
Locomotiva Tg. Mureș 4—1 (4—1).

St. Weinberger 
corespondent

Știința Timișoara—Minerul 
Petroșani 3-1 (2-0)

TIMIȘOARA 13 (prin telefon) 
Vremea primăvăratecă a fost un 
„argument" puternic pentru 6.000 
cetățeni ai Timișoarei de a ieși 
din casă la o oră destul de nepo
trivită și de a asista la un meci 
între două echipe care „nu mai 
au ce ciștiga și ce pierde" în a- 
cest campionat. Partida a fost to
tuși destul de disputată și s-a ter
minat cu victoria meritată a stu- 
denț.lor.

Arbitrului T. Firan (București), 
care a condus corect, i s-au aliniat 
următoarele formații:

ȘTIINȚA : Ufu — Zbîrcea, Brin- 
zei, Florescu — Cojereanu, Nicolin 
— Gtrleanu. Mazăre, Ciosescu, 
Dinulescu, Boros.

MINERUL: Crisnic — Romo- 
șan, Vasiu, Coidum — Dele an u, 
Farcaș II — Paraschiva, Sima, 
Moldoveana, Gabor, Turcuș.

Știința deschide scorul chiar în 
primele minute.

In minutul 7. Dinulescu, înscrie 
trimițînd balonul la „păianjen" 
printr-un șut puternic de la 25 m. 
Trei minute mai tîrziu o minge 
centrată de Boroș este reluată în 
bară de Dinulescu In minutul 11, 
Minerul are o mare ocazie de a 
egala, dar mingea trasă de Sima 
întîlnește piciorul Ini Florescu și 
iese afară. Spre sfîrsi-ul reprizei 
Știința înscrie din nou prin Cio
sescu, care reia în plasă din cen
trarea lui Boroș (min. 41). In cea 
de a doua repriză Știința își mă
rește avantajul: Ciosescu mar
chează după un schimb de oase 
Boroș — Dinulescu (min. 49). 
Studenții continuă să aibe iniția
tiva, dar pierd noi ocazii, iar spre 
sfîrșit slăbesc ritmul. De acest 
lucru profită oaspeți' care reduc 
scorul, înscriind prin Sima-, care 
reia o minge respinsă de Uțu 
(min. 85).

Tineret: Știința — Minerul 2—2 
(2-0). P. Velfan

coresno-vt-nt

locomotiva Constanța— 
Alintul Reghin 4-0 (2-0)
CONSTANTA 13. (Prin telefon). 

Meciul dintre cele două echipe din 
„coada" clasamentului a fost ani
mat, mai ales de jocul frumos 
prestat de localnici, care au me
ritat victoria, chiar la un scor 
mai mare.

încă din primul minut, portarul 
Seches are ocazia să apere două 
șuturi, însă în min. 6, o minge 
trasă de Manole . și respinsă de
fectuos de Seches este trimisă în 
plasă, cu capul, de Vultur. După 
ce ratează două noi ocazii, prin 
Manole și IspaS, înaintarea cons- 
tănțeană continuă să preseze, iar 
în min. 37 Manole înscrie prin
tr-un șut fulgerător, reluînd o 
minge centrată de Sever. Prima 
repriză se încheie, nu înainte ca 
echipa oaspe să rateze o mare 
ocazie: Ilie, singur în fața porții, 
trage mult peste bară. După pau
ză, Avîntul pare decis să resta
bilească echilibrul jocului și în 
min. 46 și 48 Ilie și, respectiv, 
Constantinescu, efectuează pătrun
deri periculoase. Atacurile oas
peților se opresc însă aci, iar lo
calnicii reiau inițiativa și o păs
trează pînă la sfîrșit. Ispas, în 
min. 70 și Manole, în min 78, 
ridică scorul la 4—0. In min. 85 
Manole marchează din nou, însă 
arbitrul nu acordă golul.

Arbitrul Gh. Dragomîrescu 
(București) a condus cu scăpări, 
următoarele formații:

LOCOMOTIVA CONSTANȚA: 
Nebela—Doicesou, Stăncescu. Re
tezau—Munteanu, Tatomir—Vultur, 
Ispas. Mihai, Manole, Sever.

AVÎNTUL REGHIN: Seches— 
Hulea (Munteanu), Someșan, To
ni fă—Veszi, Feher—N ist or, Mun
teanu (Hulea), Ilie, Constantine
scu, Szigzârto.

P. Enache — Gh. Anghelopol, 
corespondenți

La tineret: Locomotiva Con
stanța—Avîntul Reghin 3-0 (2-0),

Campionatul da
Metalul—Progresul

O reuniune cu meciuri de slabă 
calitate, comportări nesportive, lo
vituri ne reglementa re și ttn juriu 
de arbitri în care D. Dimulescu, și 
N. Albu s-au înitirecut îin gafe 1 Iată 
pe scurt „istoricul" galei de sîm- 
bătă seară disputată în 6ala Flo- 
reasea. Asupra gravelor abateri să- 
vîrșite în această reuniu'ne, greșeli 
de natură să compromită. î-n conti
nuare, boxul nostru, vom reveni pe 
larg. Iată rezultatele înregistrate.

Cat. muscă. Gh. Simion (Meta
lul) b. prin descalificare, repriza 
a 111-a pe Mircea Mihai (P-Fl. r.). 
Cat. cocoș. Martin Farkaș (P-Fl. 
r.) termină la egalitate cu Dinu 
Eugen (M), intr-un meci .în care a 
fost superior. Arbitrul B. Robert 
i-a dat însă un avertisment com
plet gratuit lui Farkaș tn rep. a 
IlI-a. Cat. pană. Nedreptățit de de
cizie a fost ș; D. Prunoiu (P-Fl. r.) 
care s-a dovedit superior lui A. 
Olteanu două reprize. Juriul în 
„unanimitate" a decis... meci nul. 
Cat. semi-ușoară. Maximilian Biedl 
(P-Fl. r.) a dat o replică viguroasă 
lui Dănilă Done (M) care a boxat

Dinamo — Locomotiva -|- Știința 23-13
ORADEA 13, (prin telefon de la 

trimisul nostru}. —Spectatorii oră- 
deni au avut prilejul să urmărească 
trei întîlmiri foarte spectaculoase în 
această reuniune (Mihai Stoian-1. 
Dragnea, M. Trancă — C. Dtfmi- 
tres-cu și C. Gheorghiu —<1. Ma
nea). In schimb s-au situat la un 
nivel foa.rte slab meciurile E. Măr. 
gării — Ilie Gheorghe și V. Vlă- 
descu — Oh. Moise Iată rezulta
tele tehnice înregistrate.

Cat. muscă. Puiu Nicolae (D), 
învingător fără adversar. Cat. co
coș. C. Gheorghiu (D) b. p. I. Ma
nea (L.Ș.) după un meci echilibrat. 
Cat. pană. Ilie Gheorghe (D) și 
E. Mărgărit (L.Ș.) termină la ega
litate. Cat. semi-ușoară. C. Chera- 
sim (D) b. p. Marin Snă'am Căl

C. C. A. — Constructorul 4- Voința 23-16
BRĂILA 13. (prin telefon de la 

trimisul nostru). In cadruil acestei 
reuniuni, spectatorii au asistat la 
meciuri de calitate, disputate cu 
dîrzenie și la un bun nivel tehnic. 
Excepție a făcut întîlnirea V. Ga
leș-A. Cristea, în care ultimul a 
practicat un box dezordonat și ne
reglementar. Din păcate și unele 
decizii au fost greșite. (Czekely- 
Mielăuș, meci nul, deși Czekely a- 
vea două puncte avantaj, G. Papa 
învinge pe Toma Ilie, deși meciul 
fusese egal, Mitrache — Schwartz, 
meci nul, deși învinsese Mitrache).

Iată rezultatele tehnice înregis
trate.

Cai. muscă. Georgică Popa (C.V.) 
b. p. Toma Ilie (C.C.A). după un 
meci foarte echilibrat în care ambii 
adversari au „marcat" egal. Cat. 
cocoș. După o luptă foarte dîrză.

Campionatul republican de volei
a luat sfirșit

In ultima etapă a campionate
lor republicane, masculin și fe
minin, de volei s-au înregistrat 
următoarele rezultate:

MASCULIN
Progresul I.M.F. Cluj-Știința 

Arad 3—2 (13—15; 15—7; 11 — 15; 
15—8; 15—3).

întîlnirea a fo6t spectaculoasă. 
Clujenii încrezufi s-au socotit si
guri de victorie, dar au trebuit 
să lupte din toate puterile pen
tru a o realiza. Studenții arădeni 
nu au avut omegenitatea necesa
ră din cauza schimbărilor prea 
dese. S-au evidențiat Buzea, Che- 
rebețiu (Progresul Cluj), Hubert, 
Săplăcan (Știința Arad).

Știința Timișoara—Flamura ro
șie Tg. Mureș 3—1 (16—18; 15—6 
15—13; 15—11).

Studenții timișoreni au înregis
trat o victorie pe deplin meri
tată, datorită căreia și-au păstrat 
locul în categoria A.

Metalul Orașul Stalin—Dinamo 
IX București 3—0 (la 14, 13, 13).

Localnicii au cîștigat foarte 
greu. Bucureștenii au făcut o 
partidă bună.

Clasamentul campionatului 
echipelor de tineret la fotbal

1. Progr. Buc. 20 14 5 1 71:20 33
2. C.C.A. Buc. 20 14 4 2 37:14 32
3. FI. r. Arad 21 11 5 5 43:27 27
4. Dinamo Buc. 21 9 5 7 37Ț24 23
5. FI. Ploești 20 8 7 5 41:30 23
6. Din. Or. Stalin 21 10 3 8 37:29 23
7. Șt. Timișoara 20 8 5 7 38:36 21
8. Av. Reghin 20 6 4 10 22:41 16
9. Loc. Timișoara 20 6 2 12 25:33 14

10. Loc. Constanța 20 6 2 12 27:47 14
11. Loc. Tg. Mureș 20 5 4 11 26:54 14
12. Știința Cluj 20 2 8 10 24:43 12
13. Min. Petroșani 21 3 6 12 27:52 12

box pe ech’pe
r FI. roșie 23-16
crispat, fără orientare. Meci nul; 
Cat. ușoară. I. Grigore (M) l-a în
trecut la puncte pe N. Birsan (P- 
Fl. r.). Bîrsan s-a prezentat inexpj-' 
cabil de slab. Cat. semi-mijlocie. 
M. Ciobanu (P-Fl. r.) — în cel mai 
îndîrjit meci al serii, — l-a depă
șit, la puncte pe Dumitru Rizea 
(M). Cat. mijlocie mică. După o 
luptă epuizantă, în care Nicolae 
Niță (P-Fl. r.) îl făcuse „groggy" 
pe Toma Tudor, arbitrul D. Dimu- 
lesou a intervenit complet anapoda 
în luptă, descalificindu-1 pe Niță. 
In fața protestelor justificate, juriul 
a anulat această decizie dînd „non 
combat". Apoi în urma contestației 
depusă de echipa Metalul, juriul a 
acordat victoria lui Toma Tudor 
(decizia arbitrului din ring e de
finitivă). Cai. mijlocie. Simion Gh. 
(M) b. prin descalificare rep. a H-a 
pe Al. Blank (P-Fl. r.). Cat. semi 
grea. O. Cioloca (P-Fl. r.) b. 
k. o. r®p. a II I-a pe Nicolae Alexan
dru (M). Cat. grea. V. Mariuțan 
(M) învingător fără adversar.

G. MIHALACHE

uș oară. După un meci foarte dis
putat presărat cu faze interesante,
C. Dumitrescu (L.Ș.) întrece la 
puncte pe M. Trancă (D). Cat. 
semi-mijlocie. N Linca (D) cîștigă 
fără adversar Cat. mijlocie mică 
Ilie Dragnea (D) termină la egali
tate cu M. Stoian (L.Ș.) M. Stoiari 
e nedreptățit de decizie. Cat. mij
locie. V. Vlădescu (D) și Gh. 
Moise (L.Ș.) au fost descalificați 
în repriza a IlI-a pentru box ne
reglementar. Cat. semi grea Ghe- 
(u Velicu (D) termină la egalitate 
cu Petre Zaharia (L.Ș ) Cat. grea.
D. Ciobotaru (D) cîștigă prin aban
don, min. 2 în fața lui Al Ghiță 
(L. Ș).

T. RABȘAN i

Ion Zlătaru (C.V) a dispus la 
puncte de Victor Șchiopu (C.C.A.). 
Cat. pană. Emil Cismaș (ClC.A.) 
b. abandon rep. a IlI-a pe M. 
Casacopol (C.V.) Cai. semi-ușoară. 
V. Czekely (C.C.A.) termină la e- 
galitate cu M. Miclăuș (C.V.) Cal. 
ușoară. Dumitru Adam, (C.C.A.)’ 
învingător fără adversar. Cat. 
semi-mijlocie. V. Mitrache (C.C.A.)’ 
termină la egalitate cu /. Schwartz 
(C.V.), deși avea avantaj. Cat, 
mijlocie mică. Șerbu Neacșu 
(C.C.A.) termină la egalitate cu 
C. Ciocan (C.V.) Cat. mijlocie. Va- 
sile Tijă (C.C.A.) învinge prin a- 
bandan rap. a II-a pe L. Halmagy 
(C.V.) Cat. semi grea. V. Gales 
C.C.A) b.p. A. Cristea (C.V) Cat', 
grea. „Gheorghe Negrea (C.C.A.)* 1 * * IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
cîștigă prin abandon re>0. I-a «n fața 
lui C. Răducanu (C.V.).

1955).
I. R. P. Ungară — Suedia 1

n. Flamura roșie Arad — Loco
motiva Tg. Mureș (cat. A) X 

ni. Dinamo Orașul Stalin — Pro
gresul București (cat. A) X

IV. Știința Cluj — Locomotiva 
Timișoara (cat. A) X

V. Dlnamo București — Flacăra 
Ploești (cat. A) X

VI. știința Timișoara — Minerul 
Petroșani (cat. A) 1

VII. Locomotiva Constanța — A-
vîntul Reghin (cat. A) 1

VIII. Progresul Satu Mare — Me
talul Reșița (cat. B) X

IX. Metalul Baia Mare — Flacăra 
Mediaș (cat. B) 1

X. Minerul Lupeni — Metalul Hu
nedoara (cat. B) 1

XI. Flamura roșie Buhuși — Fla
căra 1 Mal Ploești (cat. B) 1

XII. Dinamo Galați — Progresul
Focșani (cat. B) 2

La acest concurs au fost depuse a- 
proxlmativ 610.000 buletine.

★
Miercuri 16 noiembrie se dispută 

un concurs special în care stat prevă
zute meciuri de fotbal din cat. A și 
tineret.

Meciurile care contează în concurs 
(I—XII) se dispută toate miercuri 
după-amiază. In provincie concursul 
special se închide marți seara iar îr» 
Capitală miercuri la ora 12.

MARIUS GODEANU

FEMININ:
Voința Sibiu — Constructorul 

București 1—3 (13—15; 15—4;
5—15; 13—15).

Progresul Timișoara—Flamura 
roșie lași 3—0 (neprezentare).

Progresul Cluj-Voința Orașul 
Stalin 3—0 (la 7, 12, 5). S-au
evidențiat Ujvarosy, Kiss (Pro
gresul Cluj), Pican, Radu Maria 
(Voința Orașul Stalin).

Pronosport
Iată cum arată un buletin Prono

sport cu 12 rezultate exacte la con
cursul nr. 45 (etapa din 13 noiembrie



Penultima etapă a camjfeăftilui republican de atletism pe echipe FOTBAL PESTE HOTARE
ln caurui celei de a ^ll-a eta

pe a campionatului republican de 
atletism pe echipe s-au desfășurat 
pe stadionul Tineretului din Ca
pitală două dintre întîlnirile cele 
mai importante pentru clasament.

Echipele asociațiilor Știința și 
Locomotiva și-au disputat locul 
al doilea. Victoria a revenit echi
pei Știința cu 241—228 puncte. 
Iată acum și celelalte rezultate 
ale meciurilor din Capitală: io- 
comotiva — Constructorul + Fla
mura roșie 247—224 ; Știința — 
Constructorul + Flamura roșie 
260—203; M'talul — C.C.A. 
217—209 (este interesant că după 
prima zi de concurs, militarii con
duceau cu o diferență de 25 punc
te 1). CC A - Voința 207—136; 
Metalul — Voința 235—160 p.

Trebuie să arătăm că organi
zarea meciurilor nu s-a desfășurat 
— cel puțin așa cum fusesem 
obișnuți la trecutele- etape ale 
acestei competiții — la cel mai 
bun nivel. Au lipsit tabelele de 
marcaj la sărituri și aruncări, in
formarea făcîndu-se din acest 
punct de vedere cu destul de 
mare greutate. Lipsurile cele mai 
grave în materie de arbitraj, au 
fost însă în activitatea jude
cătorilor de sosire și a cronome- 
troritor care nu au reușit încă să 
se pună de acord cu realitatea 
sosirilor și mai ales cu distanțe
le care separă pe concurenți în 
momentul sosrrit și în special lip
sa supărătoare, care de acum se 
cere sancționată cu toată serio
zitatea. a arbitrului numărător de 
ture (Fareașl

Din lipsa de atenție a acestuia, 
(tov. Farcaș îndeplinindu-și sar
cinile cu superficialitate) concu- 
renții participant în proba de 
5.000 m. plat au fost obligați 
să alerge cu un tur în plus, pen
tru ca abia rpoi să se calcu
leze tezu’.talele, bine înțeles cu 
destulă aproximație.

în altă ordire de idei, trebuie 
arătată și cu acest prilej greșita 
orientare a unor antrenori și con
ducători de echipe, care minima- 
lizînd importanța întrecerilor, în
scriu în concurs oameni care nu 
au mei un fel de contingență cu 
proba respectivă -a care au fost 
înscriși (Aurel Parade Ursu a 
fost înscris de asociația Știința 
la 10 km marș I Da. Ați citit 
bine ia 10 km. marș; Deheleamr 
a fost înscris la 3.000 m. obsta
cole; Ion Șofer la suliță, etc.). 
Bin’în'e'es că fiecare dintre ei 
a abandonat sau a renunțat, dar 
în le'u! acesta — speculîndti-se 
un articol al regulamentului com
petiției — echipelor respective nu 
li se acordă nici un punct, dar 
nici nu li se scad cinci puncte 
ca în cazul unei neprezentări a 
unui atlet la o probă. Cum astfel 
de lapte nu se întîmplă pentru 
prima oară în aeeastă competi
ție, credem că este absolut ne
cesar ca Biroul Comisiei Centra
le de atletism să cerceteze cu 
toată seriozitatea această pro
blemă și să ia măsurile cuve
nite. mai ales atunci cînd se va 
tr-c» la întocmirea regulamen
tului viitoarei ediții a campiona
tului republican de atletism pe 
echipe.

Concursul de verificare 
d lotului republican de gimnastică
Ieri. în noua sală de gimnas

tică din incinta ștrandului Tine
retului s-a desfășurat — în ve
derea întîiniriî internaționale de 
gimnastică R P.R. — R. P. Un
gară, ce va avea loc la sfîrșitul 
acestei săptămîni în Capitală — 
un concurs de verificare al lotu
lui republican feminin și mas
culin.

Știut fiind că reprezentativele 
maghiare de gimnastică dețin un 
loc de frunte în ierarhia mondia
lă și că, în componența echipe
lor intră elemente cu o bineme
ritată faimă: campioni mondiali 
și olimpici (în special la fete), 
gimnastele și gimnaștii noștri 
s-au antrenat cu multă sîrguință 
și conștiinciozitate, în timpul 
scurt care a trecut de la cam
pionatele republicane individuale, 
reușind să elimine multe din lip- 
s • ile sezisate la aceste întreceri. 
Astfel, maestra sportului Elena 
Leuștean și-a schimbat complet 
exercițiul liber ales la paralele și 
în parte la bîrnă, maestra spor
tului Elena Mărgărit și-a intro
dus elementul de mare dificulta
te la bîrnă a cărui liDsă i-a cau-

Dmtre rezultatele individuale 
obținute cu acest prilej — în cele 
două întîlniri din Capitală — 
merită a fi evidențiate; 10 km. 
marș: Ion Baboie (Locomotiva) 
46:17,6 (cel mai bun rezultat al 
anului), Gh. Popeia (C.+FI. r.) 
48:13,6; 400 m.: Traian Sudri- 
gean (Știința) 49,0; 110 m. g.: 
Napoleon Bercaru (Loc.) 15,7, C. 
Gagiu (Șt.) 15,8; suliță (F);
Ilona Miklos (Loc.) 41,95; 100 m. 
(F) : Alexandra Srcoe (Șt.) 12,6, 
Ioana Luță (Loc.) ’ 12,6; 800 m. 
(F): Nina Pasciuc (Șt.) 2:18,1,, 
Valeria Tălmăceanu (C+FI. r.) 
2:20,1 ; greutate (F) : Melania Ve- 
licu (C.+FI. r.) 13,12; Valeria
Guzgan (Loc.) 11,90; Disc: Eug. 
Vîlsan (CCA) 45,09, Șt. Lișca 
(C. + FI. r.) 44,06, Nic. Rășcănes- 
cu (CCA) 42,89; înălțime: Ion 
Soter (CCA) 1,97; lungime: So
rin Ion (CCA) 6,66, Traian Chitul 
(Șt.) 6,55; 5.000 m.: C. Dinu
(Met.) 15:15,0 (?); 200 m.:
Lothar Marks (Loc.) 22,1, Ilarie 
Măgdaș (Șt.) 22,5, Gh. Să-
nel (Loc.) 22,8; 400 m. (F):
Florica Dumitru (Loc.) 61,0; su
liță : Paul Demeter (Șt.) 61,93, 
Iulius Iordan (Loc.) 60,46; disc 
(F): Lia Manoliu (Șt.) 43,13,
Paraschiva Lucaci (Șt.) 38,75;
80 m. g. (F): Silvia Băltăgescu 
(Met.) 12,1, Maria Domocoș (C. 
+F1. r.) 12,2, Elena Streza (Loc.) 
12,2, Maria Mariș (Șt.) 12,3;
200 m. (F): Alexandra Sicoe 
(Șt.) 25,3, Ioana Luță (Loc.) 
26,0; 800 m.: Traian Sudrigean 
(Șt.) 1:55,0, Paul Popescu (CCA) 
1:56,1, Eug. Danciu (Voința) 
1:56,7; 10.000 m.: Nic. Bunea
(CCA) 31:59,2, Nicu Nicolae (Met) 
32:23,8, Ion Puică (Șt.) 32:49.6; 
lungime (F): Inge Knobloch (C.

Campionatele republicane de baschet
MASCULIN

DINAMO — ȘTIINȚA I.C.F.
89—50 (34—23)

Dinamoviștii au început puternic, 
acționînd cu precizie pe contraatac, 
făcînd un foarte bun joc de pivoți 
și o apărare slrînsă și dovedind, 
din primele minute că echipa e 
bine pusă la punct și că are cele 
mai mari șanse de a învinge. Ni
meni n,u se aștepta însă la o vic
torie atit de categorică; diferența 
de-a-dreptuf astronomică de puncte 
se explică tn mare parte ntt numai 
prin buna comportare a învingăto
rilor, ci mai cu seamă prin cea 
inadmisibil de slabă a Științei 
I.C.P, care îasă impresia a da un 
randament corespunzător numai 
atunci cînd Nedeff e în zi bună. 
Adică așa cum n-a fost ieri. S-au 
remarcat: Dan Niculescu, Rădu- 
canu, Nagy și Rari (Dinamo), 
Borbely, Primcu și Vasilfu (Știința 
I.C.F.).
C.C.A. — ȘTIINȚA TIMIȘOARA 

93—49 (42—28)
Lipsiți de aportul celor mai va

loroși jucători (Mokos, Pușcașu, 
Radulescu, Lortacz, Cîrlan), stu
denții tftnfșorenf au suferit o în- 
fringere la scor. Considerăm însă 
că nu toate absențele stat moti
vate, iar colectivul sportiv are da
toria de a cerceta ta mod serios 

zat atîtea neplăceri, maestrul 
sportului Andrei Kerekes a lucrat 
și pentru ținută, iar majoritatea 
băieților și-au revizuit exercițiile 
liber alese, țintad seama de noile 
cerințe ale competițiilor interna
ționale.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate: FEMININ: iiKlividual
compus: 1. El. Leuștean 38,25 p.;
2. Em. Vătășoiu 37,45 p.; 3. El. 
Mărgărit 37,30 p. Pe aparate locu
rile I au fost ocupate de t să
rituri : El Leuștean 9,85 p.; bîr
nă: EL Leuștean și Utta Sch- 
landf 9,45 p.; sol: Em. Vătășoiu 
p, 55 p.; paralele: El. Leuștean 
p, 55 p. BĂIEȚI: individual com
pus : 1.

1. L. Lakatos 49,50 p.; 2. A. Ke- 
reltes 49,40 p.; 3. I. Focht 49,20 p.;
4. H. Orendi 49,10 p„ 5. St. Hăr- 
gălaș 47 p. De remarcat că A. Ke
rekes a ratat exercițiul la inele, 
pierzînd astfel locul I, Fr. Orendi 
și M. Botez au ocupat locul 9 și 
— respectiv — 11, primul fără să
ritură la cal, iar cel de al doilea 
fără două aparate. Elementele ti
nere au ocupat locurile fruntașe 
în clasament.

+ F1. r.) 5,25, Florentina Petrescu 
(CCA) 5,17, Maria Mariș (Șt.) 
5,12; înălțime (F): Iolanda Ba
laș (CCA) 1,64, Eva Maver (C. 
+ R1. r.) 1,46; 3.000 m. obst.: C. 
Aioanei (CCA) 9:29, Ion Nicu
lescu (C.+F1. r.) 9:32,4, Ion
Hîră (Met.) 9:34,8. Stan Rizescu 
(Loc.) 9:40,0; ciocan: Constan
tin Dumitru (Loc.) 57,02, Nic. 
Rășcănescu (CCA) 56,29, C. Spi
ridon (Voința) 54,42, Vili Iaco- 
veanu (Loc.) 53,51; prăjină 
(dar în cadrul triatlonului) : Zol- 
tan Szabo (CCA) 4,00, etc.

*
Intîlnirea de la Oradea, după 

cum ne-au comunicat corespon
denții noștri Gh. Dumitrescu și 
C. Grecescu, a dat ctștig de cauză 
echipei Dinamo care a învins Re
colta cu 2591—196 p. și Progre
sul cu 256—198. In cel de al 
treilea meci Progresul a întrecut 
Recolta cu 237,5—205,5. Iată și 
cîteva rezultate: 110 m. g.: I. 
Opriș (Pin;) 15,0; greutate: N. 
Ivanov (Din.>14,64; suliță (F): 
Alexandra Tănase (Prog.) 40,21 ;
l. 500 m.: Șt. Mihaly (Din.) 3:55,4; 
400 m.: N. Grobei (Rec.) 50,6; 
disc: M. Raica (Din.) 46,63 ; 5.000
m. : V. Weiss (Din.) 15:06,4, 1.
Pricop (Prog.) 15:07,8; lung.: 
Petrescu (Din.) 6,66; înalț.: X. 
Boboc (Rec.) 1,85, C. Dumitrescu 
(Prog.) 1,85. Al. Merică (Din.) 
1,80; 400 m. g : Gh. Steriade 
(Rec.) 56,5; triplu: M. Stein 
(Din.) 13,94; 800 m.: Șt Mihaly 
(Din.) 1:55,0, Al. Dumitrache 
(Din.) 1:56,9; sulifă: D. Zamfir 
(Din.) 62,95: 10.000 m.: T. Strzel- 
binski (Din.) 32:22.0: 3.000 m.
obst.: I. Bădtci (Din ) 9:26,2,
V. Pop (Din.) 9:26,8, etc.

motivele prezentării unei formații 
atît de slabe.
PROGRESUL TG. MUREȘ-DI-

NAMO TG. MUREȘ 69—59 
(22-35)

Surprinși de atacurile rapide ale 
diniamoviștilor jucătorii de la 
Progresul au fost — ta prima 
parte a joculuf — conduși la 
scor. In partea a doua a meciului, 
pregătirea fizică superioară și 
rutina își spun cuvînful, iar Pro
gresul termină victorioasă acest 
îneci.

CONSTRUCTORUL CLUJ — 
ȘTIINȚA IAȘI 67—61 (24—26)

Ieșenii au făcut un meci toarte 
bun, dar rezultatul favorabil ob
ținut de clujeni se datorește pre- 
C’ziei ta aruncările libere, spre 
sfîrșitul meciului.
LOCOMOTIVA P.T.T. — DINAMO 

ORADEA 57-54 (30-17)
Victorie pe deplin meritată. Gaz

dele au condus tot timpul. Cu toa
te acestea în taimul II arădaniî au 
avut o revenire puternică dînd e- 
moții bucureștenilor. Ca aspect, 
joc combativ cu prea puține acțiuni 
în viteză și eficace.
PROGRESUL ORAȘUL STALIN— 
PROGRESUL F, B. BUCUREȘTI 

52-82 (22-30)
FEMININ

ȘTIINȚA I.C.F. — CONSTRUCTO
RUL 40—32 (23—17)

Știința I.C.F. putea învinge la 
up scor și mai ridicat dacă ar fi 
folosit cu mai mult curaj arma 
ofensivă mulțumită căreia — odată 
cu pătrunderile bine pregătite și 
de o remarcabilă eficacitate — își 
datorește de fapt în cea mai 
mare măsură victoria : trasul la 
coș de la distanță și semi-distanță. 
Este capitolul de pregătire în care 
jucătoarele de la Constructorul au 
arătat lipsuri serioase. In ceea ce 
privește apărarea, Știința I.C.F. 
s-a dovedit și de astă-dată a fi 
bine pregătită, tnsâ n-a fost totuși 
superioară Constructorului de cit 
cu puțin, de aceea și scorul a fost 
aproape egal ipînă cu cîteva mi
nute înaintea fluierului final. Cele 
mai bune jucătoare au fost Teo
dora Simionescu, Ștefania Tomescu, 
Violeta Zăvădescu de la învingă
toare, Viorica Antonescu și Lucia 
Russu de la Constructorul.

PROGRESUL TG. MUREȘ — 
FLAMURA ROȘIE TG. MUREȘ 

43—29 (25—13)
FLAMURA ROȘIE ORADEA — 

PROGRESUL ARAD 56—46 
(32—17)

LOCOMOTIVA CFR BUCUREȘTI 
—ȘTIINTA INVAȚAMTNT BUCU

REȘTI 69-56 (36—30)
ȘTIINȚA CLUJ — PROGRESUL' 

ORADEA 38—45 (10—21)

R.P. Bulgaria-—R. Cehoslovacă 
3-0 (1-0)

SOFIA, 13 (prin telefon de la 
corespondentul nostru) — Jucînd 
excepțional reprezentativa de fotbal 
a Bulgariei, a reușit să dispună de 
repiezentativa Cehoslovaciei cu sco
rul de 3—0 (1—0). Cei 45.00J de 
spectatori prezenți duminică în tri
bunele stadionului „Vasil Levski" 
au putut urmări un meci de înaltă 
factură tehnică, în care, în special, 
echipa gazdă a avut o comportare 
deosebită.

încă de la început, reprezentativa 
bulgară are inițiativa și pune la 
grea încercare apărarea oaspeților 
care; face cu greu față atacurilor 
impetuoase ale înaintașilor bulgari. 
Scorul este deschis in min. 8 cînd 
Kolev, după ce a primit balontrl de 
la Diev, înscrie de la 18 metri, în 
colțul de sus al porții. Imediat gaz
dele mai au cîteva ocazii de a ridica 
scorul, însă portarul cehoslovac in
tervine cu succes în ultimă instan
ță. Jucătorii cehoslovaci încearcă 
să inițieze cîteva atacuri însă com
bină mult în fața porții, ușurînd 
astfel sarcina apărătorilor bulgari. 
In min. 25 Kolev trage prin sur
prindere, dar mingea întîlnește bara 
transversală. Două minute mai tîr- 
ziu Svoboda îl imită.

După pauză, jocul este la început 
echilibrat. Apoi însă, inițiativa este 
preluată de echipa gazdă. In min. 
58 Boșkov primește balonul de la 
Milkov și printr-un șut puternic 
ridică scorul la 2—0. Cehoslovacii 
contraatacă, însă înaintarea lor con
tinuă să se piardă în combinații 
sterile, care sînt oprite cu regulari
tate la marginea careului de 16 m. 
Văzînd că nu pot trece de apărarea 
echipei gazdă, jucătorii oaspeți im
primă o notă de duritate disputei, 
astfel că spectacolul pierde din 
frumusețe. Cu trei minute înainte 
de sfÎTșitul partidei Diev, de Ia 6 

' m. stabilește scorul final la 3—0.
De la învingători s-au remarcat: 

Kolev, Andonov. Mitkov, Ianev iar 
de la învinși Pazdera, Hledik și 
Krizak. Arbitrul Latîșev (U.R.S.S.) 
a condus următoarele formații:

R.P.B.: Andonov-Rakarov, Mano- 
lov, Goranov-Boskov, Mitkov (Pa- 
tev)-Diev, Kalcev (Dimitrov), Di
mitrov (Panaîotov), Kolev, Ianev.

R. CEHOSLOVACA: Hlavafy- 
Mencfik, Hledik, Felsegy-Hejsky 
(Hertl), Prochazka-Pazdera, Svobo
da, Pazicky, (Krizak), Crha, Kraus.

TOMA HRISTOV

*
La Bratislava în fața a 18.000 

spectatori s-au întîfoit echipele
secunde ale Cehoslovaciei și Bul
gariei. Ca și la Sofia sportivii
bulgari au avut o comportare ex
celentă învmgînd echipa cehoslo
vacă cu scorul de 1—0 (1—0).
Unicul gol al partidei a fost în
scris de Gugalov în. mta. II de 
joc. Echipa învingătoare a dove
dit o bună pregătire fizică, a ju
cat în viteză, depăștndu-și adver
sarul. Meciul a fost condus de 

1 Maver (Austria).

R. P. UNGARĂ—SUEDIA 
4-2 (24)

BUDAPESTA 13 (prtn telefon 
de la corespondentul nostru). In 
ciuda faptului că suzdezii nu au 
în acest an un palmares interna
țional prea strălucit, în meciul cu 
reprezentativa maghiară de fotbal 
ei au desfășurat un joc de bună

----------------------- 

Numeroase înscrieri la
Cortina d'Ampezzo 12 (Ager- 

pres). — La cea de a Vil-a ediție 
a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la 
Cortina d’Ampezzo cea mai nu
meroasă delegație va fi a U.R.S.S,. 
care va cuprinde 145 de sportivi și 
oficiali. Delegația S.U.A. va fi al
cătuită din 125 de persoane, iar 
cele ale Norvegiei, Germaniei, El
veției și Italiei vor cuprinde cite 
110 membri.

La Olimpiada de iarnă vor mai 
participa următoarele țări: Argen
tina (15), Australia (40), Austria 
(75), Belgia (15), R. P. Bulgaria 
(30), Canada (55), R. P. Chineză 
(15), R- Cehoslovacă (70), Dane
marca (2), Finlanda (70), Franța

indura tehnică și s-au evidențiat 
in special prin«r-o tac.ică bine o- 
îienlaiă. Cu 6,7 oameni în apă
rare reprezentativa Suediei a reu
șit in numeroase faze să țină „în 
șah" redutabilul atac al reprezen
tativei R. P. Ungare, și a contra
atacat periculos, remarcîndu-se în 
special tripleta: Lofgren, Sandell,. 
Linskog. Așa se explică faptul că 
echipa R. P. Ungare deși a do
minat și a jucat mai bine în cîmp 
a înscris numai patru goluri si a 
primit două. Victoria „unspreze- 
celui" maghiar este pe deplin me
ritată dar scorul nu ilustrează fi
del situația de pe teren. Este foarte 
adevărat că, echipa învingătoare 
a făcut unele greșeli în jocul de 
apărare și că cei doi mijlocași, Boz- 
sik și Szojka nu s-au ridicat la 
valoarea lor obișnuită. In schimb 
înaintarea a jucat bine.

Echipa R.P.U. și-a creat tacă ta 
primele minute un avans de două 
goluri. Realizatorii au fost Tichi 
(min. 12) care a reluat cu capul 
printr-un salt în aer o minge cen
trată de Raduly, și Czibor (min. 
14) care a fosl pus intr-o excelentă' 
poziție de șut de către Kocsis. 
După aceste puncte gazdele înce
tinesc alura permițînd suedezilor 
să atace. Scorul reprizei este pe
cetluit de S. O. Svensson care 
transformă un penalti: 2—1 (Bu- 
zanski a comis henț în careu).

După pauză echipa maghiară 
continuă să atace mărindu-și avan
tajul. După un schimb spectaculos 
Kocsis — Pușkaș — Czibor — 
Pușkaș, ultimul înscrie. 3—1. Opt 
minute mai tîrziu publicul aplaudă 
al 4-lea gol al echipei R.P.U. : 
Bozsik deschide pe Kocsis acesta 
însă nu poate să tragă fiind păzit 
de 3 adversari și trimite în spate 
lui Czibor care reia din volei: 4—1. 
In min. 64 după o acțiune perso
nală. Lofgren pecetluește scorul Ia 
4—2 (Fazekas a greșit, teșind ino
portun din poartă). Echipa ma
ghiară are ocazia să-și mărească 
avantajul, dar Pușkaș ratează o 
lovitură de la 11 m.

Arbitrul cehoslovac Macko a 
condus cu Hrubă competentă urmă
toarele formații:

R. P. Ungară: Fazekas — Bu- 
zanski, Karpati, Varhidi (Kovacs 
III — din min. 45). — Boszik, 
Szoika — Raduly. Kocsis, Tichi, 
(Hidegkuti — din min. 78), Pușkaș, 
Czibor.

SUEDIA: K. Svensson — Gus
tavson, Johanson, Axborn — S. O 
Svensson, Parlinp — Hamrin, Lof
gren. Sandell, Linskog. Nilsen.
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fegoshvia B —Fmlanda A 
8-0 (4-0)

BELGRAD (radio). La Split s-a 
desfășurat duralnică; întflirirea in
ternațională de fotbal dinfre repre
zentativa secundă a Iugoslaviei și 
naționala Finlandei. Gazdele au ob
ținut victoria cu categoricul scor de 
8—0 (4—0). Au înscris: Vidosevici 
(4), Marianovici (3) și Antici. A 
arbitrat loanides (Grecia).

Dinam Kiev—
Selecționata Berlin 2-2 (1-0)

Berlin 13 (prin telefon de Ia 
corespondentul nostru). In ca
drul pregătirilor pe care fotbaliștii 
din R. D. G. Ie fac în vederea 
meciului cu reprezentativele A și 
B ale R. P. Bulgaria care se va 
desfășura la 27 noiembrie la Ber
lin și Sofia, o selecționată a ora
șului Berlin a întîlnit duminică 
echipa sovietică de fotbal Dinamo 
Kiev. După un joc spectaculos, de 
bună factură tehnică partida a 
luat sfîrșit cu rezultatul de 2—2. 
Golurile au fost marcate în ordi
ne de Zazdroev (min. 12), Assmi 
(min. 56). Bogdanovici (min. 63) 
și Fritsche (trim 73).

GERHARD LERCH

Olimpiada de iarnă
(70), Marea Britanie (80), Grecia 
(10), Islanda (15), Iran (15), Is
rael (10), Iugoslavia (30), Japonia 
(30), Liban (20), Luxemburg (10), 
Lichtenstein (15), Monaco (10), 0- 
landa (15), R. P. Polonă (76), 
Portugalia (15), R.P.R. (30), Saar 
(10), Spania (15), Turcia (15), R.P. 
Ungară (50), Coreea de Sud (10). 
Cifrele din paranteză reprezintă nu
mărul de concurenți.

La turneul de hochei pe gheață 
vor participa 11 echipe: Canada, 
campioană mondială, U.R.S.S., cam
pioană mondială în anul 1954, R. 
Cehoslovacă, Suedia, S.U.A.,, R. P. 
Polonă, Norvegia. Elveția, Austria, 
Germania și Italia.

Redaep- ; ■■‘-.italia, București, s5i ■ "osi Miile Nr. 17 telefon 5.30.36- .i m.jî r»r |—9—52 S1AS 3452. Intr. Poligrafică Nr, 2 str. Brezoianu Nr. 23—25. Abona-^ 
mentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi. .


