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Reprezentativa de lupte a R. P. R. 
a întrecut reprezentativa R. F. Germane cu 54

*

Celor care iubesc sportul lupte
lor și au fost prezenți în mare 
■număr sîmbătă seara în sala 
Floreasca, victoria echipei noastre 
reprezentative cu 5—3 asupra na
ționalei R.F. Germane le-a produs 
o deosebită satisfacție, echipa oas- 
pe relevîndu-se acum cîteva săp- 
lămîni prin victoria obținută asu
pra puternicei echipe a Finlandei.

Luptătorii rornîni au cucerit cin
ci victorii, în fața unor adversari 
cu care s-au acomodat foarte 
greu. Stilul de luptă cu garda pe 
stingă al luptătorilor germani i-a 
dezorientat în mare măsură pe 
sportivii noștri. In plus, oaspeții 
au lucrat în viteză și au contrat 
periculos la orice acțiuni ale lup
tătorilor romîni. Dumitru Cuc, a 
simțit cel mai mult „pe pielea lui" 
această calitate a adversarului său. 
In sfîrșit, luptătorii din reprezen
tativa R.F. Germane s-au ajutat, 
mai ales în apărare, de lucrul cu 
picioarele, fapt neîngăduit de re
gulament.

Dacă avem toate motivele să 
ne declarăm mulțumiți de com
portarea luptătorilor noștri de la 
primele trei categorii (Pîrvtrfescu, 
Horvath și Popescu) ca și de a- 
ceea a debutantului Gh. Popovici 
și, în oarecare măsură, de com
portarea lui Lazăr Bujor, în 
schimb, felul cum s-au comportat 
D. Cuc, M. Belușica (deși a în
vins) și Gh. Marton a fost cu 
totul sub așteptări.

Ca spectacol au plăcut în spe
cial primele patru întâlniri și, oa
recum, meciul dintre L. Bujor și 
Fritz Dierscherl. Ca nivel tehnic, 
doar meciurile de la categoria 52 
kg și semigrea pot primi califica
tivul de „binișor".

Și acum cîteva cuvinte despre 
fiecare meci :

Cat. 52 kg: D. Pîrvulescu în
vinge prin tuș în min. IO pe Fritz 
Stange. Astfel, reprezentantul nos
tru și-a luat o categorică revanșă 
asupra luptătorului german, care-l 
învinsese la Pol a. Pîrvu’escu și-a 
dominat adversarul cu autoritate, 
și a lucrat, în general, cu multă 
stăpînire de sine. Un rebur, bine 
executat, a încheiat lupta, pri-n 
punerea luptătorului german cu 
ambii umeri pe saltea.

Cat. 57 kg: Fr. Horvath în
vinge prin tuș în min. Îl pe 
Heintz Heuser. Fără a fi de va
loarea lui Horvath, Heuser l-a pus 
pe acesta în dificultate mai ales 
datorită gărzii sate pe stingă. Re
prezentantul nostru nu și-a dez
mințit însă specialitatea și în re
priza sa de parter și-a pus ad
versarul tuș prin clasica acțiune 
a reburului (centura inversată).

Cat. 62 kg: Ion Popescu în
vinge Ia puncte pe Hugo Heuser. 
După ce și-a asigurat un avantaj 
suficient în repriza de 6 minute,

Flamura roșie Tg. Mureș 
campioană feminină a RP.R. 

ia popice
TG. MUREȘ. 27 (prin teilefou die 

la subredacția noastră). In finala 
campionatului feminin de popice al 
R.P.R., desfășurată astăzi în orașul 
nostru, echipa locală Flamura roșie 
„Ludovic Mînski" .a învins forma
ția Metalul 134 din Orașul Stalin.

Mureșencele au totalizat 2896 de 
popice doborîte față de cele 2524 
realizate de echipa oaspe. Cele 
mai bune rezultate le-au obținut 
Irma Bukosi (394), Elisabetia Nea. 
goie (390) și Margareta Semani 
(338) de la Flamura roșie și Gerda 
Renea (348), Ecaterina Kreiutzer 
(334) și Rozalia Balaș (332) de 
la Metalul.

Fază din meciul D. Pirvulescu (R.P. R.) — Fr. Stange (R. F. Germană)

Popescu n-a mai forțat. Faptul 
că nu a mai încercat nici o ac
țiune i-a atras însă un avertis
ment pentru luptă pasivă. De men
ționat că punctele acumulate de 
Popescu se datoresc tot reburului.

Cat. 67 kg: D. Guc este învins 
prin tuș în min. 7 de Heinz Hel
ler. Luptătorul rotnîn a făcut în 
acest meci greșeli de neîngăduit, 
pentru experiența sa. După ce a 
acumulat trei puncte, el a exe
cutat un salt prin centuirare din 
față. Adversarul său a contrat și 
l-a trecut prin pod. Cuc s-a „pier
dut" și în loc să schimbe acțiu
nea, a repetat-o de trei ori la 
rînd. De fiecare dată a fost dus 
în pod — prin contrare — a prer
ii ut puncte și, în sfîrșit, a fost 
învins prin tuș. Dacă acțiunea ar 
fi fost făcută în viteză și cu o 
bună executare a podului, altul 
ar fi fost rezultatul. In ultimă a- 
naliză însă, Cuc a pierdut deoa
rece după prima contrare a ad
versarului, n-a mai reușit să-și 
păstreze calmul.

Cat. 73 kg.: M- Belușica învin
ge 1a puncte pe Hans Bose. Vic
torie dificilă și comportare slabă. 
Sportivul nostru a fost de nere
cunoscut ca viteză în acțiuni, in
ventivitate și hotărîre.

Cat. 79 kg: Gh. Popovici a 
pierdut la puncte în fața lui Horst 
Hess. La debutul său internațio

Știința Cluj campioană republicană la fotbal juniori
Tinărul Dinamo vist I București—Știința Cluj 0-1 (0-0)

Probabil că foarte puțini dintre 
puținii spectatori prezenți ieri la 
prînz pe stadionul Republicii pre- 
vedeau victoria echipei Știința Cluj 
în finala Campionatului republi
can de juniori, mai ales că în 
primele 10 minute Tinărul Dina- 
movist I București lăsa impresia 
că va cîștiga comod. Intr-adevăr, 
dinamoviștii se mișcau cu ușu
rință pe teren, aveau în perma
nență inițiativa, iar șuturile lor, 
trase în această perioadă l-au 
obligat pe portarul clujan Șerban 
să se „întindă" serios. Iată însă 
că încetul cu încetul clujenii au 
început să-și revină și să pună 
stăpînire pe joc. De altfel, ei au 
avut inițiativa în mai mult de 
jumătate de meci, iar victoria lor 
obținută la un scor minim (1—0), 
reflectă just aspectul meciului. 
Bucureștenii s-au prezentat mal 
bine pregătiți din punct de vede
re tehnic, dar clujenii au putut 
să contracareze această superio
ritate a partenerilor lor, printr-o 
condiție fizică ireproșabilă și o 
deosebită voință de a obține vic
toria, ceea ce i-a dus, pînă Ia 
urmă la cucerirea tricourilor âe 
campioni.

Tînărul Dinamovist I, pornește 
puternic și are inițiativa în joc,

Un aspect din meciul de juniori dintre Știința Cluj și Tinărul Di- 
namovist București

•Numeroase competiții sportive
Pretutindeni, la orașe, ca și la 

sate, tineretul întâmpină Congre
sul -Partid uitai particfpînd cu în
suflețire la întrecerile sportive or

ganizate în cinstea acestui eveni- 
,ment deosebit. Corespondenții no- 

■ ștri ne-au relatat de curând amă
nunte interesante în legătură cu 
organizarea și desfășurarea aces
tor competiții.

a Timp de două zile s-a disputat 
la Bacău întâlnirea triunghiulară 
de gimnastică dintre reprezenta
tivele regiunilor Bîrlad, Suceava 
și Bacău. întrecerile au fost pli
ne de dîrzenie. Printre gimnaștii 
și gimnastele care s-au remarcat 

jse numără : N. Heisu (Bacău), 
^Georgeta Antonescu (Bacău), Gh. 
i Bratu (Bacău), Jenica Grecu (Ba
teau). Ion Boicu (Suceava), Eca- 

terina Slusariuc (Bacău), Eugenia 
Dulea (Bacău). In localitate s-a 
desfășurat și un frumos concurs 
de atletism, în cadrul căruia s-au 
înregistrat oîteva rezultate bune: 
100 m. plat juniori: Romeo Nicoiau 
(Bacău) 12“; greutate junioare: 
Elvira Petrea (Bacău) 8,38 m; 
greutate juniori: S. Avarvarei (Tg. 
Neamț) 12,84 m.; lungime juniori: 
S. Avarvarei (Tg. Neamț) 5,84 m.; 
înălțime juniori: Aurel Matei (Ba
cău) 1,50 m.; suliță junioare : Ve
ra Rotaru (Ceahlău) 20,85 m. A 
avut loc și o reuniune de box ta 
care au participat pugiliști din 
orașele Bacău și Buzău. S-au im
pus în mod deosebit boxerii frun
tași Ladislau Csomortany, Ion Bo-

Reprezentativa de tratație a R.P.R» 
s-a înapoiat m țară

Sîmbătă noaiptea s-au înapoiat 
în Capitală sportivii care au re
prezentat țara noastră în întâlni
rea internațională de natație cu 
R. D. Germană. In Gara de Nond 
înotătorii și jucătorii de polo pe 
apă au fost întâmpinați de acti
viști ai Comitetului pentru Cul
tură Fizică și Sport precum și de 
numeroși înotători și prieteni, care 
i-au felicitat pentru strălucitele 
succese înregistrate în cadrul con
cursului internaționali de natație 
de la Rostock.

După trei zile de întreceri dîr- 
ze, în care reprezentanții noștri 
au_ avut o comportare remarca
bilă, ei au realizat zece valoroase 
recorduri ale R.P. Routine. Repre
zentativele de polo pe apă (ju
niori și seniori) au înregistrat de 
■asemenea frumoase succese. Astfel, 
juniorii romîni și-au întrecut ad
versarii în ambele întfflniri (7—3 
ș: 7—5), iar san ionii .au cîștigat o 
întâlnire (7—5) și ian terminat-o 
pe ceia de a doua la egBil'tate:
3-3.

La sosire, tov. Ilarie Săceanu, 
conducătorul delegației, ne-a de
clarat : „Numărul mare de recor
duri stabilite de înotătorii noștri, 

trarea lui Papiu de puțin peste 
poartă. In min. 20, tot la 6 ac
țiune pornită de pe partea dreap
tă, mingea ajunge la Maier care 
trage puternic peste portarul bu- 
cureștean Petrescu, ieșit din poar
tă, dar Haimovici (T.D.) dega
jează mingea de pe linia porții. 

cianu și Traian Jiga (Bacău). In* * 
tilnirea a fost cîștigată de boxerii1 
din Bacău (de la subredacțîa 
noastră).

nal „mezinul" echipei a făcut o 
„figură" mulțumitoare, mai ales, 
dacă ținem seama de faptul că 
învingătorul său a cucerit medalia 
de bronz la campionatele mon
diale. Ar fi de dorit însă ca Po
povici să lucreze cu mai mult 
curaj.

Cat. 87 kg: L. Bujor învinge la 
puncte pe Fritz Dierscherl. Bujor 
a cîștigat în repriza sa de parter. 
El s-a prezentat însă mai slab ca 
în uitema etapă de campionat. E 
drept însă că a dat peste un ad
versar foarte puternic. Bujor nu 
știe încă să se apere.

Cat. grea: Gh. Marton' a fost 
învins prin tuș în min. 1 de W. 
Dietrich. Un „șurub" executat în
cet de Dietrich l-a dus la parter 
pe Marton. Apoi, o ușoară rosto
golire și Marton a cedat lupta. 
Felul cum s-a comportat Marton 
în această întâlnire face discuta
bilă prezența lui în lotul repre
zentativ.

Arbitrajul, în special al lui Kar- 
paty Karoly (R.P.U.), competent.

★
Astăzi, luptătorii germani vor 

susține cea de a doua întâlnire în 
țara noastră. La Cluj, începînd 
de la ora 17,30, în Aula Universi
tății, echipa oaspe va lupta sub 
denumirea Germania de Sud cu 
o selecționată romînă.

I. ȘEINESCU 
V. GODESCU

în primele 10 minute. Știința însă 
își revine și atacă periculos, în 
special prin centrul înaintaș Oros- 
zegy, care trage puternic la 
poartă (min. 10). Trei minute 
mai târziu, aripa dreaptă a echipei 
clujene inițiază o acțiune de toată 
frumusețea, dar Băluțiu reia cen

a Colectiyul Avînțul Tr. Seve-i 
rin a organizat de curînd o com
petiție de volei și tenis de mafia 
cu participarea colectivelor spor
tive din localitate. La volei s-au 
clasat pe primele locuri Voința, 
Recolta și Avântul. Concursul de 
tenis de masă a fost cîștigat de 
Rrcgresul. (V. Busuioc — cores
pondent).

a Numeroase întâwsni ci.igani*  
zează în cinstea Congresului șl 
colectivul Voința Tg. Mureș. Ast
fel, între cercurile sportive ale 
colectivului se va disputa o com*  
petiție de casă la popice, gimnas-» 
tică și șah. Echipa clasată pe pri*  
mul loc va primi „Cupa U.R.C.M." 
De asemcnioa, ccilootivuil Vciniția’ 
Tg. Mureș organizează o competi
ție de volei, atletism și baschet 
cu participarea celorlalte colective 
din Tg. Mureș. Un alt colectiv 
fruntaș din Regiunea Autonomă 
A’aghiară, Progresul*  Gheorghieni» 
organizează concursuri la tir, po
pice. atletism și șah. La Reghin, 
colectivul local Voința a organizat 
concursuri die tenis de masă, șiaJi, 
popice și volei cu participarea ce*  
lorlalte colective. Rezultate: tenia 
de masă : Vctnția — AvîirrtuJ 5—3; 
șah : Voința—Progresul 10—0; po- 
pice: Avîntul—Pîtogtresul 1276-—- 

1255. (I. Păuș — canesparsdemt)^ 

precum și succesele jucătorilor de 
polo ipe apă confirmă eu priso
sință, pe de o parte, valoarea con
cursului internaționali de la Ro
stock, iar pe de altă parte, creș
terea necontenită a nivelului teh
nic al natației noastre. Cu toate 
că după cele trei zile de concurs 
am fost întrecuți la. punctajul ge
neral, această întâlnire a consti
tuit, atît pentru reprezentanții ță
rii noastre, at și pentru cei ai 
R.D. Germane, un minunat schTnb 
de experiență, un bun prilej de 
noi constatări și învățăminte. Gaz
dele ne-au primit cu multă ospi
talitate. Presa germană de spe
cialitate a comentat pe larg per
formanțele înotătorilor, mai puțin 
cele ale echipelor de polo pe apă. 
Spectatorii s-au dovedit cunoscă
tori în problemele natației și au 
aplaudat cu mult entuziasm o se
rie de probe spectaculoase, deose
bit de palpitante prin dîrzenia cu 
care s-au întrecut concurenții (șta
feta 4x100 m liber bărbați, 4x100 
mixt bărbați, 200 ni fluture băr
bați și bineînțeles 100 m brâu șl 
200 m bras bărbați, 200 m fluture 
femei, la oare au fost stabilite noi 
recorduri europene...)",

In repriza secundă, Știința por*-  
nește puternic dar Tînăiul Dina
movist reușește să revină periculos 
în atac. Astfel, rînd pe rînd, Io- 
nescu (min. 63), Lungi (min. 68)’,< 
I. Pîntea (min 73), trag la poarta.- 
dar fără succes. Singurul gol al 
meciului este înscris în min. 77 
de Crișan (Știința) care a tras 
plasat, după ce l-a fentat pe 
fundașul dinamovist Baran. Arbi*  
trul Teodor Firan (București) a 
condus corect, deși uneori deci
ziile sale au fost nehotărîte, ur
mătoarele formații: ȘTIINȚA
CLUJ (antrenor Gavrilă Nistor): 
Șerban — Costin, Tocilă, Mure- 
șan — Petru, N. Crișan — Pa*  
piu, Maier, Oroszegy, Băluțiu. V. 
Crișan. TINĂRUL DINAMOVIST 
I (antrenor Petre Steinbach) : Pe- 
trescu — Baran, Petca, Haimovici 
— Stănescu, Rădulescu — Stan, 
lonescu. Lungi, Corneanu, Pîntea.

S-au remarcat: Mureșan, To
cilă, Papiu, Petca, Haimovici, 
Rădulescu, Lungi. •

MIRCEA TUDORAN
★

Ieri, la Orașul Stalin*  în finala 
Cupei Comisiei Centrale de fotbal,- 
Progresul Corabia a întrecut FI. 
roșie N. Beloiannis Timișoara cu. 
3,_0 (1- 0),



Campionatele republicane de baschet
In etapa de ieri a campionate

lor republicane masculin și femi
nin de baschet s-au înregistrat 
cîteva surprize, care au influen
țat într-o oarecare măsură clasa
mentele. Remarcăm victoriile rea
lizate de Știința Cluj și Flamura 
roșie Oradea asupra Locomotivei 
'București și respectiv echipei Pro
gresul Oradea la fete, precum și 
ânfrîngerea echipei Progresul F.B. 
‘București în fața echipei mascu
line Progresul Tg. Mureș.

MASCULIN

CONSTRUCTORUL CLUJ-DI- 
iNAMO TG. MUREȘ 89-63 (41-29): 
Clujenii au desfășurat un joc e- 
:ficace, în special în repriza a doua, 
'.-asigurîndu-și o victorie ușoară. Au 
marcat: Anghel (22), Kruger (21), 

(Coman (18), Albii (16), Wilwert 
i,(12), pentru Constructorul și Be- 
Ijrekmeri I (23), Bodo (15), Buzan 
U'(14), Berekmeri II (7), Koos (4) 
'«pentru Dinamo.
I LOCOMOTIVA P.T.T.-ȘTIINȚA 
-TIMIȘOARA 67-57 (22-18): Deși 
«diferența de scor nu a fost în nici 
un moment prea mare și, în gene- 

îral, a existat un echilibru de va- 
,’loare, meciul a avut o desfășurare 
; calmă. Jocul nu a excelat în rapi- 
•ditate, deoarece ambele echipe și-au 
Thazat acțiunile pe jucătorii înalfi 
((Cucoș, C. Niculescu de la Loco
motiva P.T.T., Mokoș și Rădules- 
■cu de la Știința Timișoara). Echi
pierii Locomotivei P.T.T. s-au dove
dit mai bine pregătiți, mai hotă- 
rîți și au realizat o victorie meri
tată. Studenții timișoreni au căutat 
•să facă joc pozițional cit mai or- 
donat, dar nu au fost suficient de 
-agresivi în aproDierea coșului.

PROGRESUL TG. MUREȘ-PRO- 
GRESUL F. B. 65-44 (43-22). In 
progres față de etapele precedente, 
echipa Progresul Tg. Mureș a ob- 

■ținut o victorie dară. Au marcat: 
T&lek (18), Kaidar (25). Zoizon (15), 
Retegi (4)' și Papp (3) pentru lo
calnici și Trandafir (2), Stere-(8), 
Popovici (11), Cușa (4). Rusu (2). 
Babailiesou (4), Ctona (13) pentru 
oaspeți.

întâlnirea de verificare 
a celor mai bunii juniori la rugbi

Ieri pe terenul Constructorul s-a 
disputat un meci de rugbi între 
două echipe alcătuite din cei mai 
buni juniori ai diferitelor colec- 
itive din Capitală, selecționați în 
urma meciurilor de verificare sus
ținute cu o săptămînă în urmă 
între cele 6 echipe bucureștene: 
locomotiva Grivița Roșie, Cons- 
Jtuctorul, Metalul 16, Dinamo, 
C.C.A. și Progresul Sănătatea. In- 
rtîlnirea a avut drept scop selec
ționarea celor mai buni 22 de ju
niori în vederea activității vu
itoare. Așa cum ne așteptam, par- 
itiiila disputată ieri pe terenul Con
structorul a fost deosebit de spec
taculoasă și a luat sfîrșit cu sco
rpii de 11—8 în favoarea selec
ționatei A. Punctele învingători- 

jlor au fost marcate de D. Segal, 
IS. Niculescu, C. Păltinescu (fie- 
tcare cîte o încercare) și Antimo- 
mianu (transformare) iar ale în- 
".vinșiilor de M. Pîrvulescu, M. Ți- 
taileac (cîte o încercare) și I. Ro- 

ișoagă (transformare).
Cele două echipe au fost alcă

tuite din jucători de valori egale.
Grămezile deschise, execuțiile

flacăra Ploești din nou campioană republicană Ia popice
ORADEA, 27 (prin tele'on). — 

■Sîmbătă și duminică s-a desfășu
rat pe arena I.E.O. din orașul 
nostru întâlnirea finală a campio
natului republican de popice între 

-echipele Flacăra Petrol din Plo
ești și Progresul Oradea. Victoria 
ie-a revenit oaspeților, care au 
realăziait 3237 popice idotorhe față 
die 3115 tatei iaarte de gaizde. Cu a- 

«ceaetă victorie, Ftecăira Ploești a 
><cîș>tigat pentru a doua oară con

Cursa de marș din Capitală
. /Consiliul regional București al 

,-asociației Flamura roșie a organi
zat ieri, pe străzile Capitalei, o 
«cursă de marș' la care au luat 
■•startul 18 mărșăluitori din diferite 
«colective bucureștene. Cursa de 
.•marș organizară de Flamura roșie 
«în cinstea celui de al II-lea Con
gres al Partidului s-a bucurat de 
lug (frumos șucces, ațît tehnic spor- 
țg^cît ^organizatoric.-

ȘTHNTA I.G.F.—DINAMO O- 
RADEA ’64-55 (30-30) : Meciul 
a fost echilibrat pînă în ultimele 
10 minute, cînd, de la scorul de 
49—49 studenții se detașează și 
cîștigă comod. S-au evidențiat 
Bărbulescu, C. Dinescu, Nedeff, 
Borbely, de la Știința I.C.F. și 
Beretzki, Szebestien, Constantines- 
cu de la Dinamo Oradea.

FEMININ

ȘTIINȚA CLUJ-LOCOMOTIVA 
BUCUREȘTI 52-48 (26-22) : Cea 
mai importantă întîlnire a etapei a 
revenit campioanelor țării. Față de 
rezultatele obținute in ultimul timp 
de cete două echipe, victoria clu- 
jencelor poate fi considerată o sur
priză. Jocul a avut o desfășurare 
pasionantă, deoarece avantajul a 
fost mereu de numai 2-3 puncte în 
favoarea echipei gazdă.' Nervozita
tea jucătoarelor de la Locomotiva 
și randamentul mai slab al echipei, 
în urma accidentării in mim. 5 de 
joc a Evei Ferencz, le-a împiedicat 
pe bucureștenoe să egaleze și să 
preia inițiativa. Punctele au fost 
înscrise de: Se bestyen (22), Papp 
(12), Cristea Elisabeta (12), Șer- 
ban (9), Barla (2) pentru Știința 
și de Poenaru (14), Luca (8), Ra
dulescu (6), Ferencz (2), Șușe- 
lescu (2), Niculescu (1), Constan
tin (4).

Au arbitrat Bercuși (București) 
și Mark (Timișoara).

FLAMURA ROȘIE ORADEA- 
PROGRESUL ORADEA 47-42 
(29-13) : O victorie meritată, dar 
neașteptată, a jucătoarelor de la 
Flamura roșie. După un început 
timid, acestea s-au regăsit și, con
struind atacuri bine orientate, și-au 
asigurat în prima parte a jocului 
un avantaj de 16 puncte. Contra- 
atacînd, Progresul reface din han
dicap în repriza a doua, dair jocul 
calm și precizia în aruncările de 
Ia disianță asigură în cele din 
urmă victoria echipei Flamura ro • 
sie. Au arbitrat Fabri (Oradea) și 
Știrbii (Cluj).

DINAMO BUCUREȘTI—ȘTIIN
ȚA IAȘI 100—57 (49—26).

te.mice bine efectuate, atacurile 
liniilor de trei sferturi, buna co
laborare între cele două compar
timente ale ambelor echipe, au 
făcut oa această întîlnire să se 
ridice la un înalt nivel tehnic 
și tactic mai ales în prima repri
ză. (Menționăm că această par
tidă s-a desfășurat în trei repri
ze a cîte 25 de minute fiecare).

Iată formațiile celor două selec
ționate : SELECȚIONATA A: N. 
Iancu, Gh. Popescu, N. Chiosea, 
D. Mazilu, P. Țăranu, Gr. Anti- 
monianu, P. Tunsu, V. Nistor, A- 
Mateescu, D. Segal, C. Păltinescu,
S. Niculescu, A. Casabalian, Gh. 
Chiroiu, E. Stoian, A. Nica, F. Grăi
T. Radu. SELECȚIONATA B.: M 
Hor șa, D. Pavel, A. Toma, V. 
Constantin, F. lancov, I. Roșoagă, 
N. Țuțuiartu, C. Lateș, M. Wusec, 
I. Ciucă, M. Tibuleac, A. Pilă, 
Gh. Cernut, M. Pîrvulescu, I. Ba
dea, I. Mitică, D. Iancu, T. Si
ting. S-au remarcat: N. Iancu, 
Gh. Popescu, D. Segal, E. Stoian, 
M. Horșa, A. Toma, C. Lateș, A. 
Pilă, A. Mateescu, S. Niculescu, 
M. Tibuleac, M. Wusec.

ȘTIINTA I.C.F.—PROGRESUL 
ARAD 73—18 (34—6).

CONSTRUCTORUL BUGUREȘ. 
TI—PROGRESUL TG; MUREȘ 
59—25 (25—6).

(FL. ROȘIE TG. MUREȘ — 
ȘTIINȚA INVĂȚÂMINT BUCU

REȘTI 39-57 (25-26)

MASCULIN:

CLASAMENTELE...

Dinamo Buc. (2) 21 17 4 1337: 973 38
•C.C.A. (1) 21 17 4 1470:1111 38
Știința I.C.F. (3) 21 16 5 1271:1160 37
Prog. Tg. Mureș (4) 21 14 7 1315:1194 35
Din. Oradea (5) 21 11 10 1243:1237 32
Comat. Cluj (6) 21 11 10 1227:1237 32
Loc. P.T.T.Buc. <91 21 9 12 1172:1235 30
Prog. F.B. Buc. (7) 21 9 12 1173:1263 30
Știința Tim. (8) 21 9 12 1076:1239 30
Progresul Orașul Stalin (10)

u 8 13 ll«4:1230 27
Din. Tg. Mureș (11) 21 3 18 1163:1372 24
Știința Iași (12) 21 2 19 1099:1459 23

FEMININ :

Știința I.C.F. (1) 17 17 0 •72: 612 34
Construct. Buc. (3) 17 14 3 972: 665 31
Locomot. Buc. (2) 17 13 4 MII: 685 30
știința Cluj (6) 17 9 8 792: 712 26
Prog. Oradea (4) 17 9 8 905: 848 26
Prog. Tg. Mureș (5) 17 8 9 706: 755 25
Știința înv. (7) 17 8 9 852: 945 25
FI. r. Oradea (9) 17 4 13 650: 961 21
Flamura roșie

Tg. Mureș (8) 17 3 14 «95: 911 20
Prog. Arad (18) 17 0 17 604:1065 17

Programul ultimei etape, care 
se desfășoară la sfîrșitul acestei 
săptămîni, este următorul: MAS
CULIN: Dinamo București-C.G.A., 
Progresul F.B. București-Locomo- 
tiva P.T.T. București, Dinamo Tg- 
Mureș-Știința I.C.F. București, 
Progresul Orașul Stalm-Progresul 
Tg. Mureș, Știința Timișoara-Cons- 
tructorul Cluj. Știința lasi-Dinamo 
Oradea; FEMININ: Știința I.C.F.- 
Știința Cluj, Locomotiva București- 
Flamura roșie Tg. Mureș, Știința 
Invățămînt București-Flamura ro
șie Oradea, Progresul Tg. Mureș- 
Progresul Arad, Progresul Oradea- 
Constructorul București.

C. C. A. și Știința învingătoare 
in „Cra Grivița Roșie”, 

la cictas
Alergat pe un timp frumos, dar 

rece, și pe un vînt puternic, ciclo- 
crosuil de ieri s-a bucurat de un 
succes categoric, atî-t în ce pri
vește organizarea cît și dinamis
mul cu care s-a desfășurat. Din 
păcate, și de data aceasta, numă
rul total al participanților la cele 
5 probe a fost nesatisfăcător : nu
mai 40. In afară de Știința. C.C.A. 
și Progresul C.P.C.S., care au a- 
liniat 11, 8 și respectiv 7 aler
gători, celelalte asociații s-au pre
zentat cu 2 sau 3 oorcurenți, iar 
Dinamo, FI. roșie, Constructorul, 
Minerul, Avîntul și Școala spor
tivă de tineret au absentat.

Cupa oferită de organizatori, 
pentru categoria avansați, a fost 
cîștigată de Casa Centrală a Ar
matei. In clasament urmează Me
talul și Progresul C.P.C.S., iar 
la semicurse, cupa a revenit aso
ciației Știința, clasată înaintea 
C.C.A.

Iată rezultatele tehnice: Cate
goria oraș: 1. Gh. Bucurenciu 
(Știința) ; 2. V. Cohalciuc (Voin
ța) ; 3. V. Voloșin (Indiv.) ; 4. 
A. Aramă (Indiv.) ; 5. 1. Ivănescu 
(Știința). Iu:.lori: 1. M. Dumi
trescu (Voința) 30’20”; 2. T. Oha- 
nesi-an (Știința) 30’50”; 3. N.
Belciu (Știința) ; 4. E. Marin- 
oeanu (Progr. C.P.C.S.) ; 5. 1.
Constantinescu (Știința). Semi
curse: 1. Șt. Constantinescu
(Știința) 28’00”; 2. A. Magdo
(C.C.A.) 30’37”; 3. C. Țane
(Știința) ; 4. N. Nedelcu (Știin
ța) ; 5. I. Florian (C.C.A.). Fete: 
1. Maria Bișac (Progr. C.P.C.S.) 
31’20”; 2. Constanța Fălticeanu
(Progr. F.B.)' 35’45”; 3. Sofia 
Hoffmann (Progr. F.B.).

Cursa rezervată avansaților a 
prilejuit o dîrză luptă, în care 
s-au evidențiat prin combativita
te A. Faniciu, D. Dragomir, Gh. 
Dumitrescu și Ion Baciu, anima
torii probei. La sprintul final, pri
mul a trecut linia de sosire F. 
Wittman (C.C.A.), urmat de A. 
Faniciu (Metalul), I. Baciu 
(C.C.A.), toți în același timp: 
42’01”. Pe locul 4 s-a clasat D. 
Dragomir (Recolta) 42’07”, urmat 
de G. Dumitrescu (Știința) 42’10”, 
N. Stepanian (C.C.A.), 1. Moraru 
(Progr. C.P.C.S.), M. Pelcaru 
(C.C.A.), V. Militaru (Metalul) și 
C. Popescu (Progr. C.P.C.S.).

Valentin Ionescu, corespondent

Campionatul republican de box pe echipe
&U.WÎNATA LGCUi^GTIV A .- «.filNlA — META

LUL 20—15
O întîlnire de slabă calitate, cu 

meciuri anoste, confuze, abundînd 
în neregularități, cu decizii juste 
în ansamblu, arbitraje adteseori 
foarte indulgente și cu un rezul
tat final oarecum neașteptat (care 
va fi definitivat joi la Cîmpina, 
după meciul-restanță D. Rizea — 
M. Stoian). Aceasta a fost, în 
cîteva cuvinte, întîlnirea dintre 
Metalul și combinata Locomotiva 
•r Știința, desfășurată sîmbătă 
seara în sala de la Giulești. Doar 
meciul dintre „penele” Eustațiu 
Mărgărit și Matei Godeanu s-a 
ridicat, într-o oarecare măsură, 
peste mediocritatea caracteristică 
acestei reuniuni. Intr-adevăr, dispu- 
tîndu-și cu ardoare șansele, Măr
gărit și Godeanu au furnizat un 
spectacol pugilistic dinamic, cu 
multe momente de box autentic. 
In prima repriză, Mărgărit ac
ționează frumos cu directe în se
rie. Godeanu ripostează curajos, 
dar cele mai multe din loviturile 
sale se opresc în blocajul perfect 
al adversarului. Godeanu insistă 
în repriza următoare și izbutește 
să străpungă de cîteva ori apă
rarea lui Mărgărit. Ultima repri
ză este die o extraordinară dîrze- 
nie. Mărgărit, deși „încasează" 
mult, nu dă de loc înapoi, conti- 
nuînd să atace energic. Sfîrșitul 
meciului îl găsește cu un clar 
avantaj. *

secutiv titlul de campioană a ță
rii. Menționăm că in retur tot for
mația ploeșteană a ieșit învingă
toare ou 3165 popice dlciorite față 
de cele 2975 ale arădenilor. Re
zultatul final (tur și retur) este 
de 6402 popice doborîte de Fla
căra Ploești, în timp ce Progre
sul Oradea a realizat 6090 popice 
dobcirite.

Gh. Dumitrescu, corespondent

Cursa a fost cîștigată de maes
trul sportului Ion Baboie (Locomo
tiva P.T.T.). El a fost urmat de: 
Ion Păcuraru (FI. roșie), Constan
tin Gherșiț (FI. roșie), Vasile Teo- 
dosiu (Loc. P.TT). Pe echipe, pri
mul loc a revenit colectivului Lo
comotiva P.T.T. (Baboie, Chiose, 
Teodosiu, MitreaL

Nicolae D. Nicolae
corespondent

DINAMO — COMBINATA VOINȚA + CONSTRUCTO
RUL 22—17

ORAȘUL STALIN, 27 (prin te
lefon de la trimisul nostru). — 
Peste 1,200 de spectatori au venit 
în sala uzinelor de tractoare din 
localitate pentru a asista la aceas
tă întîlnire. Tînăra formație Voin- 
ța-Constructorul a servit dinamo- 
viștilor o replică foarte dîrză. 
Meciurile au fost viu disputate. 
Foarte mult interes a stîrnit re
vanșa dintre „cocoșii" Ion Zlăta- 
ru și Constantin Gheorghiu. Zlă- 
taru s-a dovedit în formă și ar 
fi meritat victoria. Decizia a fost 
însă de egalitate. La categoria 
mijlocie-ușoară, Iosif Schwartz a 
obținut o surprinzătoare victorie 
asupra campionului republican llie 
Dragnea. Foarte bune comportă
rile lui C. Ciocan și G. Popa 
(CV) și Puiu Nicolae, N. Linca,

Rezultate tehnice : muscă: G. 
Popa (CV) b.p. Puiu Nicolae 
(Dj, d și un meci nul era mai

Prima competiție
Sîmbătă seara și duminică di

mineața s-au desfășurat în bazi
nul de la Fioreasoa primele me
ciuri de polo pe apă rezervate 
echipelor feminine. întrecerea s-a 
desfășurat în cinstea celui de al 
doilea Congres al Partidului. La 
această competiție s-au înscris 5 
echipe bucureștene. In primul meci 
s- au întîlnit echipele Voința și 
Locomotiva. Jucătoarele de la 
Voința s-au dovedit superioare, 
reușind să termine învingătoare 
cu scorul de 10—0 (5—0). Me
ciul desfășurat duminică dimineața

Dynamo IX București va juca și anul viitor
in categoria A

A doua întîlnire dintre echipele 
bucureștene Dinamo IX și Știința 
Construcții, conthțd drept baraj 
pentru calificarea sau rămînerea 
în categoria A, s-a disputat ieri 
dimineața în sala Locomotiva Giu
lești. Spre deosebire de prima par
tidă, care s-a s:tuat la un nivel 
tehnic ridicat, meciul de ieri a 
fost slab și ca valoare și ca 
spectacol. Victoria le-a revenit di- 
namoviștilor, care au realizat sco
rul de 3—1 (15—13, 4—15, 15—6, 
15—11). In urma acestei victorii, 
echipa Dinamo IX București și-a 
cucerit dreptul de a participa și

Participați la marele concurs cu premii 
organizat de revista STADION

Incepînd cu primul său număr 
din luna noiembrie revista sporti
vă ilustrată STADION a deschis 
un interesant concurs cu premii, 
intitulat „ALCATUIȚI CEL MAI 
BUN „11“ DE FOTBAL AL ANU
LUI 1955“

Concursul constă din indicarea 
— pe posturi — a celor mai buni 
jucători de fotbal ai anului 1955. 
Completînd formularul care se gă
sește în fiecare număr al revistei 
STADION, orice cititor poate par

Dintre multe deziluzii pugilistice 
încercate sîmbătă seara, semna
lăm îndeosebi comportarea nesa
tisfăcătoare a lui C. Dumitrescu. 
Cu toate că a obținut o victorie 
indiscutabilă asupra lui C. Oo 
neanu, depășindu-l cu regularitate 
în fiecare repriză, el ne-a apărut 
insuficient antrenat și în proastă 
dispoziție de luptă. Sub orice cri
tică au fost meciurile Petre Deca 
— Ion Buzea, Dinu Eugen — I. 
Manea și Simion Gheorghe I — 
Gh. Moise.

Atent și autoritar arbitrajul Iui 
M. Ghinescu. In schimb, B. Ro
bert și I. Mihăiilescu au arbitrat 
cu prea multă îngăduință.

Rezultate: muscă: I. Botez 
(L.S.) b.p. Simion Gh. II (M); 
cocoș: I. Manea (LS) nul cu 
Dinu Eugen (M) ; pană: E. Măr
gărit (LS) b.p. Matei Godeanu 
(M) ; semiușoară: Dănilă Done 
(M) b.p. Marin Spătaru (LS) ; 
ușoară: C. Dumitrescu (LS) b.p. 
C. Ocneanu (M) ; mijlocie-ușoară: 
Simion Gh. I (M) nul cu Gh. 
Moise (LS) ; mijlocie: Petre De
ca (M) nul cu I. Buzea (L.S.) ; 
grea: V. Mariuțan (M) b.K.O. 
rep. I Alex. Ghiță (LS). La cate
goria semigrea, Nicolae Alexandru 
(M) fiind suspendat, Petre Za- 
haria (LS) a cîștigat fără ad
versar.

MARIUS GODEANU

just; cocoș: I. Zlătaru (CV) nul 
cu C. Gheorghiu (D), deși avea 
avantaj; pană: tlie Gheorghe (D) 
b.p. Gh. Lache (CV) ; semiușoară: 
C. Gherasim (D) b. ab. rep. III 
P. Barbu (CV) ; ușoară: M. Tran- 
că (D) nul cu M. Miclăuș (CV), 
deși merita victoria ; semimijlocie: 
N. Linca (D) b. ab. rep. 1 P. Po
dani (CV) ; mijlocie-ușoară: I. 
Schwartz (CV) b.p. I. Dragnea 
(D) ; mijlocie: C. Ciocan (CV) 
b.p. Geza Toth (D) ; semigrea: 
Ghețu Velicu (D) b. ab. rep. 1 
Liviu Coc (CV) ; grea : D. Ctobo- 
taru (D) b. nepr. adv.

Meciurile au fost judecate de un 
singur arbitru-judecător (Emil Ma
rinescu și llie Constantinescu au 
arbitrat și au judecat pe rînd), 
deoarece arbitrii judecători Zol- 
tan Ferber și d-. Tonitza nu s-au 
prezentat.

G. M1HALACHE

de polo fem»n'n
între x _.e A,i..,. . + I-lamura
Roșie—Progresul a fost mult mai 
interesant și mai viu disputat. 
Echipa combinată Avîntul -I-Flamu
ra Roșie a terminat învingătoare 
cu scorul de 4—3 (2—2).

întrecerile juniorilor la pclo pe 
apă s-au încheiat cu următoarele 
rezultate; Progresul I—CCA I
4—1 (3—0) ; Voința II—Dinamo 
II 8—2 (5—0) ; Hrogresul II— 
Looomofiva 4—1 (3—1) ; Voința
I—Dinamo I 4—0 (2—0) ; Avîn
tul—Constructorul 3—1 (2—1) ; 
Flamura Roșie—MeGli'l 4—1 

la volei masculin
anul viitor în campionatul cate
goriei A, deoarece, totalizind ace
lași număr de victorii cu Știința 
Construcții (1—1) și aceiași set- 
averaj (4—4), a realizat un punct- 
taj superior (111—108). In partida 
de ieri, dinamoviștii au jucat mai 
bine, au luptat cu mai multă în
suflețire și au meritat victoria. 
Studenților le-a lipsit calmul ne
cesar într-o întrecere decisivă. 
S-au evidențiat: Eremia, loniță, 
Ghiță, Lupescu (Dinamo IX), Ior- 
dache, Dragomirescu, Rășcăneanu 
și Gănescu (Știința Construcții).

Vas’le Dumitru — corespondent

ticipa la acest concurs, care va de
termina cel mai bun „11“ de fot
bal.

Cîștigătorii concursului vor ti 
răsplătiți cu valoroase premii, prin
tre care un aparat de radio 4-ț-l 
cu ochi magic și un ceas de mînă. 
Citiți amănunte complete asupra 
concursului în fiecare număr al re
vistei STADION.

CHITI REVISTA SPORTIVA 
ILUSTRATA STADION. CARE 
APARE DE DOUA ORI PE LUNA



Ultima etapă, decisivă pentru desemnarea echipei campioane!
O primă clarificare după etapa 

de ieri: Locomotiva Timișoara — 
învingătoare asupra Flăcării — a 
evitat definitiv retrogradarea. Deși 
a cîștigat la scor, Locomotiva Tg. 
Mureș a rămas pe locul 11 și, deci, 
conform regulamentului competi
ției,va retrograda in categoria, B, 
odată cu Locomotiva Constanta — 
care a terminat ieri la egalitate 
cu Progresul București — și Avîn
tul Reghin, învinsă la scor acasă, 
de $tiinfa Timișoara.

In schimb, înfrîngerea Flăcării 
la Timișoara a făcut ca ultima e- 
tapă a categoriei A să devină de
cisivă pentru desemnarea echipei 
campioane. Invingînd pe Locomo
tiva Timișoara, Dinamo își asigură 
mult rîvnitul titlu. Un eventual 
meci nul sau o victorie a timișo
renilor, dublată de un succes al 
Flăcării în fafa Progresului, ar duce 
titlul de campioană La Ploești.

Interesant de subliniat: titlul va 
fi decis miercuri la București.

CLASAMENTUL

1. Dinamo București (1) 23 14 7 2 40:18 35
2. Flacăra Ploești (2) 23 14 6 3 44:16 34
3. Progresul București (3) 23 12 7 4 35:20 31
4. Flamura roșie Arad (4) 24 10 6 8 35:28 26
5. Știința Timișoara (5) 23 9 7 7 39:30 25
6. Știința Cluj (6) 23 8 7 8 26:33 23
7. C.C.A. București (7) 23 8 6 9 37:25 22
8. Dinamo Orașul Stalin (9) 23 8 6 9 30:31 22
9. Locomotiva Timișoara (10) 23 8 5 10 25:32 21

10. Minerul Petroșani (8) 23 7 7 9 28:34 21
11. Locomotiva Tg. Mureș (11) 23 5 8 10 25:33 18
12. Locomotiva Constanța (12) 23 4 5 14 17:44 13
13. Avîntul Reghin (13) 23 3 3 17 19:56 9

ULTIMA ETAPA: MIERCURI 30 NOIEMBRIE

Locomotiva Tg. Mureș-Avîntul Reghin, Dinamo București-Locomo- 
tiva Timișoara, Știința Timișoara-Di namo Orașul Stalin, Minerul Pe- 
troșani-C.C.A. București, Progresul București-Flacăra Ploești, Știința 
Cluj-Locomotiva Constanța (se dispută fa Orașul Stalin) .

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

Locomotiva Timișoara — Flacăra Pleoști 1-0 (1-0)

C. C. A. — Flamura roșie Arad 0-2 (0-1)

TIMIȘOARA, 27 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Timp foar
te friguros; în timpul jocului a 
fulguit. Teren înghețat, greu, fă- 
cînd foarte dificil controlul balo
nului. Spectatori: 11.000. Arbitru: 
P. Kroner, bun, ajutat la tușe de 
Ad. Varga-Cluj și C. Bîrsan-Cra- 
iova. Formațiile :

LOCOMOTIVA : Franciscovici — 
Corbuș, Androvici, Rodeanu — 
Gali, Ferenczi — Daraban, Izdră- 
ilă. I. Covaci, Țigăniuc, Bădeanțu.

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

Joc, în general, egal în prima 
repriză. Flacăra a fost superioară 
în jocul de cîmp, Locomotiva mai 
periculoasă în atac. In repriza a 
doua, superioritate teritorială ca
tegorică de partea ploeștenilor, care 
au dominat net în primele 25 
minute. In a doua parte a reprizei 
Flacăra a continuat să domine, 
dar de data aceasta Locomotiva a 
contraatacat periculos. După des
fășurarea jocului, Flacăra avea 
dreptul la un rezultat de egalitate.

Flacăra a fost echipa mai bună 
din punct de vedere tehnic, mai 
omogenă, mai echilibrată. A și do
minat categoric după pauză, aju
tată fiind însă și de faptul că Lo
comotiva a jucat, efectiv, în 10 
oameni, Țigăniuc fiind accidentat 
din ultimul minut al primei repri
ze și devenind simplu figurant. 
Cu toată această dominare, Fla
căra a arătat, pe de o parte, o a- 
părare imediată sub posibilitățile 
sale, nervoasă și nesigură, iar pe 
de altă parte o linie de atac ine
ficace. Ploeștenii au făcut un joc 
bun, superior, dar pînă la margi
nea careului. Aici nu au existat 
înaintași care să incerce să stră
pungă apărarea timișorenilor, să 
tragă la poartă, să concretizeze. 
Astfel că dominarea a fost sterilă, 
în ciuda eforturilor făcute în spe
cial de mijlocașii Cosmoc și Pereț, 
care — alături de Gali și Ferenczi 
— au fost cei mai buni oameni 
de pe teren. (Ultimii au greșit 
însă, jucînd foarte dur și comițînd 
numeroase neregularități în pri
mele 20 minute. Intervnția arbi-

loccmotiva Tg. Mureș —
TG. MUREȘ 27 (prin telelon 

de la subredacția noastră). — Mai 
mult de trei sferturi din timp, 
inițiativa a aparținut echipei gaz
dă. Aceasta a desfășurat un joc 
rapid, cu combinații bine orien
tate tactic. Toate compartimentele 
echipei Locomotiva au funcționat 
toarte bine și au avut o bună 
legătură. In schimb. Minerul s-a 
prezentat slab. Jucătorii săi au 
efect-uat numeroase pase greșite, 
au tras imprecis Ia poartă și au 
arătat lipsuri în «a ce privește 
puterea de luptă. înaintarea oas
peților nu a contat efectiv decît 
pe acțiunile întreprinse de Gabor 
și Turcuș (In tot meciul oaspeții 
au tras numai două șuturi pe 
poartă 1).

In min. 9 Vakarcs II îl depă
șește pe Panait și centrează de 
la marginea careului de 16 m. 
Venit din urmă, Katona reia cu 
capul în plasă : 1—0. După 9 
minute, Minerul are o ocazie fa
vorabilă de a egala, dar Paraschi
va ezită să șuteze și Busch de
gajează. In min. 32, Vakarcs II 
îl deschide pe Jozsi, care pasează 

trului a avut, însă, efect pozitiv). 
In schimb, Locomotiva — ai cărei 
jucători au fost conștienți de im
portanța meciului — au jucat cu 
o energie rară, pînă la epuizare. 
A fost calitatea principală a timi
șorenilor. Aceștia au început jo
cul nervoși, apoi au jucat din ce 
în ce mai calm, și mai organizat, 
deși erau handicapați de faptul 
că interii au avut o comportare 
slabă și nu au asigurat legătura 
cu apărarea. Totuși, feroviarii au 
atacat mai periculos și și-au creat 
cîteva ocazii clare de marcat, ceea 
ce nu a avut Flacăra. Apărarea 
a jucat foarte atent, la intercepție 
și a reușit să oprească Ia margi
nea careului toate atacurile ploeș
tenilor. Franciscovici n-a avut de 
apărat de cît vreo cîteva mingi 
grele. înaintarea a jucat cu mingi 
lungi în prima repriză, iar în a 
doua s-a bizuit pe acțiuni execu
tate prin surprindere, care găseau 
descoperită apărarea Flăcării.

Jocul l-a început Locomotiva, 
care în min. 9 ratează o ocazie 
bună prin Dărăban. Acesta, sin
gur în fața porții, a tras peste 
bară. Șase minute mai tîrziu, Ma
rin Marcel ratează o situație foarte 
bună de la numai 6 m.l In gene
ral, jocul este echilibrat, desfă- 
șurîndu-se mai! mult pe centru. 
Un nou atac timișorean în min. 21 
și o nouă situație scăpată de Dă
răban, pentru ca, un minut mai 
tîrziu, Topșa să salveze în corner 
mingea reluată cu capul de același 
Dărăban. Flacăra începe să stă- 
pînească jocul silindu-i pe timișo
reni să se apere mai mult. Zaha
ria trage slab în min. 35 și Fran
ciscovici prinde. Cinci minute mai 
tîrziu, după o combinație Cos
moc — Drăgan, Ghiță trage în 
bară. In ultimul minut al repri
zei I, Locomotiva înscrie: Pahonțu 
îl faultează consecutiv pe Țigă
niuc și arbitrul acordă lovitură 
liberă de la 18 m. Ferenczi trage 
puternic peste „zid**  în colț: 1-0, 
După pauză, Flacăra domină net 
timp de 25 minute. Locomotiva 
se apără cu dîrzenie și succes. In 
minutele 54, 55 și 61 portarul 
Franciscovici intervine prompt la 
șuturile lui Teodorescu, Cosmoc

Minerul Petroșani 4-0 (3-0)
lui Katona. Neatenția lui Coidum 
îl pune pe Katona în poziție de 
șut și... 2—01 După 4 minute, 
Jozsi îi pasează lui Szasz. Cu un 
șut puternic de la 17 ni. acesta 
înscrie: 3—0. In min. 59 Publik 
intră în careu, Radu îi plonjează 
în picioare, dar nu reține balonul, 
Coidum intervine dar trage în 
bară, pentru ca apoi mingea rico
șată la Jozsi să fie introdusă de 
acesta în poarta goală. In min. 
72 Moldovan trage puternic afa
ră, din apropierea porții. In min. 
82 Sima trece de Crișan, centrea
ză ia Qabor care reia cu capul 
afară.

Arbitrul D. Schuldcr (Bucu
rești) a condus bine formațiile:

LOCOMOTIVA: Siroie — Cri
șan, Nagy, Vakarcs I — Busch, 
Gierling — Szasz, lozsi, Vakarcs 
11, Katona, Publik.

MINERUL: Radu — Coidum. 
Vasiu, Panait Furnea, Farcaș II 
— Sima (Paraschiva), Gabor, Mol
dovan, Turcuș, Paraschiva (Sima).

In meciul de tineret: Minorul 
— Locomotiva 2—1 (1 — 1).

NERVA POPA și D. NICOARA 

și Pahonțu. Locomotiva, care pînă 
atunci aproape că nu trecuse de 
linia de centru, începe să contra
atace și în min. 67 Dărăban, sin
gur în fața porții, reia cu capul 
pe lîngă bară, ratînd ocazia de a 
urca scorul. Drăgan încearcă poar
ta prin surprindere în min. 68, 
dar mingea trece pe lîngă bară. 
In ultimele minute, ploeștenii în
cep să joace nerovs, slăbesc din 
ritm, iar apărarea comite greșeli. 
In min. 81 și 88 Topșa acordă 
două cornere. La primul, I. Covaci 
înscrie cu mîna, golul fiind anulat 
de arbitru. Cu un minut înainte de 
sfîrșit, Cosmoc trage peste poartă. 
Jocul ia sfîrșit cu victoria echi
pei Locomotiva, din rîndurile că
reia s-au remarcat Gali, Ferenczi, 
Rodeanu, Androvici, Dărăban și I. 
Covaci. De la Flacăra : Pereț, 
Cosmoc, Zaharia, Teodorescu și 
Ghiță.

EF. IONESCU
La tineret: Locomotiva — Fla

căra 1-2 (1-1).

Locomotiva Constanta — 
Progresul București 0-0

Constanfa, 27 (prin telefon). — 
Rezultatul nu ilustrează în mod 
just^ raportul de forțe al celor 
două echipe. Gazdele au prestat 
cel mai frumos joc din campionat, 
fiind răsplătite cu numeroase a- 
plauze de cei peste 7.000 de spec
tatori. Deși a dominat în cea mai 
mare parte a jocului, Locomotiva 
nu a putut înscrie nici un gol, 
deoarece înaintașii n-au dovedit 
eficacitate în fața porții, iar a- 
tunci cînd au tras, portarul Cos- 
ma a apărat excelent. Trebuie re
marcată de asemenea apărarea 
dîrză a oaspeților, în care a ex
celat Tănase.

Progresul a jucat sub valoarea 
sa normală. Rarele incursiuni ale 
lui Blujdeia și Ozon s-au terminat 
cu șuturi slabe.

Feroviarii au avut nenumărate 
ocazii în prima parte a jocului: 
In min. 11 Manole ratează. Apoi, 
același Manole ezită să tragă la 
poartă, pasează luf Tatomir, iar 
în ultima instanță, Tănase salvea
ză. Două șuturi ale constănțeni- 
lor nimeresc bara : Manole și Is
pas (în minutele 25 și 34). Ozon 
și Blujdea (în min. 21 și res
pectiv 35) trag slab la poartă.

In repriza a doua ambele for
mații au perioade egale de do
minare și ocaziile de gol abundă : 
Ozon (min. 52), Vultur (min. 59, 
80), Manole (min. 70), Blujdea 
(mm. 76) ratează situații bune. 
Raport de cornere: 5—-2 în fa
voarea Locomotivei.

Arbitrul Ștefan lonescu (Bucu
rești) a condus corect.

LOCOMOTIVA CONSTANȚA: 
Georgescu — Doicescu, Stănces- 
cu, Feniaf — Muntcanu, Jarnea — 
Vultur, Ispas, Tatomir, Manole, 
Mihai.

PROGRESUL BUCUREȘTI : 
Cosma — Iordan, Bratu, Soare —• 
Tănase, Știrbei — Cacoveanu, Lă- 
zărescu. Ozon, Smărăndescu, Bluj
dea.

S-au remarcat: Munteanu, Stăn- 
ceșcu, Vultur, Manole, Cosma, Ior
dan, Soare și Tănase.

LA TINERET: Locomotiva—
Progresul 1—4 (1—1).

S. Goldenberg 
corespondent 

Flamura roșie Arad a terminat 
campionatul pe 1955 printr-o vic
torie comodă obținută, la Bucu
rești, în fața echipei C.C.A. Me
ritele învingătorilor nu pot fi con
testate, deși victoria de pe stadio
nul Republicii le-a fost mult ușu
rată de comportarea slabă a bucu- 
reștenilor. „Unsprezecele" arădan 
a jucat foarte bine în apărare și 
în atac (mai cu seamă pînă și-a 
asigurat conducerea cu 2-0), a 
combinat cu siguranță și în viteză 
terminînd acțiunile cu șuturi pu
ternice la poarta lui Gram. Dacă 
înaintașii ar fi fost mai rapizi și 
— în special — mai atenți (au 
rămas de 31 de ori în poziție de 
ofsaid), victoria le-ar fi revenit 
la un scor mai categoric. Echipa 
C.C.A. a aplicat din nou și nejus
tificat tactica „jocului la ofsaid**;  
Zavoda II, Apolzan și Victor Du
mitrescu, jucători de viteză și 
foarte buni tehnicieni, în loc să-și 
desfășoare jocul normal au fost 
preocupați în tot timpul meciului 
de ieșirea lor din dispozitivul de 
apărare pentru ca înaintașii ad- 
verși să rămînă în ofsaid. Și în 
timp ce ei se invitau să avanseze, 
Birău a pasat în adîncime la Jur-

Dinao Orașul Stalin —
ORAȘUL STALIN 27 (prin tele

fon).
Din primele minute ale jocului, 

Știința Cluj atacă și domină cu 
insistență. In min. 4 Avram ajun
ge singur în fața porții, însă Sta- 
mate îi plonjează prompt la pi
cioare. respingînd balonul. Dina
mo își revine și începe să pună 
din ce în ce mai mult stăpînire 
pe joc. Inițiază numeroase atacuri 
în viteză și pune cel mai adesea 
în pericol poarta clujenilor. In 
min. 13, Mihai urmărește o minge 
la poarta lui Cătină, pasează ba
lonul lui Szakacs, care reia pu
ternic spre poarta goală, Luca 
reușește să evite golul în ultima 
instanță dar respinge la Boitoș, 
care înscrie primul gol. Jocul con
tinuă să se idesfășoaire în viteză 
și, pe rind, Rădulescu, Avram și 
Bărbosu încearcă fără succes por
țile, de fa distanță. In min. 20 
Mihai pasează lui Ristin, care pre
lungește la Rădulescu și acesta 
înscrie, din careu, imparabil, cel 
de al doilea punct în favoarea 
dinamoviștilor. In min. 28 Mihai 
scapă de apărarea adversarilor și

Avîntul Reghin — Știința
REGHIN 27 (prin telefon). — 

Timpul rece (minus opt grade) a 
influențat într-o oarecare măsu
ră desfășurarea meciului la care 
a asistat un număr mic de spec
tatori (cca. 1000). Avînd o supe
rioritate tehnică evidentă, Știința 
Timișoara a reușit să dispună co
mod de Avîntul Reghin. Jocul a 
fost frumos și dinamic numai în 
primele 30 de minute, adică nu
mai atunci cînd localnicii au jucat 
la înălțimea adversarilor.

Treptat, studenț i timișoreni își 
revin și trec în atac. Ei 
construiesc numeroase acțiuni care 
pun în dificultate apărarea Avîn- 
tului. In min. 22 Dinulescu ratea
ză o bună ocazie de marcare, dar 
după 11 mânute- Giosescu deschide 
scorul: 1—0. In min. 43 Boroș 
pătrunde în careu, în plină vite
ză și este faultat. In locul unei 
lovituri de pedeapsă, arbitrul 
Hitner dictează însă o lovitură
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că (V. Dumitrescu se pregătea 
să avanseze), acesta a schimbat la 
Petschowski (Apolzan și Zavoda 
II se găseau cu un metru înainte), 
care a marcat nestingherit din 
imediata apropiere a porții. Fla
mura roșie a luat astfel conduce
rea cu 2-0 în minutul 49 (primul 
gol fusese marcat tot de Pet
schowski direct din lovitură de 
colț în minutul 37 în timp ce 
Gram era evident faultat de Jurcă).

Arbitrul Ilie Drăghici (Bucu
rești) a condus cu scăpări, mai 
cu seamă din cauza arbitrilor de 
tușă, care au semnalat defectuos 
diversele poziții de ofsaid, și a 
greșit grav atunci cînd n-a sanc
ționat faultul comis de Jurcă a- 
supra lui Gram (faza în care a 
fost marcat primul gol).

FLAMURA ROȘIE: Faur — 
Sziics, Dușan, Farmati — Kapaș, 
Serfozo — Jurcă, Mercea, Birău, 
Petschowski, Dumitrescu.

C.C.A.: Gram — Zavoda II, A- 
polzan, V. Dumitrescu — Onisie, 
Ivănescu — Demien, Bone, Con
stantin, Tătaru, Caricaș.

RENATO ILIESCU
La tineret: C.C.A. — FI. roșie 

Arad 5-0 (2-0).

Știința Cluj 5-1 (4-0)
trage puternic spre poarta apărată 
de Cătină, acesta respinge, dar 
Rădulescu intervine prompt și reia 
mingea în plasă: 3—0. In min 32 
Szakacs îl deschide pe Rădulescu, 
acesta reușește să-l depășească pe 
Isac și înscrie din nou: 4—0. In 
min. 61 Dragoman transformă o 
lovitură de la 11 m. și reduce 
astfel scorul: 4—1. In min. 68 
Mihai îi pasează lui Ristin, care 
trage puternic la poartă; Cătină 
respinge pînă la Boitoș, care sta
bilește scorul: 5—1. Meciul a fost 
condus foarte bine de M. Cruțescu 
București.

DINAMO ORAȘUL STALIN: 
Stamate — Fruth, Lazăr, Moar- 
căș — Cicerone, Florescti — Sza
kacs, Rădulescu, Boitoș, Ristin, 
Mihai.

ȘTIINȚA CLUI: Cătină — Sze- 
kely, Dr. Luca, Isac — Georgescu, 
Nedelcu — Munteanu, Lutz, A- 
vram. Dragoman, Bărbosu.

La tineret: Dinamo — Știința 
4—0 (1—0).

Gh. Măzgăreanu, 
N Dumitrescu 

r-r-i-.'x-rienți

Timișoara 04 (0-1)
libert. îndifev,... r...... .ară re
zultat.

După pauză Știința își conti
nuă seria atacurilor și, profitînd 
de numeroasele greșeli ale apă
rării adverse, mărește scorul la 
4—0. Autorul celor trei goluri, 
înscrise în această repriză, este 
Dinulescu, care a marcat în min. 
51, 62 și 68.

Arbitrul Hitner (Oradea) a con
dus cu scăpări următoarele for
mații :

AVÎNTUL: Secheș — Bartha, 
Catona, Toniță — Veszi, Feher — 
Nistor, Munteanu, Mateon (Hu
lea), Constantinescu, Hulea (Ma
teon).
ȘTIINȚA: Uțu - Sbîrcea, Brîn- 

zei, Florescu — Cojereanu, Nicolin 
— Gîrleanu, Lazăr Ciosescu, Di
nulescu, Boroș.

In meciul de tineret Știința a 
învins cu 3—1 (1—0).

Petre Trufia 
oarespondleint

f^onosport
X. Loc. Constanța Prog. Buc. 

(camp, tineret)
XI. Loc. Timișoara-Flac. Ploețti 

(camp, tineret)
XII. C.c.A.-Fiamura roție Arad 

(camp, tineret) Anulat
A. Einheit Dresden-Empor Ros

tock (camp. R.D.G.)
Meciul XII C.C.A.-F1. roșie Arad 

(camp, tineret) a fost anulat; deoa
rece s-a disputat dimineața.

La acest concurs 
aproximativ 570.000

★
Miercuri are loc

... special cu meciuri de fotbal
1 ultima etapă a campionatului.

★
Toate meciurile se dispută miercuri, 

Iar trierea buletinelor va avea Ioc 
joi.

2

2

2

«u fost depuse 
buletine.

un nou concurs 
din



situația continuă să a mențină strînsă 
ÎN FINALA CAMPIOKATULUI DE ȘAH AL R.P.R.

Față de situația extrem de în
cordată din prima jumătate a 
clasamentului campionatului de 
șah al R.P.R., față de numărul 
mare al celor care _aspiră, cu 
șanse reale, la titlu, multe din 
întîinirite rundei a Xl-a puteau 
îi supranumite partide „cheie". 
In fruntea lor se situa, fără în
doială, disputa dintre dr. O. Tro- 
ianescu și tînărul timișorean luliu 
Szabo. încă odată, campionul ță
rii ne-a dovedit că știe să joace 
partidele decisive. Intr-o deschi
dere scoțiană dl a creat pe tablă 
mari complicații, care au întrecut 
profunzimea calctilâlui lui Szabo. 
Acesta a intrat în 
a cedat înaintea 
5 ore de joc. 
dresau și Mișu 
află am îndoi în

dezavantaj și 
epuizării celor 
Gică Alexan- 
Rădulescu se 
zona liderilor

campionatului. Acesta a fost mo
tivul pentru care n-au vrut nici 
unul să-și asume riscurile unui 
atac, preferind o remiză fără com
plicații. Voiculescu, care se pare 
că a depășit „punctul mort" din 
primele runde, a cîștigat cu mul
tă siguranță la Breazu. In aceas
tă partidă s-a jucat o variantă" a 
apărării franceze devenită clasi
că mai ales după meciul Botvi- 
nik- Smîslov, (cu c3 și retrage
rea nebunului la ,,a5“). Voiculescu 
și-a creat pioni centrați foarte 
puternici, care i-au adus a doua 
victorie (consecutivă) în concurs.

Samarian a greșit grav în des
chiderea partidei cu Urseanu, a
pierdut o piesă și a cedat la mu
tarea 40. Pînă acum fostul cam
pion al Capitalei n-a cîștigat nici 
o partidă cu negrele, în timp ce 
cu albele a realizat 4 victorii din 
5 întîkiiri

Celelalte partide au fost în
trerupte. Ciocîltea a jucat cu Ghi- 
țescu. Partida acestor jucători, 
crin excelență combinativi, a ur
mat însă o cale pozițională. Cio
cli tea n-a găsit cele mai bune 
continuări împotriva apărării Las
ker. adoptate de negru, a ajuns 
în dezavantaj și a întrerupt în- 
tr-o poziție inferioară. Gunsber- 
ger l-a dominat pe Reicher, care 
a reușit însă să complice poziția 
și l-a întrerupere păstrează apre
ciabile contrașanse. Intr-un final 
avantajos negrului s-a întrerupt

partida Costea — Seimeanu. In 
întîlnirea Drimer — Rusenescu, în 
schimb, albul deține o ușoară 
superioritate. Egal este finalul 
partidei R. Aiexandrescu — Ha- 
■lic. In partida Crețu'lescu — Bă- 
lănel a rezultat o luptă pozițio
nală grea și complicată. In pri
mele 5 ore de joc s-au schimbat 
foarte puține piese, așa că în po
ziția de la întrerupere asistăm 
chiar la un mijloc de partidă, 
în care deznodămîntul este foarte 
greu de prevăzut. Mai repede, 
am putea spune, o poziție de luptă.

După cum vedem, nici runda 
a Xl-a n-a adus clarificări prea 
serioase, rezultatele celor 6 între
rupte fiind în măsură să schimbe 
serios configurația primelor locuiri.

Aseară s-a jucat rundă a XII-a 
în cadrul căreia s-au disputat cite- 
va partide importainte pentru clasa- 
menitul primelor locuiri. Maestrul I. 
Bălanei a obținut o victorie prețioa
să la R. Aiexaindrescir, iar Em. 
Reicher a câștigat o partidă bime 
jucată la I. Szabo. Giinsterger a 
terminat la egalitate partida cu G. 
Aiexandrescu iar Rădulescu pe cea 
cu Dr taier. Tot remiză s-a încheiat 
partida Hal.ic-Costea. CiocHtea a 
folosit exact o greșeală a lui Ur
seam obtiniwd victoria. De aseme
nea E. Rusenescu a cîștigat la Sa
marian.

Trei partide s-au tateenuipt. După 
multe complicații, în care a sacri
ficat dama pentru tuinn și nebun, 
Ghițcscu a intrat într-uta final de 
nebuni de aceeași culoare cu un 
pion ini plus, ta partida cu Crețu- 
lesou. După cît se pare, acest fi
nal se va tormina remiză. Voicii- 
lescu a întrerupt într-o poziție com
plicată partida cu Dr. Troianesctt 
iair Seimeanu are șanse aproxima
tiv egale ta partidia cu Breazu.

In uir.ma acestor rezultate clasa
mentul continuă să rămînă foarte 
încurcat. Pentru moment în frunte 
se află I. Bălanei și V. Ciocîltea cu 
71/» puncte și o partidă întreruptă. 7 
puncte și cite o partidă întreruptă 
au E. Reiicher și Â. Gunsberger, iar 
Hai ic și Radulescu au 7 puncte 
fără tatreruiperi.

Astăzi este zi liberă, iar marți 
dlimmeaiță caimfpianaitul continuă ou 
disputarea partidelor întrerupte.

Rezultatele meciurilor de scrimă
ăi.r.bătă și dummică, saia Pro

gresul F.B. din Capitală a găzduit 
întrecerile de spadă din cadrul 
campionatului republican de scri
mă pe echipe categoria A. După 
cum am anunțat, ta aceste două 
zile au avut loc meciurile din tur 
și din retur între formațiile Pro
gresul F.B., Știința I.C.F., Pro
gresul Cluj și Dinamo Cluj. Cea 
mai așteptată întîtaire a fost cea 
dintre echipele Știința I.C.F. și 
Progresul Cluj. In primul meci, 
disputat sîmbătă dimineața. Știin
ța și-a impus cu ușurință supe
rioritatea, cîștigînd cu 11—5. Dar 
în al doilea meci, disputat dumi- 
n că. Progresul Cluj a fost la un 
pas de victorie, conducted cu 7—6 
și avînd de trei ori 4—4. De fie
ce re dată, însă, trăgătorii Științei 
cu făcut tușul decisiv, așa că me
ciul a luat sfîrșit cu victoria la 
limită a Științei: 9—7.

De altfel, comportările diferite 
a’e trăgătorilor de la un meci la 
a', tal au fost caracteristice pentru 
aceste meciuri. Trăgătorii Progre
sului Cluj, după ce au luptat de 
la egal cu puternica formație a 
S*iinței,  au pierdut la scor în 
fata Progresului F.B. (14—2 și

15—1), iar Progresul F.B., după 
aceste victorii categorice, a cîș
tigat cu multă dificultate în fața 
echipei Dinamo Cluj (10—6). In 
celelalte meciuri s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Dinamo 
Cluj—Progresul Cluj 9—6, Știința 
I.C.F.—Dinamo Cluj 10—6, Știin
ța I.C.F.—Dtoamo Cluj 13—3, Di
namo—Progresul Cluj 9—7 și 
Progresul F.B.—Dinamo Cluj 
13-3.

★
La Satu Mare, unde participă 

echipele MetaM Satu Mare, C.C.A. 
și Știința Cluj (Flamura roșie Ti
mișoara nu s-a prezentat), pri
mele meciuri au luat sfîrșit cu ur
mătoarele rezultate : spadă :
C.C.A.—Metalul S. Mare 10-6, 
C C.A.—Știința Cluj 10—6 ; flo
retă bărbați: C.C.A.—Știința Cluj 
15—1.

★
întîlnirea restantă de categorie 

B dintre echipele Flamura roșie 
Sibiu și Progresul Tg. Mureș a 
avut loc ieri la Sibiu, obținîndu-se 
rezultatele : floretă băieți: 8—8,
floretă fete: 10—6 pentru Flamu
ra roșie, sabie: 9—7 pentru Pro
gresul Tg. .Mureș.

Echipa U. R. S. S. învingătoare ~ 
în marele concurs internațional de tir de la Pekin 

Echipa R. P. R. s-a clasat pe locul II
PEKIN, 26 (Agerpres). TASS 

transmite: La 25 noiembrie a luat 
sfîrșit la Pekin marele concurs 
internațional de tir.

Ultima zi de concurs a fost 
rezervată probei de armă militară. 
Concurenții au tras cîte 60 de 
focuri de la distanța de 300 de 
metri. Ca și în celelalte probe, 
sportivii sovietici au arătat o înal
tă măiestrie, cucerind locul întîi 
cu 2.654 de puncte din 3.000 po
sibile. Pe locurile următoare s-au 
clasat în ordine echipele R.P. Chi
neze, R. P. Bulgaria, R. Ceho

slovace, R. P. Polone, R.P-R. etc.
Un rezultat excelent a obținut 

la individual trăgătorul sovietic 
Boris Pereberin care a totalizat 
541 puncte, întrecînd astfel recor
dul mondial oficial.

După terminarea tuturor probe
lor prevăzute în concurs, locul în
tîi pe țări a revenit echipei 
U.R.S.S. Pe locul doi s-a clasat 
echipa R.P.R., urmată ta ordine 
de R. P. Bulgaria, R.P. Chineză, 
R. Cehoslovacă, R.P. Polonă, R.P. 
Mongolă și R.P.D. Coreeană.

înflorește sportul m noua Âibanfe

Data de 29 noiembrie 1944 este înscrisă cu li
tere de foc in istoria poporului albanez. In 
această zi, lutndu-și soarta în propriile lor 

mîini, oamenii muncii din orașele și satele Albaniei 
au biruit In lupta lor vitejească împotriva cotro
pitorilor din afară și a slugilor dinăuntru ai aces
tora. Poporul albanez și-a cuce
rit astfel libertatea spre care nă- 
zuise de veacuri. Lucrul acesta ,a 
fost posibil datorită loviturilor 
zdrobitoare date de glorioasa Ar
mată Sovietică hoardelor naziste, 
datorită strălucitei vietorii repur
tate de poporul sovietic In Marele 
Război de Apărare a Patriei.

In acești 11 ani, clți au trecut 
de la eliberare, poporul albanez 
a trăit prefaceri mari. Odată cu 
avîntul economic, cultural și so
cial, s-a înregistrat și o puternică 
dezvoltare a mișcării de cultură 
fizică și sport. Despre succesele 
acesteia vorbesc rîndurile ce ur
mează :

& ★ ☆

Jnainte de eliberare, în Albania 
puteau fi numărați cu totul 
1200 sportivi, adică atîția câți 

sînt astăzi într-un singur district 
al Republicii. Mișcarea de cultură 
fizică și sport care înflorește acum 
în Republica Populară Albania, 
reunește în asociațiile voluntare 
55.000 membri, ai colectivelor spor
tive, număr la care trebuie adău
gați sportivii armatei populare.

La ridicarea nivelului sportivilor 
contribuie cadrele de instructori de 
cultură fizică. Actualmente, în fie
care an, școala tehnică de cultură 
fizică „Vojo Kushi" pregătește ins
tructori în mai multe ramuri de 
sport, iar alții stat trimiși pentru 
specializare în Uniunea Sovietică 
șt țările de democrație populară. 
In acest fel, școlile din întreaga 
țară și asociațiile sportive volun
tare pot asigura pregătirea sporti
vă a tineretului. In Albania, func
ționează acum peste 300 de arbitri 
în diverse discipline sportive, 150 
antrenori de prima categorie și mai 
mult de 200 de antrenori de cate
goria a doua.

Milioane de leka sînt alocate a- 
nual din bugetul statului pentru 
noi construcții sportive, pentru în
treținerea acestora; ca și pfiptru fa
bricarea de echipament. In acest 
domeniu, moștenirea regimurilor 
antipopulare era extrem de să
racă: cu totul 62 terenuri de sport, 
dintre care cele mai multe numai 
pentru fotbal și lipsite complet de 
instalații adecvate. In cei Jf ani 
de 1a eliberare, au fost construite 
numeroase stadioane și moderniza
te altele, așa cum este stad tonul na
țional „Kemal Stafa" de la Tirana, 
tot in capitate țării a fost construit 
un stadion nou : „Partizani". La 
Korea, Vlora și alte localități se 
ridică falnice alte noi stadioane st 
terenuri de sport. Astăzi, nu există 
întreprindere mai mare, școală sau 
instituție, care să nu aibă în apro
piere terenul ei de sport.

O mare parte din materialele și 
echipamentul sportiv sînt fabricate 
astăzi în țară. Întreprinderile de 
echipament sportiv, înființate după 
eliberare, produc cantități suficien
te pentru a acoperi cererile sporti
vilor, al căror număr crește cu fie
care an. fn trecut muncitorul și 
țăranul albanez nu se puteau ocu
pa de snort. Pentru aceasta le lip
seau a»’* Howl! cît și mî'toacele

i

PE SCURT
© La 25 noiembrie a avut loc Ia 

Halmstad întîlnirea internațională de 
lupte clasice dintre echipele selecțio
nate ale R.P. Ungare șl Suediei. De- 
monstrînd o înaltă măiestrie spor
tivă, luptătorii maghiari au repur
tat victoria cu scorul de 7-1.

©Uniunea Sovietică și-a anunțat 
oficial participarea la cea de a 7-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă 
de Ia Cortina D’Ampezzo. Sportivii 
sovietici vor participa la toate pro
bele cuprinse în program, cu ex
cepția întrecerilor de bob.

© La 24 noiembrie, în orașul Aue 
s-a desfășurat întîlnirea internațio
nală de fotbal dintre echipa sovie
tică Dinamo Kiev și echipa Wissmut 
Aue. După un joc extrem de dispu
tat, victoria a revenit fotbaliștilor 
sovietici cu scorul de 4-3.

© întîlnirea de hochei dintre re
prezentativele R. Cehoslovace și Ger
maniei Occidentale, care a avut loc 
sîmbătă Ia Brno, s-a terminat cu vic
toria cehoslovacilor la seorul de 8-S.

© Ieri la Leningrad, în cadrul con
cursului internațional de scrimă, tră
gătorul sovietic Midler (cîștigătorul 
probei de floretă din cadrul Festiva
lului de la Varșovia) a întrecut pe 
ceț mai buni floretiștl al lumii. In 
meciul de baraj pentru locul întîi, 
Midler l-a învins pe francezul D’Ori- 
ola cu 5-0.

© La Johannesburg, în cadrul unei 
reuniuni la care au participat șl a- 
tleții din R.F. Germană, aflați în 
turneu în Africa de Sud, atletul sud- 
african Price a obținut, cu rezulta
tul de 7,70 m„ un nou record al Im
periului Britanic Ia săritura în lun
gime. Pe locul doi s-a clasat atletul 
german Obe-beck cu 7.50 m.

Pline de voie bună, aceste tinere sportive albaneze defilează în paș 
sprinten pe străzile Tiranei, cu prilejul unei mari demonstrații. In anii 
regimului de democrație populară, in Republica Populară Albania au 

' i mii și mii de tinere
Uniunea Sovietică, și-a început ac
tivitatea în anul 1951. Pînă în zi
lele noastre, 70.000 de oameni ai 
muncii, printre care aproape 7.006 
de săteni, au obținut insigna com
plexului

Clasificarea sportivă unică este 
exprimată printr-o scară de per
formanțe sportive, 1a care se adau
gă elementele de vîrstă și sex. Ea 
cuprinde diverse categorii care 
merg de ta titlul de maestru al 
sportului, distincția supremă, pî.nă 
ta categoriile inferioare. Există de 
asemenea un titlu de „maestru tt- 
năr" menit să stimuleze pe spor
tivii începători, de talent deosebit. 
Prin emulația asigurată de acest 
sistem de clasificare, sportivii al
banezi reușesc în fiecare an să 
întreacă recordurile naționale și 
să-și ridice nivelul tehnic. După 
patru ani de 1a instituirea acestui 
sistem, în Albania mai mult de 80 
de sportivi au cucerit titlul de mae
stru al sportului, și alți peste 1700 
aparțin primelor două categorii.

Sub conducerea partidului muncii, 
cultura fizică și sportul au asigu
rate în Republica Populară Alban’a 
perspective înfloritoare, pentru bi
nele poporului albanez, iubitor de 
pace.

fost atrase în practicarea sportului 
materiale. Astăzi, tinerii din fabrici 
și de pe ogoare vin pe terenurile 
de sport după încheierea orelor de 
muncă. La crosul de masă din a- 
ceastă primăvară și la competițiile 
populare de marș din toamnă au 
participat mai mult de 100.000 de 
tineri de la orașe și sate. In colec
tivele sportive sătești figurează mai 
mult de 4000 țărani, care participă 
la diverse competiții.

Actualmente există în R.P. Alba
nia următoarele asociații pentru cul
tură fizică și sport: „Pună" a sin
dicatelor, „Dynamo" a Ministerului 
Afacerilor Interne, „Spartak" a 
muncitorilor meșteșugari, „Parti
zani" a Armatei populare, „Stu- 
denți" a tinerilor din școlile supe
rioare și „Fshatari", care reunește 
sportivii de te țară.

Mișcarea sportivă din R. P. Al
bania are o bază de mase, ea se 
dezvoltă în conformitate cu învăță
tura partidului. Astfel, mișcarea de 
cultură fizică este bazată pe un 
complex sportiv G.P.M. (Gala pen
tru muncă și apărarea patriei), me
nită să formeze cetățeni sănătoși 
și utili patriei. A fost instituit, de 
asemenea, un sistem unic de cla
sificare sportivă.

Comnlexul G.P.M., instituit după 
exemplul complexului G.T.O. d'n

Ieri la Budapesta și Livorno
R. P. Ungară A—Italia A 2-0 (0-0) 

și Italia B—R.P. Ungară B2-1 (1-1) la fotbal
BUDAPESTA, 27 (prin telefon 

de la corespondentul nostru). La 
capătul unei lupte extraordinare, 
echipa Ungariei a reușit . să ob
țină prima victorie pe teren pro
priu din ultimii 31 ani în fața 
reprezentativei Italiei. Timp de 85 
de minute, scorul a fost alb și 
foarte puțini din cei 103.000 spec
tatori prezenți pe Nepstadion pu
teau să mai spere într-o victorie 
a echipei R.P.U. Deși meciul a 
avut un singur aspect: o domi
nare autoritară a echipei ma
ghiare, scorul nu a fost deschis 
decît cu cinci minute înainte de 
sfîrșit. Italienii au deziluzionat 
prin tactica lor. Nouă jucători au 
stat exclusiv în apărare, fiecare 
din aceștia avînd misiuni spe
ciale : extrema Segatto la marcat 
sever pe Kocsis, Bassetto pe Pus
kas etc. La înaintare, italienii au 
avut doar doi oameni: Virgili și 
Pivatelli. De altfel, așa se explică 
faptul că oaspeții nu au tras de
cît 3 șuturi la poartă în cursul 
celor 90 de minute 1 In ciuda fap
tului că nu a înscris decît două 
goluri, echipa maghiară a jucat, 
ta general, bine. Animatorul ei a 
rost Puskas, care, cu prilejul ce 
lui de al 75-lea meci internațio
nal pe oare l-a susținut în 
reprezentativă, a fost mult 
dat după ce a marcat cu 
măiestrie primul gol, cu 
(min. 85). După două minute e- 
chipa R.P. Uggare înscrie al doi
lea punct printr-un excelent schimb 
de locuri: Buzanski îl deschide 
pe Czibor caire, ta post tfe ex
tremă dreaptă, centrează; Koch’s 
sare, dar nu atinge mtagea, și 
Toth II, din postul de extrem 
stingă, înscrie imparabil.

Meciul a fost arbitrat de N.

Lattșev (U.R.S.S.). Gete rtcciă re
prezentative au aliniat următoarele 
formații :

R.P. UNGARA: Farago — Bu- 
zanski, Szojka, Lantos — Bozsik, 
Kotasz — Toth II, Kocsis, Tichi, 
Puskas, Czibor.

ITALIA: Viola — Magntni, Fe- 
rarrio, Cervatto — Bearzot. Giu
liano — Bassetto, Montico. Vir
gili, Pivatelli, Segatto.

Cei mai buni de pe teren au 
fost, în ordine. Viola, Ferarrio, 
Puskas, Szojka, Bozsik, Toth II 
si Bassetto.

ZOLTANSUBERT
★

27 (prin 
secunde

desfășurat un joc de

radio). Re
ale celor

eclv'pa 
aplau- 
multă 
capul

LIVORNO, 
prezentați vele 
două țări au 
slabă calitate. După o luptă foarte 
îndîrjită, victoria a revenit la li
mită, cu 2—1 (1—1) echipei Ita
liei. In prima repriză echipa ma
ghiară atacă mai mult și reușește 
să înscrie primul gol chiar la în
ceput prin Csordas (min. 3). Ega- 
larea se produce în min. 21 cînd 
Chiapello transformă un penalii. 
După pauză, inițiativa aparține 
gazdelor. Totuși, ele nu reușesc 
să înscrie decît în ultimele minute 
prin Tortul (min. 85). Jucătorii 
maghiari protestează, dat fiind că 
Tortul a primit balonul dintr-o 
poziție vizibilă de ofsaid. Cu toate 
că arbitrul de tușă a semnalat of
saidul, arbitrul principal Schmalt- 
zer (Germania Occidentală) a a- 
cordat golul.

Au jucat următoarele formații: 
ITALIA : Lovatti — Farini, Ber- 

nasconi, Pavinato — Chiapello, 
Magii — Antoniotti, Burini, Galii, 
Tortul, Gratton.

R. P. UNGARA : Ilku II — Du- 
das, Bdrzsei, Dalnoki — Szabo, 
Dekani — Sandor, Csordas, Hi- 
degkuti, Palotas, Fenyvessi.
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