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Performanțe de valoare mondială

Echipa fem’uimă de gimnastică a 
a întrecut puternica formație a 

La băieți au învins gimnaștii
Sala Floreasca. 5.000 spectatori. 

Niciodată un număr atît dfe mare 
le iubitori ai gimnasticii nu s-au 
aflat în tribunele sălii.

Răsună o melodie de Kreissler....
Scriem aceste rînduri chiar în 

sală, în timp ce se desfășoară ul- 
■ lima probă a concursului femi- 

iln — exercițiile la sol — iar Ia 
băieți întrecerile la inele. Pe i- 
mensul covor roșu, Petro Ianka, 
încă timidă — e una din cele mai 
tinere concurente și prima execu
tantă din această seară la sol — 
luptă din toate puterile să aducă 
măcar cîteva zecimi în plus e- 
chipei sale. Și aceasta pentru că 
acum cîteva clipe crainicul con
cursului a anunțat că echipa 
noastră feminină are un avans de 
un punct și 12 zecimii, iar în cla
samentul individual se află pe 
primele două locuri gimnastele 
din echipa noastră: Elena Leu- 
ștean și Elena Mărgărit. E mai 
mi® ca sigur că prevederile con
curentei cu nr. 29 care lucrează 
chiar acum, Plac'nyne-Korondi 
Margit, să nu se adeverească și 
echipa noastră să termine învin
gătoare, in timp ce la campiona
tele mondiale de la Roma gim
nastele maghiare au avut un a- 
vans de aproape 20 puncte față de 
reprezentativele noastre.

Dacă gimnastele noastre au 
cules cele mai multe aplauze, în 
schimb la băieți gimnaștii ma
ghiari s-au impus reușind exer
ciții cu multe elemente dificile 
și formînd în același timp o echi
pă omogenă. Dar și aci tinerii 
s-au impus și Kuti Sera Gyorgy, 
mezinul echipei maghiare, ocupă 
iduspă 4 aparate locul I la indivi
dual compus.

Intre timp, pe covor evoluează 
Nagy Marta care confirmă prin 
nota 9 43 performanța realizată 
acum două săptămîni la Buda
pesta, la concursul internațional 
cu echipa Italiei. Dar aplauzele 
au contenit de îndată pentru că 
la inele lucrează campionul țării 
A. Kerekes care se dovedește încă 
odată un maestru neîntrecut la 
acest aparat. Aplauzele au izbuc
nit cu o intensitate sporită sub 
bolta înaltă .a sănii Floreasca, iair 
arbitrii, cuprinși parcă și ei de 
entuziasmul spectatorilor, îi aco"dă 
fără să întîrzie prea mult nota 
9,.65. In timp ce„ băieții își oferă 
un scurt răgaz înaintea sărituri
lor, urmărim cu înfrigurare evo- 
ltfția ultimelor concurente Ia soi. 
Emilia Vătășoiu obține 9,47 notă 
egală cu cea pe care o obține 

i concurentă următoare ' Baliko 
Gyorgyne. Iat--> acum pe Elena 
Mărgărit. După un exercițiu exe
cutat cu toată măiestria ca se în- 

A toarce fericită între coechipierele 
ei care nu se pot abține să n-o 
îmbrățișeze. Nota este si ea sa
lutată cu aplauze : 9,53 p., cel

•    — ' ' ......................... . .................. .

V. Smîslov (U.R'S.S.) conduce 
in turneul de șah de la Zagreb
Turneul internațional de șah de 

la Zagreb se apropie de sfîrșit. 
In runda XlV-a marea majori
tate a partidelor au fost decise 
în favoarea unuia dintre jucători, 
înregistrîndu-se doar două remi
ze : Minev-Ivkov și Udovcic-Gli- 
gorici Trifunovici a cîștigat la 
Bertok, O’Kelly la Porecca, Bis- 
guier la Dikstein, Matanovici la 
Milici, Barcza la Pire și Smîs- 
lov la Karaklajici. S-a întrerupt 
în poziție egală partida Ghel- 
lOr-Rabar. In cadrul turneului s-au 
jucat și partidele întrerupte din 
rundele anterioare. Rcmizînd cu 
Gheller, Smîslov și-a mărit la un 
punct avantajul față de al doilea 
clasat. Barcza a pierdut la Bis- 
guier dar a cîștigat la Karakla- 

mai bun punctaj obținut î» a- 
ceastă seară, pînă acum, la sol. 
Altă melodie se face auzită. Lu
crează maestra emerită a sportu
lui Gu'yasne Karoly. Ea ace cl-

Maeslra . sportului Hiena Leuștean 
(R.P.R.) a cîștigat concursul in

ternational de gimnastică 
R.P.R.—R.P.U.

tema ezitări și în drepții numelui 
ci este înscrisă moța 9.33. Și acum 
privirile to$ te se îndreaptă spre con
curenta * cu fir. 17. Din nou în 
sala Floreasca, ca la ultimul con
curs de sgiinnastică la care a luat 
parte Elena Leuștean, răsună un 
fragment dfn rapsedia I de 
George Enescu, pe acordurile că
reia campioana țării noastre cu
cerește cea mai înaltă notă : 9,70. 
Ea cucerește și locul 1 în clasa
mentul individual compus, adu- 
cînd totodată puncte prețioase 
echipei noastre care termină în
vingătoare, întrecînd puternica 
echipă maghiară, care, este bine 
să amintim, la campionatele mon
diale de la Roma s-a clasat pe 
locul II. /

La băieți, cum era de așteptat, 
Victoria a revenit gimnașiilor 
maghiari, dar diferența care exista 
la ultimele concursuri, s-* micșo
rat reprezentanții țării noastre 
dovedîndu-se adversari puternici 
maghiarilor. Trebuie remarcată 
frumoasa comportare a lui Kere
kes, Orendi și Botez, clasați la 
mică diferență față de Kemeny, 
cîștigători’l concursului.

ELENA MATEESCU
ANA IHM

Iată rezultatele tehnice : FETE : 
echipe: R. P. Rornînă 220,06 p.; 
R. P. Ungară 218,00 p. Individual 
compus: 1. EL I.euștean (R.P.R.) 
37,54 p.; 2. EL Mărgărit (R.P.R.) 
36,97 p.; 3. Nagy Marta (R.P.U.) 
36,73 p. Pe aparate: paralele:

jici, Gligorici a cîștigat la Pire, 
repurtînd a patra victorie conse
cutivă. Matanovici l-a întrecut ,pe 
Karaklajici. Iată .clasamentul du
pă 14 runde: >

1. Smîslov 10’/2 p., 2—3. Gli
gorici, Matanovici 9!/2 p., 4—7. 
Trifunovici, O’Kelly, Bisguier, 
Ivkov 8'1'2 p., 8. Gheller 8 p. (1), 
9. Dikstein 8 p., 10. Filip 7’/2 
p., 11. Milici 7 p. etc.

■sir
ZAGREB, (prin telefon). In ca

drul rundei a XV-a s-au înregi
strat următoarele rezultate: Fu- 
defer-Minev 1—0 ; Ivkov-Gheller
1—0; Rabar-Trifunovici >/2—l/2‘, 
Porecca-Bisguier 0—1 ; Gligorici- 
Filip ’/2 — '/2; Pirc-Udovcic
V2—'/î. Celelalte partide s-au 

întrerupt. >

R. P. Romine
R. P. Ungare

maghiari
1. Gulyasne K. (R.P.U.) 9,17 p.;
2. Plachvne-Korondi M. (R.P.U.) 
9,13 p.; 3. EL Mărgărit 9,10 p. 
Sărituri: EL Leuștean 9,57 p.;
2. El. Mărgărit 9,27 p.; 3. Geor- 
geta Hurmuzache (R.P.R.) 9,20 p. 
Bîrnă: 1. El. Leuștean 9,40 p;
2. Horvath Leonia (R.P.U.) 9,37 
p.; 3. Em. Vătășoiu (R.P.R.) 9,33 
p. Sol- 1. El Leuștean 9.70 p.;
2. El. Mărgărit 9,53 p.; 3. U. 
Schlandt, G. Hurmuzache, Em. Vă
tășoiu (R.P.R.) și Baliko G. 
(R.PU.) 9,47 p. BĂIEȚI; echipe: 
R. P. Ungară 334.45 p.; R. P. 
Rornînă 330,20 p. Ind. compus:

1. Kemeny Ferenc (R.P.U.) 56,60 
p.; 2. A. Kerekes, Fr. Orendi 
(R.P.R.) 56.55 p.; 3. Mihai Botez 
(R.P.R.) 55,35 p. Pe aparate: cal 
cu minere: 1. Baranyai și Takacs 
(R.P.U.) 9,30; 2. Kuti Sera (RPU) 
9,20 p.; 3. Z. Balogh (R.P.R.) 
9,10 p. Bară: 1. Fr. Orendi 9,70 
p.; 2. Kemeny și Kuti Sera 9,60 
p.; 3. Megyorossy I. (R.P.U.) 9,40 
p. Sol : 1. Orendi, Kerekes, Takacs 
9,65 p.; 2. Bekesi (R.P.U.) 9,55 p.;
3. Botez, Kuti Sera și Mogyorossy
9,50 p. Paralele: 1. Orendi și 
Kemeny 9,70 p.; 2. Kuti Sera
9.60 p.; 3. Kerekes și Botez 9,55 
p. Inele: 1. Kemeny 9,70 p.; 2. 
Kerekes 9,65 p.; 3. Botez și Orendi
9.60 p. Sărituri: 1. Kerekes, O- 
renidi, Bekesi, Takacs 9,60 p.;
2. Mogyoressy 9,50 p.; 3. Ke- 
inany 9,40 p.

După un meci viu disputat

Progresul (București) a iutr mt Bînamo (București) cu 1 -0 (1 -0)
Așa cum a început meciul și 

cum a decurs apoii cea mai mare 
parte a primei reprize, părea pu
țin probabil ca Progresul să „facă 
jccuil" Flacărei-Pioești, învingînd 
pe Dinamo, sau terminînd p-ariida 
măcar la egalitate. Urmărind a- 
tent desfășurarea jocului îți dădeai 
seama că pe terenul moale de ieri 
apărarea Progresului se mișcă 
greoi și că în special pe partea 
lui Gică Andrei, orice acțiune a 
dinamoviștilor are șanse majore 
de a aduce deschiderea scorului. 
Și aceste ocazii s-au ivit mereu, 
dar de fiecare dată totul s-a redus 
fa cîteva clipe de emoție, risipite 
imediat de atacanții dinamoviști, 
care, fie că au tras peste poartă, 
fie că s-au poftit unul pe altul să 
șuteze, pînă ce au pierdut min
gea.

Prima fază „de gol“ s-a produs 
in minutul 4, dar Ene a întârziat 
și suporterii Progresului (și mai 
ales ai Flacărei 1) au răsuflat ușu
rați. In minutul 13, tot Dinamo e 
pe punctul de a marca, dar Cosma 
salvează în ultima instanță, plon- 
jînd în picioarele lui Suru. Pro- 
greșul răspunde cu contra-atacuri, 
susținute în special de Ozon și 
Blujdea. înaintarea Progresului 
„merge" destul de bine, însă în- 
tîmpină o apărare masivă și pre
cisă. Sarcina înaintașilor . dinamo- 
viști e incontestabil mai ușoară, 
dar, rînd pe rînd, Nicușor, Magheț 
și Suru (mai ales Suru) se „bîl- 
bîie“ și pierd ocazii clare.

Cu două minute înainte de sfîr- 
șitel reprizei, la un atac al Pro
gresului, Szoko, care și pînă atunci 
avusese cîteva intervenjții nere-i

Cu ocazia unui antrenament ofi
cial desfășurat zilele trecute pe ae
roportul Someșeni-Cluj, aeromode- 
liștii clujeni au obținut o serie de 
rezultate frumoase. In mod deose
bit se remarcă performanța aero- 
modelistului fruntaș Ștefan Bane- 
dek, care La categoria aeromodele- 
plancare A 2 a realizat în toate cele 
5 lansări maximum de timp: 900 
sec. din 900 posibile.

Performanța talentatului construc
tor de aeromodele reprezintă un 
frumos succes nu numai pe plan 
intern, ci chiar și internaționali. 
Pentru a ne da mai bine seama de

Tractoriști fruntași,

Intr-una din zilele acestei toam
ne, magazionerul colectivului spor
tiv Recolta S.M.T. Bujor a înmî- 
nat echipamentul de fotbal și min
gile tractoriștilor din brigada con
dusă de Spiridon Trifan. Tracto
riștii hotărîwră ca în timpul 
liber să alcătuiască o echipă 
de fotbal, pentru a se întrece cu ță
ranii muncitori din comunele unde 
aveau să are. Ei au juțat la Ur- 
leștî, Băneasa, Jorăști, Berești. Din

întreceri

La Rîmnicu Vîlcea se organizea
ză numeroase competiții sportive în 
cinstea celui de al Il-lca Congres 
al partidului. Tinerii de aci perti- 
cipă la concursuri de volei, bas
chet, tenis de masă, popice, haltere 
și gimnastică. Numai la tenis de 
masă s-au înscris 450 de concurenti 
și concurente.

Tot în cinstea Congresului a fost 
organizată o competiție polisportivă 
pentru femei. Această întrecere se 
bucură de interes și în satele raio
nului Rîmnicu Vîlcea. In comunele 

glementare. îl faultează pe Ozon 
la 18 metri de poartă. Ozon exe
cută lovitura puternic și plasat. 
Un apărător intervine cu capul în 
traiectoria șutului, dar nu face de- 
cît să schimbe direcția mingii, tri- 
mițînd-o în plasă. In minutul ur
mător, la o ieșire nesportivă a lui 
Ene și Iordache, arbitrul îi eli
mină — just — pe amîndo'.

După cum era și de așteptat, 
Dinamo a resimțit mai mult ur
mările acestui incident. Fără Ene, 
atacul n-a mai avut forță și agre
sivitate, astfel că Progresul nu nu
mai că a putut menține rezultatul, 
dar, jucînd mai calm, a putut veni 
deseori în atac, realizînd prin Ozon 
acțiuni pe cît de spectaculoase, pe 
atît de periculoase.

De altfel, în meciul de ieri, Ozon 
a fost cel mai bun jucător de pe 
teren. S-a demarca! ușor, a trecut 
în dribling pe lingă adversari și 

Șutul a fost puternic, dar, Cosma a intervenit printr-un salt acrobația 
pericolul a trecut, (Foto : I. MIHAICAX

acest lucru este suficient să arătăns 
că la întrecerea din acest an ai 
celor mai buni aeromodeliștî dirt 
lume titlul de campion mondial lai 
proba respectivă ,a revenit concu-t 
rentului german W. Linder cu 88S 
sec., iar la concursul internațional 
din R. Cehoslovacă, desfășurat anul' 
acesta la Wrclabi maghiarul I. Ra- 
doezi a ieșit învingător cu 787 sec_

Ștefan Benedek a închinat nouat 
sa performanță de valoare mondial 
lă celui de al fidea Congres aii par» 
tidului, cinstind astfel prin fapta 
deosebite acest eveniment de seamăn

sportivi priceputi
*

această brigadă fac parte tractorist 
tul Alexandru Piu, fruntaș pe sta-i 
țiuita, Ștefan Rotam, fruntaș în 
campania de toamnă, Gheorghe 
Constantinescu, tractorist fruntaș ua 
întreaga țară dcținînd acest titlu 
încă din anul 1954.

Din acest colectiv sportiv mai 
fac parte și alți tineri destoinici; 
ca trăgătorul Costică Topor și lor* 
dache Tofan.

G. Ștefănescu 
corespondent

sportive

Ocnele Mari, Stocnești participă la 
întreceri nu mai puțin de 100 de 
tineri și sătence.

Pentru a asigura condiții bune 
desfășurării întrecerilor la sporturi
le de iarnă au fost reamenajate o 
serie de baze sportive: pîrtia de 
bob, pîrtia de săniuțe, trambulina 
de schi și două patinoare, dintre 
care unul prin grija cercului spor
tiv al școlii medii de băieți. r

I. Urșeanu 
corespondent

a dat partenerilor „mingi" exces» 
lente. S-au mai evidențiat de l», 
Progresul: Cosma, Bratu, Tănase 
și Blujdea.

Dinamoviștii au jucat nervos șî 
aceasta e principala cauză a în- 
frîngerii lor. Bine s-au comportat:', 
frații Băcuț, Neagu și Tocna.

Arbitrul, C. Mitiran, a avut o 
sarcină grea, dar, în general a 
fost atent și are meritul că a ținut, 
meciul „în mînă".

Formațiile:
DINĂMO: Birtașu — Toma+ 

Băcuf II, Szoko — Anghel, Băcuțl 
I — Magheț, Nicușor, Ene, Neaga,, 
Suru. >■ i

PROGRESUL : Cosma — Gică 
Andrei, Bratu, Soare — Tănase^. 
Știrbei — Cacoveanu, Iordache^, 
Ozon, Smărăndescu, Blujdea. j

La TINERET : Progresul—Dina-r 
mo 2—0 (0—0).

JACK BERARIU



Rliîpa ffinamo 3 cîșfîgat campionatul republican de atletism din acest an O rundă agitată in campionatul de șah al R.P.R
Pe stadionul Republicii din Ca

pitală într-un decor de iarnă, s-a 
desfășurat sîmbătă și duminică 
Ultima etapă din cadrul campio
natului republican de atletism pe 
echipe pe anul 1955. Și în acest 
ian victoria a revenit sportivilor 
asociației Dinamo. In clasamen
tele separate pentru femei și băr
bați cîștigătoare au fost: echipa 
asociației Știința la femei și echipa 
asociației Dinamo la bărbați.

Iată acum rezultatele cu care 
s-au încheiat cele 9 meciuri din 
ultima etapă : Locomotiva-Metalul 
235:208; Locomotiva-Recolta 249: 
171; Metalul-Recolta 247:189; Știin- 
ța-Dinamo 244:221; Dinamo-Voința 
274:67; Știința-Voința 268:61; 
ProgresuI-C.C.A. 202,5:191,5; Con
structorul + FI. roșie-C.C.A. 217,5: 
.197,5; Constructorul + FI. roșie- 
Progresul 220,5:192,5.

Publicăm în continuare lista ce
lor mai bune rezultate individuale 
pe probe : BĂRBAȚI: 100 m.: 
Marks (L); I. Măgdaș (St) 11,2; 
Al. Stoenescu (D); M. Pop (St); 
'St. Prisiceanu (C) 11,3; 200 m.: 
I. ÎAăgdaș 22,9; V. Grobei (R) 
23,3; M. Pop (St) 23,6; 400 m.: 

•V. Grobei (R) 50,9; T. Sudrigean 
-'(St) 51,6; I. Karandi (P) 51,8; 
"'800 m.: T. Sudrigean (St) 1:56,6; 
St. Miha-ly (O) 1:56,7; Z. Vamos 
"(St; 1:58.2; E. Danciu (V) 1:58,4; 
7500 m. .- F. Moscovici (P) 4:02,2; 
'D. Tîlmaciu (C.C.A.) 4:02,6; St. 
Mihaly (D) 4:05,6; 1. Veliciu (St) 
-4:08.8; 5000 m. : N. Bunea (C.C.A.) 
-15:14,4; I. Pricop (P) 15:18,8; G. 
Cojocarii (St) 15:32,6; D. Dragomir 
(R) 15:37,6; St. Gheltz (M)
15:44,6; 10.000 m.: V. Pop (D) 

.31:05,2; C. Dinu (M) 31:10,4; F. 
Moscovici (P) 31:37,4; V. Weiss 
'(D) 31:14,8; I. Puică (St) 31:59,4; 
E. Gyarmati (C.C.A.) 32:19,0 (a

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BASCHET
întrecerile de baschet din cadrul 

•etapelor a V!I-a și a IX-a a re- 
'turului campionatelor republicane 
feminin și masculin s-au încheiat 
cu următoarele rezultate :

MASCULIN .-
ȘTIINȚA TIMIȘOARA-PROGRE. 

•“SUL TG. MUREȘ 47-40 (24—15). 
'Intîlnirea a fost caracterizată de 
lupta dîrză, de combativitatea ju
cătorilor ambelor formații. Timi
șorenii au încercat mai insistent 

•coșul și, deși au ratat multe oca- 
„zii. au înscris mai mult. In prima 
repriză superioritatea a aparținut 
in mod categoric gazdelor, în timp 
ce în a doua parte a meciului 

Jocul a, fost egal. In general, 
«neciul a fost frumos și s-a în- 
«cheiat cu victoria meritată a echi- 
:pei locale, care a jucat mai legat 

-«și mai eficace. S-au evidențiat 
AViorel și Lioiu Pușcașu de la în
vingători și Elek și Zoizon de la 
'Învinși.

DINAMO ORADEA-CONSTRUC- 
7TORUL CLUJ 65-61 (35—19).
tGrădenii au jucat excelent în pri- 
«na repriză, cînd au și avut de 
«âltfel un avantaj considerabil Ia 
rscor. In repriza doua inițiativa 
«aparține clujenilor, care atacă in- 
«sistent, încearcă multe aruncări 
•de La semi-distanță și reușesc 
să refacă din handicap. Totuși, ei 
mu egalează, astfel că victoria 
irevine echipei locale, din rîndul 
•căreia s-au’ evidențiat Constanti- 
ttiescu, Till, Beretzki, iar de la 
«clujeni K. Wilwert, Anghel și 
"Albu.
* DINAMO TG, MUREȘ-LOCO-

(Progresul Arta București și Progresul IMF Cluj 
calificate pentru campionatul republican de baschet

GALAȚI 20 (prin telefon de la 
ftrimisul nostru). — In ultimele 
•două zile ale întrecerilor turneu
lui de calificare pentru campio
natul republican masculin la bas- 
tehet s-au înregistrat rezultate 
normale. Cu toate acestea, lupta 
la fost foarte dîrză, fiecare echi
pă căutînd să joace cît mai 

■îbine, să obțină un rezultat cît 
«nai frumos.

'Primul loc în acest turneu a 
tfost cucerit de echipa bucureștea- 
Siă Progresul Arta, care s-a do
vedit cu adevărat cea mai bine 
pregătită, cea mai valoroasă. Pe 
locul doi s-a clasat Progresul 
I.M.F. Cluj, care a dispus în 
meciul decisiv de o manieră ca
tegorică de echipa Știința Galați 
A treia clasată, Știința Galați a 
avut de asemenea o comportare 
lună și a realizat acelaș număr 
ide puncte cu fruntașele clasa
mentului, dar cu coșaveraj mai 
ptab. ■Dintre celelalte participante

fost cea mai frumoasă, și în ace
lași timp și cea mai rapidă cursă 
a atteților noștri din acest an); 
10 km. marș: N. Liga (D)' 
45:54,6 (cea mai bună performantă 
a anului) ; I. Baboie (L) 46:07,6; 
M. Neaga (D)' 47:21,8; G. Popeia 
'(C) 48:26,0; I. Barbu (C) 48:46,8; 
110 m. g.: N. Bercaru (L) 15,7; 
G. Vintilă (P); S. Ioan (C.C.A.) 
și I. Wittman (St) 16,0; A. Cociș 
(C.C.A.) 16,2; 400 m. g.: M. 
Pășcăiău !(V) și D. Făgădău 
'(V) 58,3; I. Bitner (CȚ 58,5; G. 
Stănel (L) 59,0; 3000 m. obst.: 
T. Strzelbijnski (D) 9:22,6; C.
Aioanei (C.C.A.) 9:30,0; I. Bădici 
(D) 9:39,6; I. Hîră (M) 9:41,8; 
I. Veliciu (St) 9:42,8; lungime.- 
S. loan (C.C.A.)' 6,79; T. Chitul 
(St) 6,71; D. Petrescu (D)’ 6,69; 
V. Plăcintaru (M) 6.66; triplu: 
St. Stoian (St) 13,71; Gh. Mona 
(M) 13,63; R. Liker (R) 13,63; 
înălțime: I. Soter (C.C.A.) 1,98; 
C. Dumitrescu (P) și X. Boboc 
(R) 1,90; I. Knaller (M)' 1,85;
Al. Merică (D) 1,80; prăjină: Z. 
Szabo (C.C.A.) 3,90; M. Dumi
trescu (L); E. Lupșa (St) 3,80; C. 
Adler (R) P. Ioan (St); G. Boch
(St) 3,70; greutate: N. Ivanov 

(D) 14,80; A. Raica (C.C.A.) 14,50; 
C. Crețu (St) 14.10; I. Vorovenciu 
(St) 13,85; disc: M. Raica (D) 
46,00; E. Vîlsan (C.C.A.) 42,33; 
A. Coman (D) 41,20; St. Liska 
(C) 40,62; C. Dumitru (L) 39,95;- 
sulifă: D. Zamfir (D) 63,71; G. 
Popescu (St) 61,73; I. Iordan 
(L) 61,26; P. Demeter (St) 60,39; 
ciocan: N. Rășcănescu (C.C.A.) 
57,12; C. Spiridon (V) 56,11; C. 
Dumitru (L) 55,26; V. Iacoveanu 
(L) 50,63; FEMEI: 100 m.: A- 
lexandra Sicoe (St) 12,9; Ioana 
Luță (L) 13,0; Claudia Ruse (M) 
13,2; Dara Copîndeanu (St) și

MOTIVA P.T.T. BUCUREȘTI 
51—59 (30—38).

ȘTIINȚA IAȘI-ȘTI1NȚA I.C.F. 
BUCUREȘTI 49—59 (24—27). 

C.C.A.-PROGRESUL F. B.
BUC. 82—48 (38-19)

FEMININ .-
ȘTIINȚA INVAȚAMINT BUCU

REȘTI — ȘTIINȚA CLUJ 
45—41 (16—25)

O victorie ne deplin meritată, cu 
atît mai mult cu cît a fost obți
nută în ultimele 4 minute ale me
ciului. pînă cînd clujencele au deți
nut fără încetare conducerea. în
vingătoarele confirmă de la etapă 
la etapă valoarea și perspectivele 
lor certe de progres. Ele datorează 
succesul obținut ieri îndeosebi bu
nei pregătiri a trasului la coș în 
special la loviturile libere, din care 
au înscris toate punctele, după ce 
au egalat la 35. S-au remarcat A- 
driana Florescu, Ana Firimide și 
Emilia Todirașcu (Știința Invăță- 
niînt), Elza Sebestyen, Eva Papp 
și Ana Beretzky, dintre clujonce a 
căror înfrîngere se explică prin 
jocul mult prea individual și dezor
ganizat, atît în atac, cît și, mai 
ales, în apărare.
ȘTIINȚA I.C.F. — LOCOMOTIVA 

C.F.R. 60—43 (32—15)
PROGRESUL ARAD - CON

STRUCTORUL BUCUREȘTI 41 — 
72 (21—22).

PROGRESUL TG. MUREȘ-FLA- 
MURA ROȘIE ORADEA 50—43 
(23—23).

PROGRESUL ORADEA-FLA- 
MURA ROSIE TG. MUREȘ 58— 
47 (31—32).

trebuie să remarcăm echipele Vo
ința Satu Mare și Voința Iași, 
care au prezentat formații alcă
tuite din elemente tinere (17—18 
ani), talentate și cu frumoase 
perspective.

Iată acum rezultatele înregis
trate în ultimele două zile d» 
întreceri: Voința Satu Mare — 
Știința Craiova 69—51 (32—15) : 
Știința Galați — Voința Iași 
37—36 (16—16) ; Progresul Arta
— Progresul IMF Cluj 59—40 
(32—9) ; Progresul IMF Cluj — 
Știința Galați 52—39 (20—16) , 

Voința Satu Mare — Voința Iași 
42—39 (22—23) ; Progresul Arta
— Știința Craiova 73—49 (32— 
27).

Clasamentul general se prezin
tă astfel: 1. Progresul Arta 
București 9 pt.; 2. Progresul IMF 
Cluj 9 pt.; 3. Știința Galați 9 
pt.; 4. Voința Iași 7 pt; 5. Vo" 
ința Satu Mare 7 pt.; 6. Știința 
Craiova 5 pt.

NEAGOE MARDAN

Elena Vrabete (C.C.A.) 13,3; 200 
m. 1 Alexandra Sicoe (St) 26,2; 
Ioana Luță (L) 26,6; Silvia Băl- 
tăgescu (MȚ 27,1, Georgeta Mogoș 
(M) 27,3: 400 m.: Florica Dumitru 
(L) 61,4; Anca Radulescu (D) 
62,2; Marilis Cuțui (St) 62,7; A. 
Lipoczi (C) 62,8; 800 m.: Nina 
Pasciuc (St) 2:19,9; Elisa beta Buda 
(C) 2:22,3; Marilis Gutui (St)'
2:22,7; Irina Zegreanu (P) 2:24,8; 
Letiția Bardaș (L) 2:27,6; Maria 
Ionescu (M) 2:28.1; 80 m. g.: 
Ana Șerban (St) 11,8; Silvia Băl- 
tăgescu (M) 12,2; Elena Streza 
(L) 12,4; Xenia Miliutin (D)
12,5; Maria Mariș (St) 12,8; Ma
ria Domocoș (C) 12,9; lungime: 
Inge Knobloch (C) 5,27; Maria 
Mariș (St) 5,22; Mioara Moraru 
(C) 5,06; Florentina Petrescu
(C.C.A.) 5,01; înălțime: Iolanda
Balaș (C.C.A.) 1,60; Iutta Haffer 
(St) și Eva Mayer (C)’ 1,42; 
greutate: Ana Roth (D) 12,81;
Melania Velicu (C) 12,65; Erika 
Scherer (St) 12,09; Alexandra Tă- 
nase (P) 11,78; Valeria Guzgan
(L) 11,14; disc: Melania Velicu 
(C) 37,84; Geta Georgescu (P) 
36,89; Anelise Kraus (C) 35,74; 
Ana Roth (D) 35,20; Paraschiva 
Gall (V) 34,26; suliță: Anelise Zîm- 
breșteanu (C.C.A.) 4t,88; Ilona Mi
klos (L) 36,98; Alexandra Tănase 
(P) 36,91; Zitta Ventzel (C) 31,96.

Cu încheierea întrecerilor din 
cadrul campionatului republican de 
atletism pe echipe pe anul 1955, 
clasamentul „Cupei Ion Moina" 
a luat forma definitivă. Pe primul 
loc s-a clasat echipa asociației Di
namo, care a primit acest trofeu 
pentru rezultatele înregistrate în 
acest an. Clasamentul „Cupei Ion 
Moina" ca și celelalte clasamente 
ale marii întreceri încheiate du
minică, le vom publica în numărul 
nostru de mîine.

Campionatele categoriilor 
Ași B la rugbi au luatsfîrșit 

Ieri s-au disputat în Capitală 
ultimele meciuri restante din ca
drul campionatelor categoriilor A 
și B. In campionatul categoriei A 
s-au întîlnit echipele Progresul Să
nătatea și Constructorul Orașul 
Stalin. Așa cum am mai amintit 
„miza" acestei partide era deosebit 
de mare, mai ales pentru Con
structorul Orașul Stalin; în even
tualitatea unui meci pierdut sau 
chiar nul, Constructorul pierdea 
dreptul de a mai activa în sezo
nul viitor în cadrul campionatu
lui acestei categorii. Dar, dîrzenia 
cu tare au luptat rugbiștii de la 
poalele Tîmpei a făcut ca pînă la 
urmă rezultatul să le fie favo
rabil lor (6—0) și prin aceasta 
să scape de retrogradare. In urma 
acestui rezultat a doua echipă care 
retrogradează din campionatul ca
tegoriei A este Știința Timișoara 
(cealaltă: Progresul F. B).

In campionatul categoriei B 
s-au întîlnit echipele Locomotiva 
I.C.F. și Știința București. La 
capătul unei lupte spectaculoase 
Locomotiva I.C.F. a reușit să cîș- 
tige această întîlnire cu scorul de 
9—0 (3—0). Deși învinși, stu
denții bucureșteni au practicat un 
joc frumos care s-a ridicat de 
multe ori la valoarea celui practi
cat de învingători și uneori l-a 
depășit.

Tot ieri s-au disputat în Capi
tală o serie de meciuri între 
echipele bucureștene de juniori în 
vederea selecționării celor mai 

‘bune elemente. Astfel, Constructo
rul T.S.P. București a realizat în 
compania echipei Metalul 16 o 
partidă deosebit de spectaculoasă 
care s-a terminat cu un rezultat de 
egalitate : 0—0. Altă partidă spec
taculoasă a fost aceea dintre Lo
comotiva Grivița Roșie și Dinamo 
București. Pnacticînd un joc mai 
variat atît pe înaintare cît și cu 
linia de trei sferturi feroviarii au 
reușit să-și întreacă adversarul cu 
scorul de 9—0 (3—0). Progresul 
Sănătatea—C.C.A. 3—0 (0—0).

Rezultatele ciclocrosului din Capitala
Ieri s-a desfășurat în Caipltaiiă 

primul ciclocros de toamnă, orga
nizat în buoe canriițiuni de către 
comitetul C.F.S. all rtaionalui N. 
Bălcescu și comisia orășenească de 
ciclism. Peste 50 die siportivj aiu luat 
parte Ia acest concurs al cărui tra
seu, bine ales, .a oonstituiit uri' bun 
-prilej de popularizare în cartierul în 
care s-a desfășurat această între
cere.

Iată rezultatele tehnice, CATE-

Pe drept cuvînt runda a Vl-a a 
finalei campionatului R.P.R. de șah 
poate fi numită „agitată". Ea a 
abundat în partide combinative, în 
atacuri viguroase, în sacrificii în-» 
drăznețe.

Apărarea Sicilians a fost se pare 
preferința rundei de sîmbătă, căci 
în aproape jumătate din partidele 
jucjate negrele au adoptat acest 
sistem defensiv. Importanță teore-- 
tică deosebită prezintă mai ales 
partida Samarian—Reicher în care 
s-a jucat una din cele mai dispu
tate (și discutabile)' variante ale 
teoriei moderne. Samarian a tratat 
combinatiiv poziția survenită și, încă 
de la început, a deschis „foc" de- 
rocîndu-1 pe negru. Rămas în cen
tru regele advers a avut o soartă 
tristă. In fața amenințărilor mereu 
crescînde, Reicher a dat dama pe 
turn și cal, după care poziția sa, 
și așa șubredă s-a prăbușit ca un 
cartel de cărți de joc. Samarian a 
repurtat la mutarea 35-a o frumoa
să și mult aplaudată victorie.

Interesant s-a desfășurat partida 
dintre Dr. Troianescu și Gică A- 
lexandnescu. Spre deosebire de în-’ 
țîlnirea Samarian—Reicher aici an» 
asistat la una din cele mai vechi 
variante ale apărării siciliene. Tro
ianescu (cu negrele) a ajuns într-o 
poziție defavorabilă. După mutările 
1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. c3 e6 4. d4 
d5 5. ed: D:d5 6. Ne3 cd: 7. cd: 
Cf6 8. Cc3 Nb4 9. Nd3 Nd7 10. 
0—0 N.c3 11. bc: 0—0 12. c4 Dh5 
13. Tbl Ca5 14. Ne2 Ne8 15. Ce5 
Dh4 16. g3 Dh3 dama neagră s-a 
trezit dintr-odată în „capcană". 
Toată sala văzuse acum mutarea 
17. Cg41 (se amenință 18. C:g6+ 
și 19. Ng4 cu prinderea damei) 
după care negrul era forțat să dea 
un pian: 17... h5 18. C:f6+ gf: 19. 
N:h5. Aici, așa cum a declarat după 
partidă Gică Alexandrescu, el s-a 
temut de mutarea 19... C:c4. Dar ce 
speranțe mai are negrul după 20. 
Ng4 Dh7 21. T:b7 cu amenințarea 
distrugătoare 22. N:e6! Voind să 
evite însă toate aceste complicații 
albul a jucat 17. Nf3 și după răs
punsul negrului 17... h5 partida s-a 
desfășurat pozițional întrerupîndu- 
se cu avantaj de partea lui Alex
andrescu.

Voiculescu a sacrificat incorect o 
piesă la Urseanu și a cedat la mu-

Olga Orban (floretă) și losif Kosa (floretă și sabie) 
noi campioni de junh.i ai țării

ORAȘUL STALIN 20 (prin te
lefon de la trimisul nostru).

In întrecerile campionatului de 
junioare la floretă n-am reținut 
prea multe aspecte pozitive. In 
afară de forma bunai manifesta
tă de Olga Orban, care și-a sur
clasat toate adversarele (primind 
numai opt tușe în 18 asalturi), 
cu multă indulgență mai putem 
remarca comportarea celorlalte 
șapte finaliste.

Vatnay, Lucky. Kappler, Ador- 
jan, Kiss, Csipler și Szentkyraly 
au progresat tehnic și tactic față 
de anul trecut, dar au rămas 
încă cu o „gamă" săracă de lo
vituri și cu aceeași tendință de 
luptă statică și ineficace. In 
asalturile importante s-a tras re
ținut, preferîndu-se defensiva unor 
acțiuni hotărîtoare de atac. 
Din această cauză finala a fost 
lipsită de dinamism și ca urma
re nespectaculoasă. Numai Olga 
Orban, prin dîrzenia cu care a 
tras, a „salvat" aspectul general 
al campionatu'ui.

In turneul final al acestei pro
be a fost stabilit următorul cla
sament: 1. Olga Orban (Progre
sul Cluj) 7 v.; 2. Csaga Szenkin 
(Progresul Tg. Mureș) 5 v.; 3. 
Otilia Vatnay (Metalul Satu Ma
re) 4 v. (18-20) ; 4 Maria Lucky 
(Metalul Satu Mare) 4 y. (18-19);. 
5. Ingrid Kappler (Flamura roșie 
Timișoara) 3 v. (19 tușe primi
te);' 6. Agotha Adorjan (Progre
sul Cluj) 3 v. (22 t.p.); 7. Gizela 
Kiss (Constructorul Tg. Mureș) 
1 v. (25 t.p.); 8. Agneta Csipler 
(Metalul Satu Mare) 1 v. (27 
t-P.).

GORIA BICICLETE DE ORAȘ: 1. 
V. Cohalciuc, 2. P. Otopeanu, 3. L. 
Cioclov, JUNIORI: 1. M. Djimitres- 
cu (Voința) 13’42"; 2. D. Stănescu 
(Voința) 14’17"; 3. M. Marinescu 
(Știința); 4. Tomas Ohanesian 
(Știința); 5. A. Magde (CCA). SE- 
MICURSE: 1. Ștefan Constanti- 
nescu (Știința) 13’11"; 2. C. Baciu 
(Progr. F.B.) 13’41"; 3. I. Blachar 
(Voința); 4. Tudor Nicolae (Meta
lul); 5. S. Vereș (Locom. PTT). A- 
VANSAȚI: 1, F. Wittman (CCA) 

tarea 26-a. Și Ghițescu a sacrific, 
o piesă în partida cu Seimeanu. I 
continuare, el a cîștigat (dacă ș 
poate numi cîștig) dama pentr 
turn și două piese ușoare. Seimea 
nu ar fi trebuit să decidă partid 
în favoarea sa, dar a pierdut cîtev 
tempouri importante permițînd li 
Ghițescu să capete mari contrașar. 
se prin avansarea pionului libe 
„h“. Foarte probabil că aceste con 
trașanse să se arate decisive 1 
reluarea partidei.

Partida centrală a rundei Szabo 
Ciocîltea a abundat, din păcate, î) 
greșeli de ambele părți. După mar 
complicații s-a ajuns la un fina 
de turnuri și pioni în care Ciocîl 
tea deține un mic avantaj pozițio 
nai.

In numai 17 mutări Rădulescu ș 
R. Alexandrescu au acceptat remi 
za. In schimb Drimer cu Breazu ai 
jucat în cele cinci ore regulairen 
tare peste 60 de mutări și au în 
trerupt într-o poziție în care Breazi 
are dama și doi pioni contra dou: 
turfiurt. Egalitate deplină (ca nu 
măr al pieselor) este și în între 
rupta Rusenescu—Costea. Ultimu 
însă deține cu piesele sale poziți 
ceva mai active. După ce l-a domi 
nat multă vreme. Gunsberger a ob 
ținut avantaj pozițional evident îr 
partida cu Crețulescu și păstreazi 
la întrerupere șanse apreciabile &< 
victorie. Egală pare poziția în î>n 
trerupta dintre Halic și BălăneJ.

★
Aseară s-a jucat runda a 7-a 

în care s-au terminat numai tre 
partide. O victorie frumoasă t 
obținut V. Ciocîltea care l-a în 
trecut pe P. Voiculescu într-o a 
părare franceză. Th. Ghițescu : 
pierdut cu albul la I. Halic, car< 
s-a apărat foarte bine înlr-um 
Caro-Kann. Timișorenii R. Ale
xandrescu și Gbnsberger au făcu' 
remiză. Restul partidelor s-au în
trerupt și vor fi continuate astăz’ 
dimineață în aula bibliotecii cen
trate universitare, începînd de ia 
ora 8,30.

Pentru moment în fruntea cla- 
ramentului se află cu cîte 4 puncte 
I. Szabo (2 întrerupte), V. Cio
cîltea și A. Gunsberger (cîte 1 
întreruptă).

VALERIU CHIOSE

Iosif Kosa a cîșiigat și con
cursul de sabie pentru juniori 
și astfel și-a adjudecat și al 
doilea titlul de campion pe anul 
1955. Și de această dată victoria 
lui a fost stabilită în urma unui' 
baraj pe care l-a susținut cu Ni-- 
culae Ghilezan. Acești doi tră
gători s-au detașat evident de 
toți ceilalți sabreri, întrunind la 
sfîrșitul finalei de sabie cîte șase 
victorii.

In baraj, tehnica superioară a 
lui Ghilezan I-a adus pe acesta 
la scorul de 4—2. De aci însă, 
dîrzenia și forța de luptă a lui 
Iosif Kosa și-a spus cuvîntul, 
acesta reușind să cîștige cu 5—4.

In general turneul de sabie a 
fost de valoare ridicată și a 
prilejuit o luptă foarte strînsă. 
Cei 22 de concurenți angrenați 
în luptă și-au disputat cu îndîr- 
jire intrarea în finală. Și în se
riile eliminatorii și în semifinale 
și finale au fost necesare meciuri 
de baraj pentru a se stabili cla
samentul definitiv.

La încheierea întrecerilor de 
sabie clasamentul este următo
rul : 1. Iosif Koșa (Metalul Satu 
Mare) 6 v. (5—4 în baraj) ; 2/ 
Niculae Ghilezan (Știința Cluj) 
6 v. (4—5 în baraj); 3. Tănase 
Mureșeanu (Progresul F.B. Bucu
rești) 4 v. (24 t.p.); 4. Andrei 
Matiș (Progresul Tg. Mureș) 4 
v. (26 t.p.); 5. Iosif Tatar (Me
talul Satu Mare) 3 v. (23 t.p.); 
6 Sorin Poenaru (Flacăra Plo- 
ești) 3 v. (27 t.p.); 7. Gheorghe 
Elkan (Progresul Oradea) 2 v.; 
8. Emerich Anuș (Progresul Ora
dea) 0 v. RENATO ILIESCU

23’56"; 2. N. Stepanian (CCA) la o 
jumătate de roată; 3. A. Faniciu 
(Metalul) 24’11"; 4. C. Popescu
(Progr. CPCS); 5. I. Moraru (Pro
gresul CPCS); 6. V. Militaru (Me
talul); 7. G. Dumitrescu (Știința); 
8. I. Baciu (CCA).

Proba feminină nu s-a disputat 
din cauza lipsei de participante, la 
start fiind prezentă doar maestra 
sportului Maria Bisak. Ce au de 
spus colectivele și asociațiile spor
tive în această privință ?.



Lupta pentru titlu continuă în categoria A
Știința Timișoara—Locomotiva Tg. Mureș 2-2 (2-1)

Niciodată telefoanele redacției noastre n-au fost mai solicitate 
ca aseară. Nu numai „pronosportiștii", ci și susținătorii echipelor 
care luptă pentru titlu și pentru a scăpa de „fatalul" loc 11 s-au 
interesat de rezultate. Bineînțeles, pe unii veștile i-au bucurat, pe alții 
i-au întristat. In orice caz se poate spune că etapa de ieri a „dat 
aripi" Flacărei Ploești, care mai mult ca oricînd, este aproape de 
invidiatul titlu și în același timp a lămurit, într-o oarecare măsură, 
problema celei de a treia echipe careva retrograda. Deocamdată, Lo
comotiva Timișoara are față de Locomotiva Tg. Mureș o diferență 
de puncte destul de „consistentă". Iubitorii de fotbal mai au însă 
în fa{a lor două etape „grele", care le vor procura din plin emoții, 
etape în care lupta indirectă dintre Dinamo București și Flacăra 
Ploești, pe de o parte și Locomotiva Tg. Mureș și Locomotiva Ti
mișoara, pe de altă parte, continuă și mai pasionantă.

IATĂ ACUM CLASAMENTUL:

ORAȘUL STALIN: Dinamo—Știința Cluj; TIMIȘOARA: Loco
motiva—Flacăra Ploești; TG. MUREȘ: Locomotiva — Minerul Pe
troșani; BUCUREȘTI: C.C.A. — FI. roșie Arad; REGHIN: Avîntul 
—Știința Timișoara; CONSTANȚA: Locomotiva — Progresul Bucu
rești.

1. Dinamo București (1) 23 14 7 2 40:18 35
2. Flacăra Ploești (2) 22 14 6 2 44:15 34
3. Progresul București (3) 22 12 6 4 35:20 30
4. Flamura roșie Arad (6) 23 9 6 8 33:28 24
5. Știința Timișoara (5) 22 8 7 7 35:30 23
6. Știința Cluj (4) 22 8 7 7 25:28 23
7. C.C.A. (8) 22 8 6 8 37:23 22
8. Minerul Petroșani (7) 22 8 5 9 25:28 21
9. Dinamo Orașul Stalin (9) 22 7 6 9 25:30 20

10. Locomotiva Timișoara (10) 22 6 7 9 27:34 19
11. Locomotiva Tg. Mureș (11) 22 4 8 10 21:33 16
12. Locomotiva Constanța (12) 22 4 4 14 17:44 12
13. Avîntul Reghin (13) 22 3 3 16 19:52 9

ETAPA VIITOARE (DUMINICA 27 NOIEMBRIE)

Flacăra Ploești—Știința Cluj 4-1 (2-1)
PLOEȘTI 20 (prin telefon). — 

Terenul puțin alunecos a împie
dicat într-o oarecare măsură buna 
desfășurare a jocului, însă însu
flețirea cu care jucătorii ploeș- 
teni au luptat pentru obținerea 
victoriei, a făcut ca acest meci 
să placă totuși mult celor peste 
15.000 spectatori prezenți în tri
bune. Jocul -a început în nota de 
dominare a echipei Flacăra care 
chiar în min. 5, deschide scorul 
la capătul unei acțiuni Zaharia 
— Ghiță — Marin Marcel '■— 
Drăgan, ultimul înscriind de la' 
6 m. In continuare ploeștenii 
atacă deslănțuit și pe rînd Dră
gan, Zaharia, A. Teodorescu și 
din nou Drăgan încearcă poarta 
apărată de Ghibănescu.

In min. 25 o frumoasă comj 
binație Zaharia — Drăgan îl pune 
pe ultimul în poziție favorabilă 
de șut. Drăgan alunecă, cu toa-_ 
te acestea reușește să înscrie:
2—0 pentru Flacăra.

La un contraatac al studenților 
(min. 36) apărarea ploeșteanâ 
ezită și Lutz reia în p'.asă o 
minge respinsă de Roman. După 
acest gol oaspeții joacă mai în
suflețit : Suciu (min. 40) și Lutz

Flamura roșie Arad—Avîntul Reghin 2-0 (0-0)
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ARAD 20 (prin telefon). — 
Prima repriză începe îh nota de 
dominare a gazdelor care au nu
meroase ocazii de a înscrie. To
tuși. Ioanovici (min. 2), Dumi
trescu (min. 12) și Petschovschi 
(min. 26) ratează aceste ocazii 
la sfîrșitul unor frumoase acțiuni: 
Avîntul Reghin opune o dîrză 
rezistență și apărarea, în care 
se remarcă jocul lui Bartha și 
Veszi, face față cu succes ata-' 
curilor inițiate de înaintarea tex- 
tiliștilor. Fără să presteze un joc 
de înalt nivel, Flamura roșie 
Arad continuă să domine și în 
repriza a doua și, ca urmare, să 
înscrie primul punct. In min. 80 
Dumitrescu centrează și de la 
numai 3 metri Jurcă introduce 
balonul cu capul în poarta apă
rată de Secheș. Arădenii profită 
de deruta produsă în apărarea 
Avîntului și, un minut mai tîrziu, 
reușesc să ridice scorul. Tot Jurcă 
este acela care îl obligă pe Se
cheș să scoată mingea din plasă.

Mineral Petroșani—locomotiva Timișoara 1-2 (0-1)
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PETROȘANI 20 (prin telefon). 
Jocul a fost dinamic, cu o accentua
tă dominare a minerilor. Totuși ti
mișorenii au reușit să fructifice 
două mari ocazii și astfel să cîști- 
ge. Un meci nul ar fi fost totuși 
mai echitabil față de desfășurarea 
partidei.

De la început jocul se desfășoară 
în careul feroviarilor și Francisco- 
vici este nevoit să respingă de mai 
multe ori mingea în corner. In min. 
15 Panait se accidentează și în ace
lași minut oaspeții deschid scorul: 
Țigăniuc trage în bară și mingea 
revenită în teren este reluată în 
plasă de Bădeanțu. După două mi
nute Sima trage în bară dintr-un 
unghi dificil, iar Gabor îl imită 
ceva mai tîrziu.

La reluare gazdele egalează. 
Gabor primește o pasă de la Pa- 
raschiva și trage puternic. Mingea 
lovește bara și ricoșează în plasă.

(min. 43) ratează ocazii favo
rabile.

In partea a doua a jocului, 
după ce Drăgan și Zaharia ra
tează două ocazii de a înscrie, 
în min. 81 Ghiță scapă printre 
apărătorii clujeni și marchează 
din apropiere. Cîteva minute mai 
tîrziu la un corner bine executat 
de Peretz, Marin Marcel reia 
frumos cu capul și ridică scorul 
la 4—1 pentru Flacăra. In ace
lași minut (85) portarul clujean 
Ghibănescu fiind accidentat este 
înlocuit cu stoperul dr. Luca.

Arbitrului Al. Toth (Oradea), 
care a condus competent și au
toritar, i s-au aliniat următoarele 
formații:

FLACARA: Roman — Pahon- 
țu, Marinescu, Topșa — Cosmoc, 
Pereț — Zaharia, A. Teodorescu, 
Drăgan, Marin Marcel, Ghiță.

ȘTIINȚA: Ghibănescu — Sze- 
kgly, Luca, Isac — Nedelcu, Geor
gescu — Suciu, Lutz, Avram, 
Moldovan, Dragoman.

La tineret: Flacăra — Știința 
Cluj 3—0 (1—0).

Gh. Albu, Ion Rizoiu 
corespondenți

Avîntul Reghin încearcă să 
reducă scorul însă apărarea tex- 
tiliștilor arădeni lichidează la 
timp toate atacurile.

Flamura roșie a meritat victo
ria. Raport de comere : 10—2 
în favoarea Flamurei roșii Arad. 
S-au remarcat: Farmati, Dușan, 
Jurcă, Bartha, Veszi și Constan- 

: tinescu. Arbitrul Șt. MateiZer 
(Ploești) a condus, cu multe 
scăpări, următoarele formații:

FLAMURA ROȘIE ARAD: 
Kiss — Szucs, Dușan, Farmati 
— Capaș (din min. 50 Mercea), 
Serjozo — Jurcă, Mercea (din 
min. 50 Capaș) Ioanovici, Petschov
schi, Dumitrescu.

AVÎNTUL REGHIN: Secheș — 
Bartha, Catona, Tonifă — Veszi, 
Feher — Nistor, Munteanu, Ma- 
teon, Ccnstantinescu, Hulea.

La tineret: Flamura roșie r—r 
Avîntul 6—0 (3—0).

Șt. Weinberger 
corespondent
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(min. 56). In continuare Minerul 
atacă insistent dar Deleanu, Gabor, 
Paraschiva ratează ocazii bune de 
a înscrie. Cei care înscriu sînt însă 
feroviarii care obțin victoria dato
rită golului lui Bădeanțu (min. 82). 
Raport de comere: 7—0 pentru 
Minerul.

S-au remarcat: Franciscovici, An- 
drovici, Bădeanțu, Panait, Farkaș 
II, Paraschiva. Arbitrul I. Drăghici 
a condus cu unele scăpări urmă
toarele formații: MINERUL: Crîs- 
nic — Coidum, Vasiu, Panait — 
Deleanu, Farkaș II — Sima, Cîr- 
jaliu, Moldovan, Gabor, Paraschiva, 
LOCOMOTIVA: Franciscovici — 
Corbuși, Androvici, Rodeanu — 
Gali, Ferenczi — Dărăban, Țigă
niuc, I. Covaci, Izdrăilă, Bădeanțu.

La tineret: Minerul — Locomo
tiva 2—2 (1—2).

I, Zamom-corespointdeiit

TiMIȘOARA 20 (prin telefon). 
Intîlnirea nu s-a ridicat la nive
lul așteptat în primul rînd din 
cauza terenului desfundat, care 
a împiedecat un bun control al 
balonului.

Știința Timișoara nu a jucat 
la înălțimea comportării sale din 
ultima vreme. Studenții au jucat 
bine doar 15 minute, cînd au 
condus cu 2—0; apoi, feroviarii 
au atacat deslănțuit, reușind să 
egaleze. Dacă apărarea Științei 
nu ar fi fost în formă excelentă. 
Locomotiva putea să se întoarcă 
la Tg Mureș chiar cu două 
puncte.

In min. 4 Boroș trece de Cri- 
șan, pasează lui Gînleanu și 
acesta înscrie de la 14 m.: 1—0 
pentru Știința. Apoi Vakarcs II 
și Dinulescu ratează ocazii clare. 
In min. 15 mingea ajunge la 
Ciosescu, acesta îl lansează pe 
Boroș, în fața porții se produce 
învălmășeală și Dinulescu reia 
în gol: 2—0 pentru Știința. Oas
peții nu descurajează și atacă cu 
multă convingere. In min. 24 Pu
blik Teduce scorul (2—1). In 
min. 41 Boroș este accidentat și

C. C. A.—Locomotiva
Joc de nivel scăzut, cu mult 

sub pretențiile categoriei A. De 
o parte lipsa de coeziune și de 
claritate a acțiunilor ofensive ale 
constănțenilof, iar de alta „jocul 
la ofsaid" aplicat permanent și 
fără nici o justificare de apăra
rea echipei C.C.A. (care întîlnea, 
de altfel, o echipă resemnată și 
fără pretenții) — au răpit meciu
lui și posibilitățile pe care le 
mai avea de a se ridica peste 
factura modestă a unui joc oare
care. Pe spectatori, i a mai în
călzit puțin (și era destul de rece 
ieri dimineață) combativitatea — 
cu care constănțenii au încercat 
să compenseze indisponibilitățile 
din echipă. (Retezan, Doicescu, 
Sever) și lipsurile tehnice —, pre
cum și jocul ceva mai c'.ar, mai 
iute și mai eficace al înaintării 
bucureștenilor (din formația că
rora au lipsit Toma. Apolzan, 
Alexandrescu). De altfel, compor
tarea mai bună a acestui com
partiment a și determinat rezul
tatul final al partidei. Golurile 
marcate pe rînd de Tătaru (min. 
21), Caricaș (min. 57), Constan
tin (min. 80) și Tătaru (min. 
84) au concretizat perioadele de

Restanțe în
MET UZ. TRAC. OR. STALIN — 

PROGRESUL BUCUREȘTI 
2—1 (2—0)

ORAȘUL STALIN 20 (prin tele
fon de la subredacția noastră). Me
ciul restanță dintfe echipele de ca
tegoria B Metalul Uzinele de Trac
toare din localitate și Progresul 
București s-a încheiat cu victoria 
echipei gazde la scorul de 2—1 
(2—0). Au înscris Butnaru, Sze- 

reday pentru învingători și Florea 
pentru învinși.

>■ ( ■ -■ •
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE JUNIORI

Știința Timișoara — Progresul 
Sibiu 1—0 (1—0).

Locomotiva București1 — Tînărul 
Dinamovist București 1—0 (1—0).

Finala Cupei orașelor la tineret 
Bacău—Timișoara 3-1 (2-0)
După un joc frumos, tinerii 

fotbaliști din Bacău au obținut 
o meritată victorie. Primul gol 
a fost înscris de David. Din 
acest moment echipa orașului 
Bacău joacă și mai bine și reu
șește să înscrie al doilea punct 
prin Șoimu. Pînă la pauză bă- 
căoanii domină cu autoritate, dar 
rezultatul rămîne neschimbat. 
După reluare echipa timișorenilor 
dă vădite semne de oboseală și 
astfel echipa din Bacău reușește 
să obțină un nou gol marcat de 
Lupu. Scorul partidei este pecet
luit de către Ruje (Timișoara)
3—1. Arbitrul Predescu a condus 
următoarele formații: BACAU: 
Miu — Bulibașa, Chirifă, Gio- 
șanu — Ctrnaru, Ivanenco — 
Oaidă, Ioanovici, David, Șoimu, 
Lupu. TIMIȘOARA: Ianchici — 
Vlasie, Drăgoi, Proorocu — Za
haria, Petrovici — Ruje, Lenghel, 
Manciu, lovan, Klein.

Mihai Ionescu 
corespondent

părăsește terenul pentru cîteva 
minute. o

După pauză mureșenii atacă 
cu multă insistență, periclitînd de 
nenumărate ori poarta studenți
lor. Atacul Științei joacă dezor
ganizat. Singurul om periculos 
al înaintării timișorene este Bo
roș. Locomotiva obține egalarea 
în min. 78, cînd Publik trece de 
Zbîrcea, pasează lui Jozsi și a- 
cesta reia cu capul în poartă: 
2-2.

Arbitrul D. Sohulder (Bucu
rești) a condus următoarele for
mații :

ȘTIINȚA-TIMIȘOARA: Ufu — 
Zbîrcea, Brînzei, Florescu — Co- 
jereanu, Nicolin — Girleanu, Ma
zăre, Ciosescu, Dinulescu, Boroș.

LOCOMOTIVA TG. MUREȘ: 
Stroie — Crișan, Nagy, Vakarcs 
I — Busch, Gierling — Szasz, 
Jozsi, Vakarcs II, Katona, Publik.

S-au remarcat: Brînzei, Flo
rescu, Cojereanu, Boroș, Stroie, 
Nagy, Jozsi și Vakarcs II.

La tineret: Știința Timișoara 
— Locomotiva Tg. Mureș 2—0 
(2-0).

Ladislau Samuel, corespondent

Constanța 4-0 (1-0)
dominare și cîteva din ocaziile 
echipei C.C.A. Locomotiva a avut 
și ea unele momente de domi
nare, dar înaintarea n-a știut să 
lege jocul, să se descurce în fața 
„jocului la ofsaid" aplicat des
tul de greșit de apărarea echi
pei C.C.A., și — mai ales — să 
fructifice cele 4—5 ocazii avute. 
Astfel că greul meciului l-a dus 
apărarea, care a luptat mult și 
uneori cu folos.

Din cei 22 de jucători, s-au 
ridicat peste nivelul modest Ca- 
ricaș, Constantin, Zavoda II, Tă
taru, Stăncescu, Ispas, Manole și 
Munteanu.

Arbitrul T. Asztalos a condus 
în general bine, dar a avut une
le aprecieri greșite asupra pozi
țiilor de ofsaid.

C.C.A.: Gram — Zavoda II, 
Kiss, V. Dumitrescu — Onisie, 
Bone — Zavoda I, Ivănescu, 
Constantin, Tătaru, Caricaș.

LOCOMOTIVA: Nebela — Is
pas, Stăncescu, Feniaf — Mun
teanu, Jarnea — Vultur, Căda- 
riu, Tatomir, Manole, Mihai.

La tineret: C.C.A. — Locomo
tiva 9—0 (5—0).

PETRE GAȚU

categoria B
FLAMURA ROȘIE SF. GHEOR- 
GHE — LOCOMOTIVA BUCU

REȘTI 2—1 (2-0)
Jocul a fost foarte frumos. Iniția

tiva a aparținut în permanență 
gazdelor, care au desfășurat un joc 
plin de avînt. Cele trei goluri au 
fost înscrise de Szekely (2) și de 
Boroș (în proprie poartă).

Progresul C.P.C.S.— 
Dinamo Orașul Stalin 3-1 (1-1)

Sîmbătă, pe terenul Progresul 
F. B. a avut loc intîlnirea ami
cală de fotbal între echipele Pro
gresul C.P.C.S. și Dinamo Orașul 
Stalin. Jocul a fost de un slab 
nivel tehnic datorită mai ales 
terenului complet acoperit cu ză
padă. Cele trei goluri ale Pro
gresului au fost înscrise de Vă- 
caru (mi. 59 și 65) și Raab (min. 
29), iar pentru Dinamo Orașul 
Stalin a înscris Rădulescu (min. 
44). Echipele: PROGRESUL
C.P.C.S.: Cîmpeanu — Botoro-
gea, Greavu, Jenei — Motroc, 
Mihâilescu — Chitic, Raab, Ne
delcu, Horja, Baboi (Văcaru).. 
DINAMO ORAȘUL STALJN: 
Stamate — Truth, Lazăr, Moar- 
căș — Cicerone, Florescu — Sa- 
kacs, Rădulescu, Boitoș. Radu 
Tudor. Mihai.

Un comunicat al asociației 
Dinamo

Primim din partea Asociației spor
tive Dinamo, următorul comunicat :

In uma abaterilor repetate ale ju
cătorului Călinoiu Valeriu în ceea ce 
privește disciplina de colectiv, precum 
și viața nesportivă — incompatibilă 
cu calitatea sa de maestru al sportu
lui — de care a dat dovadă, cu tot a- 
jutorul pe care l-a primit din partea 
colectivului din care face parte;

Consiliul Central al Asociației Dina
mo. la propunerea Biroului de condu
cere a secției de fotbal Dinamo Bu
curești, a hotărît scoaterea jucătorului 
Călinoiu Valeriu din lotul echipei în- 
tîia pînă la reabilitarea completă, 
precum șl darea unui avertisment pu
blic care trebuie să constituie un ul
tim prilej de analiză serioasă a atitu
dinii și îndatoririlor sale de sportiv 
fruntaș.

CONSILIUL CENTRAL AL 
asociației DINAMQ

C.C.A. pentru a cincea oarl 
campioană Ia handbal

Ultima etapă a campionatului 
masculin de handbal categ. A a 
prilejuit partide viu disputate. De 
altfel, în trei din cele șase meciuri, 
rezultatele au fost egale. Echipa 
C.C.A. a cucerit pentru a cincia 
oară titlul de echipă campioană, 
iar formațiile Știința I.C.F. Bucu
rești și Flamura roșie Jimbolia au 
retrogradat în cat. B. Rezultate :

C C.A. — METALUL REȘIȚA 
7—5 (4—2)

Partida nu a avut un nivel tehnic 
prea ridicat, însă ambele echipe 
au luptat cu multă însuflețire pen
tru victorie. Un merit revine, fără 
îndoială, formației reșițene care a 
constituit — prin jocul său — o plă
cută surpriză.

Bun, arbitrajul lui Balaeș (Ga
lați) care s-a achitat onorabil de 
această sarcină la primul arbitraj 
în cat. A. Cele 12 puncte ale parti
dei au fost înscrise de Lingner (4), 
Bulgaru (2), Sauer pentru C.C.A. 
și de Petri (2), Kudlimai, Feren- 
schutz și Jochman pentru Metalul 
Reșița.
FLAMURA ROȘIE CISNAD1E - 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 12—6 (6-2)

Cu toate că meciul nu a avut un 
nivel tehnic prea ridicat, totuși prin 
dinamismul lui și prin numeroasele 
faze de poartă (s-au tras 75 lo
vituri pe poartă) a plăcut mult celor 
1.500 spectatori. O remarcă trebuie 
făcută pentru jocul bun al celor doi 
portari (Dimitriu — Flamura roșie 
și Rădoi — Știința Timișoara). Au 
marcat Marcu (6) — a fost unul 
din cei mai buni jucători de pe te
ren — Kapp (4), Zank și Mantsch 
pentru Flamura roșie Jimbolia și 
Lache (2), Moser, Vișoiu, Vlad și 
Gliga pentru Știința Timișoara.

ȘTIINȚA IAȘI — DINAMO 6 
BUC. 12—7 (5-1)

Deși vremea a fost friguroasă, la 
acest frumos joc de campionat au 
asistat foarte mulți spectatori. In 
prima repriză studenții ieșeni, p-rac- 
ticînd un joc în viteză, au reușit 
să-și depășească de nenumărate ori 
adversarul. După pauză, bucureș- 
tenii au avut o puternică revenire 
și jocul s-a echilibrat. Totuși vic
toria ieșenilor este pe deplin me
ritată. O mențiune pentru arbitrajul 
foarte bun al lui M. Marinciu (Plo
ești). Au înscris: Em. Hurubeanu 
(5), Lindenbach (4), Țipu (2) și 
Puszta pentru Știința, Stoenescu, 
Marcu (2), TischF; I (2), Istra te 
și Cernat pentru Dinamo.

METALUL TIMIȘOARA—ȘTIINȚA 
I.C.F. 3—3 (3—2)

Meciul s-a disputat pe un teren 
desfundat, ceea ce a influențat fără 
îndoială jocul. In prima repriză ti
mișorenii au dominat mai mult, 
pentru ca apoi în partea a doua a 
jocului studenții să aibă inițiativa.

Au marcat: Ortinau. Zavadschi 
și Walzer (Metalul), Ziiltner, Căli- 
man, Nodea (Știința).

FLACĂRA PLOEȘTI — VOINȚA 
SIBIU 7—7 (3—4)

Joc specific de campionat. Ambe
le echipe au luptat serios pentru 
victorie. Au marcat: Tischler II (2), 
Șelaru (2), Cetini (2), Vulescu 
(Flacăra), Bretz (2), Pauer (2), 
Otto (2), Hochsman (Voința).

FLAMURA ROȘIE JIMBOLIA — 
DINAMO ORAȘUL STALIN 4—4 

(2-3)

Au înscris: Vrănjar (2), Simon, 
Valeri (Flamura roșie), Donca (2), 
Zahari, Martini (Dinamo).

INFORMAȚII PRONOSPORT
Iată cum arată un buletin Prono

sport cu 12 rezultate exacte la con
cursul Nr. 46 (etapa din 20 noiembrie 
1955).
I R. D. Germană (A) — R. P.

Bulgaria (A) 1
II R. P. Bulgaria (B) — R. D.

Germană (B) X
III Dinamo Buc. — Progr. Buc.

(cat. A.) 2
IV Minerul Petroșani — Loc. Tlm.

(cat. A) 2
V Flacăra Ploești — știința Cluj

(cat. A) 1
VI Știința Tim. — Loc. Tg. Mureș

(cat. A) X
VII Flamura roșie Arad — Avîntul

Reghin (cat. A) 1
Vm Kinizsi Bp. — V. Lobogâ Bp.

(camp. R.P.U.) 3
IX Szombatheăyl Torekv&B—Vasas

Izz6 (camp. R.P.U.) 1
X Păcsi D6zsa—Ddzsa Bp. (camp.

R.P.U.) *
XI Ldgiero — Vasas Bp. (camp. _

R.P.U.). ■=
XII Salgâtarjâni Bănyăsz — Dlds- 

gyori Vasas (camp. RP.U.) X

La acest concurs au lost depuse a- 
proximativ 445.000 buletine.



LA BOX: DINAMO
Deplasînd la București o for

mație puternică, tehnică și com
bativă, cu cîteva individualități 
proeminente, Gwardia avea tot 
dreptul să spere într-un re
zultat favorabil în întilnirea cu 
Dinamo. Ponanta, Piorkowski și 
ceilalți boxeri polonezi păreau în 
măsură să concretizeze aceste pre
viziuni. Sîmbătă seara însă, în 
ringul din sala Dinamo, pugiliștii 
polonezi au întîmpinat o rezisten
ță nebănuit de aprigă. Dinamovi- 
știi nu s-au intimidat nici un mo
ment de faima adversarilor, au 
atacat cu vigoare de la primul 
și pînă la ultimul sunet de gong, 
reușind în cele din urmă să-și 
apropie victoria finală la scorul 
de 7—3. Un scor care reflectă 
cu fidelitate situația din ring. Pu
giliștii de la Dinamo au fost in
discutabil superiori și meritau de
cizia în toate cele 7 meciuri cîș- 
tigate. Polonezii au plăcut pentru 
calitățile lor tehnice și fizice, dar 
au impresionat și prin dîrzenia 
cu care și-au apărat șansele chiar 
în momentele de dificultate. In- 
tîlnirea s-a caracterizat prin du
ritatea loviturilor și prin desfă
șurarea adeseori dramatică a me
ciurilor (C. Gheorghiu-Fr. Haj- 
duga, E. Mărgărit-W. Mocek, N. 
Linca-M. Ponanta ș. a.). Uneori 
însă, în înverșunarea luptei, teh
nica și tactica au fost lăsate de o 
parte, în favoarea unor formida
bile schimburi de lovituri, dar a- 
ceasta n-a făcut decît să dimi
nueze din spectaculozitatea între
cerii, deoarece printre lovituri s-au 
strecurat și multe acțiuni inco
recte, sancționate cu severitate 
de regulament, dar nu întotdeau
na și de arbitrii Ghinescu. Stă-, 
nescu și Gorny.

In limitele categoriei muscă 
și-au disputat întîietatea Puiu 
Nicolae (D) și Zbigniew Jastka 
(G). Justka se remarcă încă din 
prima repriză prin „un-doi“-uri 
și „serii" la corp. Puiu Nicolae, 
aflat la debutul său internațio
nal, răspunde la început cu timi
ditate, dar îți revine repede, a- 
tacă decis și o „stingă" puter
nică la ficat îl trimite pe Justka 
la-podea pentru opt secunde. In 
repriza următoare, Puiu Nicolae 
continuă atacurile, iar Justka, 
depășit în mod vădit, re
curge la țineri frecvente, obligîn- 
du-1 pe arbitrul de ring Ghinescu 
să oprească lupta și să-l declare 
pe dipamovisț învingător prin 
descalificarea adversarului.

Intîlnirea de categorie cocoș, 
desfășurată între Constantin 
Gheorghiu (D) și Francisek Haj- 
duga (G), a însemnat un spec
tacol pugilistic de calitate. Gheor
ghiu a pus de la început în func
țiune tactica sa „de așteptare", 
stopînd prin rafale de lovituri la 
față și la corp, atacurile dezlăn
țuite ale lui Hajduga. S-au schim
bat lovituri de toată frumusețea. 
Gheorghiu, dovedind mai multă 
vitalitate, dar și un c»’m remar
cabil, a punctat mai mult în pri
ma și ultima repriză, cucerind o 
admirabilă victorie la puncte.

Prima victorie a echipei oaspe 
a fost adusă de „pana" Teofil 
Kowalski, un boxer cu garda pe

Prima 7i a intilmrii
ROSTOCK 20 (prin telefon de la 

corespondentul nostru din R.D.G.). 
Duminică seara a început în loca
litate întîlnirea de înot dintre re
prezentativele R. P. Romîne și R. 
D. Germane. Așa după cum s-a mai 
anunțat întîlnirea se desfășoară în 
noul bazin construit la Rostock, 
care poate fi socotit una din cele 
mai moderne baze nautice din Eu- 
ropa. Tribunele din hață au o capa
citate de peste 2.000 locuri. Bazinul 
de înot are o lungime de 25 m. și 
o lățime de 16,60 ir. Adîncimea 
apei este de minimum 2,30 m, iar 
sub trambuline apa măsoară peste 
5 m. Turnul de sărituri este în așa 
fel amenajat, îneît se pot efectua 
sărituri pînă la 10 m. Fundul ba
zinului este din sticlă. Dedesub
tul lui se află culoare, de unde 
antrenorii pot urmări stilul și miș
cările înotătorilor. De aici antre
norul își poaie corecta elevii prin 
observațiile pe care le transmite 
prin intermediul unui difuzor așe
zat la marginea bazinului.

Bazinul de înot de Ia Rostock 
este înzestrat cu cabine telefonice 
și cu întreaga aparatură necesară 
instalațiilor de televiziune. Dealt
fel și întîlnirea dintre cele două 
țări a fost radiotelevizată și astfel, 
spectatorii care neavînd bilete au 
rămas pe din afară... au avut satis-' 
facția de a urmări aceste intere-

- 6WARD1A T-3
dreapta, atletic și ofensiv. Sar
cina sa a fost destul de ușoară, 
/lie Gheorghe (D) ezitînd de-a 
lungul .întregului meci să atace 
sau pregătindu-și nepermis de 
mult fiecare lovitură. După o re
priză egală, Kowalski trimite în 
următoarele două reprize nume
roase stîngi, dublate de puter
nice lovituri de dreapta, cucerind 
astfel o clară victorie la puncte.

Cel mai frumos meci al serii 
s-a disputat în limitele catego
riei semiușoară. Eustatiu Mărgă
rit (D) și Witold Mocek (G) 
s-au întrecut cu multă dîrzenie, 
prilejuind faze de înalt spectacol 
pugilistic, subliniate prin adevă
rate torente de aplauze. încă din 
prima repriză, Mărgărit s-a pri
ceput să anihileze atacurile furi
bunde ale lui Mocek (alt „stîn- 
gaci" din echipa oaspe), lucrînd 
bine cu directe de dreapta și 
stînga. Mocek răspunde cu lovi
turi la corp, dar Mărgărit ter
mină repriza în ușor avantaj. Re
priza următoare îl arată pe Măr
gărit în plină acțiune. El expe
diază lovituri din toate pozițiile. 
Mocek face cu greu față atacuri
lor debordante ale lui Mărgărit. 
Ultima repriză decurge, de ase
menea, în avantajul lui Mărgărit, 
decizia la puncte reyenindu-i în 
unanimitate.

Viu disputat a fost și meciul 
de la categoria ușoară. Mihai 
Trancă (D) a obținut a patra 
victorie . dinamovis’ă înfrecîn- 
du-1 la puncte pe Wiktor Szulc 
(G), după un meci în care avan
tajul a alternat. Așteptată cu 
mare interes, partida de la cate
goria semimijiocie, dintre Nico
lae Linca (D) și Marian Ponanta 
(G), a fost extrem de dîrză. Po
nanta a atacat de la început, cro- 
șeurile sale de dreapta lovindu-1 
de mai multe ori în plin pe Linca. 
In repriza a doua. Linca apre
ciază mai bine distanța și Po
nanta recepționează un croșeu 
de stînga care-1 trimite la podea. 
Sfătuit bine din colț, Linca tri
mite și în reprizele următoare 
foarte des croșeul de stînga, în 
oare excelează, depașindud la 
puncte pe Ponanta, care s-a dove
dit bufi tehnician, dar deficitar la 
capitolul rezistență.

în limitele categoriei mijlocie- 
ușoară, Hie Dragnea (D), lovind 
puternic cu dreapta, a disnus la 
puncte de Jerzy Debisz (G).

La categoria mijlocie, Albert 
Blank (D), deși a lucrat exce
lent la corp, n-a putut rezista ti
nereții și energiei iui Zbigniew 
Piorkowski (G), pierzînd la 
puncte.

Talentatul Iozef Korolewicz 
(G) a obținut, în cadrul catego

riei semigrea, o victorie, la punc
te asupra lui Ghe(u Velicu (D).

Meciul de categorie grea D. 
Ciobotaru (D) — Eugeniusz La- 
sek (G) a deziluzionat, campionul 
nostru fiind departe de forma sa 
cea mai bună. Totuși, el a cîștjgat 
clar la puncte.

O notă bună pentru organizare, 
ireproșabilă <^in toate punctele 
de vedere. Pugiliștii polonezi sus
țin miine seară o nouă1 întîlnâre, 
înfruntând o formație de tineret

MARIUS GODEANU

de înot și polo R. P.
sânte probe prin intermediul apara- 
telor de televiziune. Și trebuie să 
vă mai spunem că biletele sînt vîn- 
dute și pentru mîine și marți.

Și acum, iată rezultatele și cîte
va aprecieri după prima zi.

IOSIF NOVAC, ALEXANDRU 
POPESCU ȘI MARIA BOTH AU 
OBȚINUT VALOROASE RECOR
DURI ALE R.P.R. ECHIPA DE 

JUNIORI A TARII NOASTRE 
ÎNVINGĂTOARE

In primul rînd trebuie să subliniem 
excelenta comportare a înotătorilor 
romîni care au fost mult aplaudați 
de numeroșii spectatori. Doi înotă
tori romîni. Iosif Novak și Alexan
dru Popescu au cucerit primele 
locuri în proba de 100 m. liber și 
respectiv 200 m. fluture, stabilind 
și noi recorduri R.P.R., iar Maria 
Both, deși a ocupat locul II la 100 
tp. spate, a realizat un nou și va
loros record al R.P.R.

Proba de 100 m. liber a fost cîș
tigată de Iosif Novak cu v,n rezul
tat excelent: 58,3. Pe locul al doi
lea s-a clasat Muller (R.D.G.) cu 
timpul de 58,9. fiind urmat de 
Resch (R.D.G.) 59,0 și Țujinschi 
(R.P.R.) 59,1.

Un rezultat de valoare mondială 
a fost obținut de Alexandru Popes
cu în proba de 200 m. fluture. Per-'

O victorie justă și meritată, dar greu cucerită la volei:

Romîuiia—Franța 3-2 (11-15,15-8,12-15,15-5,15-10)
PARIS. 20 (prin telefon). — 

Nimeni nu ne va desminți dacă 
vom spune că admirabilele per
formanțe, realizate de echipa na
țională de volei a Republicii Popu
lare Romîne. la ultimele campio
nate europene, s-au datorat în 
mare parte și unui public entu
ziast, care a făcut echipei sale o 
„galerie" delirantă, care a pur
tat-o literalmente spre victorie.

Preambulul de mai sus, a fost 
necesar pentru a explica faptul 
că echipa romînă a trebuit să se 
lupte cu toată însuflețirea, să 
facă eforturi deosebite înainte de 
a obliga să „capituleze" o echipă 
a Franței, și ea literalmente dusă 
de public.

Este bine să precizăm că o vic
torie obținută în deplasare are 
o dublă valoare în comparație cu 
una obținută acasă. Și nimic nu 
este mai adevărat în ceea ce pri
vește succesul voleibaliștilor ro
mîni asupra celor francezi.

Meciul a mers la limita celor 
cinci seturi și numai în ultimele 
minute ale întilnirii romînii, de
bordați la un moment dat de verva 
jucătorilor francezi „duși" de o 
ambiantă explosivă, creată de 
5000 de spectatori entuziaști, 
și-au revenit și au „smuls" (ter

LA BERLIN : R. D. GERMANA A 
— R. P. BULGARIA A 1-0 (1—0)

JUNIORII AU TERMINAT 
LA EGALITATE 0-0

BERLIN (prin telefon de la re
dacția ziarului Sport Echo). Echipa 
R. D. Germane a obținut o victorie 
meritată, la capătul unei lupte care 
a entuziasmat pe cei 70.090 de spec
tatori de pe stadionul Walter Ul- 
bricht. Fotbaliștii germani au ob
ținut această excepțională victorie 
în fața unui adversar- redutabil, 
grație unei tactici minunate. Fot
baliștii din echipa gazdă nu au cu
noscut minge pierdută, fiecare din 
ei luptînd cu o însuflețire de ad
mirat. In primele minute ei au a- 
tacat deslănțuit surprinzînd apăra
rea bulgară prin jocul lor eficace si 
viguros. Dealtfel în prima jumă
tate de oră s-a marcat unicul gol 
al jocului: în min. 21 după o com
binație Schrotter—Trbger ultimul 
înscrie de aproape, după ce întrea
ga apărare a oaspeților a fost de
pășită. Din acest moment fotba
liștii bulgari atacă continuu, dar 
apărarea gazdelor este la post. Cel 
mai bun de pe teren este portarul 
german Spieckenagel care salvează 
goluri gata făcute. In ordine se re
marcă frații Wolf și stopenul Mul
ler. Echipa germană este masată 
în careu, dar prin contraatacuri pe
riculoase ea periclitează poarta oas
peților. Astfel Fritsche iar mai apoi 
Wirth în repriza doua trag în bară. 
In ultimele minute Muller face 
hends în careu. Arbitrul acordă 11

Romînă—R. D. Qermană
formanța sa de 2:28,9 constituie un 
nou record al R.P.R. Pe locul doi 
s-a clasat cunoscutul înotător ger
man Alfred Spengler cu 2:32,8 (nou 
record). Locul al treilea a fost ocu
pat de Buhre (R.D.G.) cu timpul 
de 2:34,1 iar pe locul patru, s-a 
clasat Olaru (R.P.R.) cu 2:38,1.

Proba de 100 m. spate femei a 
fost cîștigată de valoroasa înotă
toare germană Schneider cu timpul 
de 1:15,9. Maria Both (R.P.R.) a o- 
cupat locul II cu rezultatul de 
1:17,4, fiind urmată de Fiedler 
(R.D.G.) 1:18,3 și Ecaterina Orosz: 
(RP.R.) 1:21,4.

Ștafeta 4x100 m. liber femei a 
fost cîștigată de echipa R.D.G. cu 
timpul de 4:46,4. Echipa R.P.R. a 
obtinut rezultatul de 5:09,4

O frumoasă comportare au avut 
juniorii echipei R.P. Romîne care 
după un meci spectaculos au în
vins reprezentativa de juniori a 
R. D. Germane cu 7—3 (3—1). 
Punctele echipei noastre au fost 
marcate de Marinescu (3), Danciu, 
Bădiță, Kelemen, Doleainu. Pentru 
învinși au înscris Kirch (2) șî 
Balersch.

Echipa R.P.R. a fost alcătuită din 
următorii jucători: Biro, Kelemen, 
Blajec, Danciu, Doleanu, Bădiță, 
Marinescu. 

menul își găsește semnificația) 
victoria mult timp în cumpănă. 
Cu acest prilej voleibaliștii ro
mîni și-au dat seama că echipa 
Franței valorează mult mai mult 
decît la București. Reintrarea că
pitanului și animatorului echi
pei franceze — Dujardin — a fost 
un element determinant în com
portarea sa. Ea a surprins prin 
extraordinara combativitate și di
namismul ei pe spectatorii, neo
bișnuit de mulți pentru o întîl- 

nire de volei, din sala Coubertin.
Echipa romînă a fost fără în

doială handicapată prin rănirea 
„marelui și simpaticului" Media- 
nu. Altfel, ea a jucat un volei de 
excelentă calitate care a justifi
cat pe deplin titlul ei de „vice 
campioană" a Europei. Noi am 
revăzut în orice caz cu multă plă
cere pe valoroșii jucători Roman 
și Răducanu, despre care putem 
spune că au fost excelenți. Dar 
noi repetăm, și aceasta este ma
rea lecție care se poate trage din 
întîlnire, că victoria romînilor 
este meritul întregii echipe, care 
a luptat cu dîrzenie și multă 
combativitate pentru a învinge o 
echipă care voia să se revanșeze 
după modestele ei performanțe de 

m. Lovitura este executată de Bos- 
kov. Mijlocașul bulgar trage cu 
multă putere lîngă bară (miri. 85) 
ratînd astfel egalarea.

Arbitrul olandez Leo Honne a 
condus cu multă competență un joc 
în care ambele formații au dat do
vadă de o perfectă sportivitate.

R. D. GERMANA : Spickenagel— 
Schaller, Mu’ler, Eilitz—Karl Wolf, 
Siegfried, Wolf—Assmy (din min. 
46 Kaiser), Schroder, Troger, Ma
ier (din min. 76 Fritsche), Wirth.

R. P. BULGARIA: Naidenov— 
Rakarov, Manolov, Goranov—Bos- 
kov. Mitkov—Diev, Kalcev (din 
min. 46 Ștefanov), Dimitrov, (din 
min. 62 Panaiotov), Kolev, Ianev.

★

Meciul dintre reprezentativele de 
juniori s-a terminat la egalitate. 
Inițiativa a fost de partea gazde
lor, dar înaintarea lor a fost ine
ficace

MANFRED SEIFERT

LA SOFIA: R. P. BULGARIA — 
R. D. GERMANĂ 1—1 (1-1)

SOFIA 20 (prin telefon de la co- 1; 
respondents nostru). întîlnirea 
dintre reprezentativele B ale Bulga
riei și R. D. Germane s-a desfășu
rat duminică pe stadionul Vasil 
Levski din Sofia în fața a 25.000 de 
spectatori și a luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate 1—1 (1—1). 
Gazdele au dorm,nat mai mult însă 
apărarea oaspeților a făcut cu suc
ces față atacurilor jucătorilor bul
gari. Scorul este deschis în min. 3 
de către Iordanov, care înscrie de 
Ia 6 metri. Egalarea se produce în 
min. 32 cînd Weise pătrunde în 
careu trăgînd ireparabil. La fluerul

Întîinirils Internationale ale sportivilor cehoslovaci
• Rugbiștii cehoslovaci au în

ceput pregătirile în vederea în- 
tîinirii internaționale cu echipa 
națională a Italiei. Meciul se va 
desfășura la 11 decembrie la 
Roma.

• Reprezentativa cehoslovacă 
, de hochei pe gheață, care se află

în turneu în Anglia, a susținut 
două întîlniri în compania echi
pelor profesioniste anglo-canadie- 
ne. Miercuri 'seara, hocheiștii ce
hoslovaci au întîlnit puternica e- 
chipă Flaringay Rangers. Victo
ria a revenit gazdelor cu scorul 
de 6—2 (3—1, 3—1, 0—0). Joi 
seara, tot Ia Londra, echipa ce
hoslovacă a întîlnit o altă for
mație profesionistă anglo-cana- 
diană: Wembley Lions. Hocheiș
tii cehoslovaci au obținut victoria 
cu scorul de 6—4 (2—2, 3—1, 
1—1). Au înscris: VI. Bubnik, 
Pantucek, Bacilek, Proșek și Za- 
brodsky (2).

■ PRAGA 20 (prin telefon)’. 
Duminică dimineața s-a desfășurat 
la Praga întilnirea internațională 
de box dintre reprezentativele Ce
hoslovaciei și Poloniei. Victoria a

la recentele campionate europene, 
care au avut loc la București. Ce 
să spun altceva ? Decît aceea că 
întîlnirea a fost bogat colorată în 
faze frumoase, că ea a dat de
plină satisfacție pe plan specta
cular și ca ținută și că ea a fost 
apreciată la cel mai înalt grad 
de un public cunoscător, care era 
sigur că nu va fi decepționat a- 
sistînd la această întîlnire deve
nită tradițională. 1

In general, sportivii francezi, 
doresc ca ocaziile în care să vadă 
la „lucru" prietenii lor romîni, să 
se înmulțească. Aceasta este va
labil nu numai pentru voleibaliști, 
care au deschis calea, dar și pen
tru baschetbaliști, pentru că sînt 
sigur că în fața echipei Franței, 
baschetbaliștii romîni ar face un 
meci mare...

FORMAȚIILE: R. P. Romînă: 
Roman, Medianu. Răducanu, Ni- 
colau, Rusescu, Mihăilescu, Tănă- 
sescu, Mitroi. Derszi. -

Franța: Dujardin, Chichkine,
Maniaudet, Bosch. Chabert. No- 
mico, Courtin, Harbuz, Boulatsel.

ANDRE CHAILLOT 
redactor la „Miroir Sprint"

arbitrului Harangozo (Ungaria) e- 
chipele au aliniat următoarele for
mații :

R. D. GERMANA : Marquardt— 
Kalinke, Schc,n, Francke—Rosbiga- 
le, Bauer—Weise, Lemanczyk, Holt- 
frater, Spet, Kaiser.

BULGARIA : Andanov—Kircev, 
Panaiotov II. Mainclov II—Nencev, 
Stoianov—Mi’anov, Dacev, Iorda
nov, Arghirov, Gugalcv.

TOMA HRISTOV

CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL R. P. UNGARE

BUDAPESTA 20 (prin telefon). 
— In campionatul maghiar s-a des
fășurat duminică cea de a 23-a 
etapă. Iată rezultatele : Veros Lo- 
bogo — Kinizsi 3—1; Honved — 
Gyori Vasas 7—3; Dozsa Pecs — 
Dozsa Budapesta 2—1; Csepeli Va
sas — Dorogi Banyasz 0—0, Szom- 
bathely Torekves — Vasas Izzo 
6—2; Legiero —- Vasas Budaoesta 
0—3.

CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL FRANȚEI

PARIS 20 (prin telefon). — Iată 
rezultatele etapei de ieri : Lens — 
Lyon 1—0; Sochaux — Nancy 0—0; 
Toulouse — Racing Club Paris 
0—0; Reims — Strasbourg 1—0; 
Monaco — Nice 4—2; Metz — NÎ- 
mes 2—2; Lille — Bordeaux 2—1; 
Sedan — St. Etienne 3—0; Mar
seille — Troyes 1—0. In urma a- 
cestor rezultate clasamentul este 
următorul : 1. Lens 20 p.; 2. Nice 
19 p.; 3. Reims 18 p.; 4. Lyon 16 
p. (cu un meci mai puțin); 5—8. 
St. Etienne, Racing. Monaco, Soch- 
aux 16 p.

revenit (boxerilor cehoslovaci cu 
12—8. Iată rezultatele înregistrate 
în ordinea categoriilor pe primul 
loc fiind treeut boxerul cehoslovac: 
Majdloch b.p. pe Lidke; Takacs 
pierde prin ko. rep. Il-a la Mu
rawski; Tomecek b. k. o. rep. Il-a 
pe Soczewiinski; Gold pierde la 
puncte la Niedzwiedzki; Ivanuș b.p.- 
Pinski; Kasal pierde la puncte la 
Drogosz; Vitovec pierde la puncte 
la Waiaszek; Koutny b.p. Petrzy- 
kowski; Torma • b.p. Grzelak: Ne- 
tuka b.p. Manka.

s Sîmbătă seara reprezentativa 
de hochei pe gheață a Cehoslo
vaciei a întîlnit la Glasgow echipa 
profesionistă Paisley Pirates. Vic
toria a revenit hoclieiștilcc ceho
slovaci cu 6—2. Au înscris pentru 
învingători: Vi. Bubnik (2), Hajș- 
man, Starși (2) și Barton. Astăzi, 
hocheiștii cehoslovaci joacă la Lon
dra cu echipa Brigeton Tigers.

b Echipa de hochei D.S.O. Banik 
a participat la un turneu desfă
șurat în Elveția. Hocheiștii ceho
slovaci au învins echipa A. C. 
Davos cu 9—1 și echipa Zuricher 
S. K. cu 5—2 cîștigîmd competiția 
dotată cu trofeul „Precisa Cup“.
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