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Campionatul categoriei A la fotbal a loot sf^wt

a cucerit titlul de campioană a R P.R.Dinamo București
S-a încheiat o nouă ediție a 

campionatului categoriei A la fot
bal. Am putea spune că peste ul
timul act (cel de al XXVI-lea) al 
acestei „piese" urmărită cu atîta 
interes de sute de mii de sportivi 
din toate colțurile țăriî a căzut 
cortina. Aplauzele înregistrate cu 
această ocazie au răsplătit efor
turile celor 13 echipe care au lup
tat din toate puterile pentru ob
ținerea mult rîvnitului titlu.

DINAMO BUCUREȘTI a fost 
echipa care a obținut anul acesta 
titlul de onoare al campionilor. 
De la bun început trebuie subli
niat că Dinamo a meritat primul 
loc, pe care l-a justificat prin cea 
mai valoroasă comportare. De alt
fel, DINAMO BUCUREȘTI cuce
rește acest titlu după o serie de 
campionate în care a fost totdea
una în lupta pentru primul loc, ca 
urmare a jocului de ridicată va
loare pe care îl prestează compo- 
nenții echipei, majoritatea jucă
tori cu un prestigiu recunoscut 
în fotbalul nostru- Victoria obți
nută de dinamoviștii bucureșteui 
întregește unul din cele mai fru
moase palmarese ale uneia din 
echipele noastre, știut fiind că 
Dinamo București și-a cucerit în 
ultimii ani o frumoasă reputație 
pe tărîm internațional prin nume
roasele victorii în fața unor for
mații de renume european.

Conducînd 24 din cele 26 de e- 
tape ale campionatului, DINAMO 
BUCUREȘTI s-a afirmat și ca 
cea mai constantă formație a cam
pionatului, dovedind, și din acest 
punct de vedere, că titlul i-a re
venit pe merit.

Pentru victoria obținută, jucă
torii Birtașu, Panaghia, Toma. 
Băcuț II, Szoko, Călinoiu, Băcuț
I, Anghel, Nemeș, Barta, Magheț. 
Ene, Nicușor, Neagu, Suru, Rai- 
ca, Boian, Nîțulescu, precum și 
antrenorul Angelo Niculescu me
rită călduroase felicitări. Sîntem 
convinși că întregul lot al echi
pei Dinamo București va munci 
și mai departe cu seriozitate pen
tru ridicarea măiestriei sportive 
și pentru obținerea 'de noi perfor
manțe de valoare.

Un frumos rezultat a realizat 
șt echipa Flacăra Ploești1, care a 
fost un perseverent „urmăritor" al 
dinamoviștilor în lupta pentru lo
cul întîi. în care a fost prezentă 
pînă în ultima etapă. Se cuvin 
laude și celei de a treia clasată, 
echipa Progresul București care, 
în primul an de activitate în ca
tegoria A, s-a clasat peste aștep-’ 
țări. Clasamentul reflectă, în ge
neral, just raportul de forțe din
tre echipe. Conform regulamentu
lui, echipele Locomotiva Tg. Mu
reș, Locomotiva Constanța și A- 
vîntul Reghin, clasate pe locurile
II, 12. 13, retrogradează în cate
goria B.

CLASAMENT FINAL
1. Dinamo București 24 15 7 2 42:19 37
2. Flacăra Ploești 24 14 6 4 46:20 34
3. Progresul București 24 13 7 4 39:22 33
4. Știința Timișoara 24 10 7 7 47:30 27
5. Flamura roșie Arad 24 10 G 8 35:28 26
6. C.C.A. București 24 8 7 9 38:26 23
7. Știința Cluj 24 8 7 9 27:35 23
8. Minerul Petroșani 24 8 6 10 26:33 22
9. Dinamo Orașul Stalin 24 8 fi 10 30:39 22

10. Locomotiva Timișoara 24 7 7 10 29:36 21
11. Locomotiva Tg. Mureș 24 6 8 10 26:33 20
12. Locomotiva Constanța 24 5 5 14 19:45 15
13. Avîntul Reghin 24 3 3 18 19:57 9

Joi 1 decembrie 1955

Primul gol al meciului de pe Stadionul Republicii. Neagu șutează 
printre Rodeanu și Androvici și mirigea va intra în plasă...

Foto I. MIHAICA

Dinamo București—Locomotiva Timisoara 2-1 (2-0)
Dinamo București a absolvit cu 

succes și ultimul său meci din a- 
cest campionat. Cu succes, dar... 
și cu emoții t Pentru că, după o 
repriză în care au jucat în stil de 
adevărați campioni, dominînd net, 
construind atac după atac și în
scriind două goluri spectaculoase, 
dinamoviștii au încetinit alura în 
a doua parte a jocului, cînd au 
luptat (e drept, peste 40 de mi
nute in 10 oameni) pentru menți
nerea rezultatului. Cu prețul unor 
mari eforturi, avînd de făcut față 
unui adversar în accentuată reve
nire, dinamoviștii au reușit să-și 
mențină avansul de un gol și ast
fel să cîștige, deplin meritat față 
de calitatea ridicată a jocului pres
tat de ei în prima repriză și de 
puterea de luptă dovedită In re
priza a doua.

Meciul a început într-un ritm 
viu, impus de dinamoviști. In timp 
ce aceștia atacă dezlănțuit, uneor1' 
și cu fundașii, timișorenii adoptă 
un plasament defensiv, cu interii 
retrași. Fazele la poarta lui Fran- 
ciscovici abundă. Bucureștenii nu 
reușesc însă să depășească apăra
rea în care se remarcă excelentul 
Androvici. Ei încearcă poarta de la 
distanță, dar tot fără rezultat. Pe 
rînd, ratează Nicușor, Ene, Suru, 
Băcuț I, Călinoiu. Androvici sal
vează în min. 12 de pe linia porții. 
In min 22, la capătul unei frumoa
se combinații Nicușor;Suru-Ene, 
acesta din urmă îi pasează lui Nea
gu care „țișnește" printre doi apă
rători și înscrie : 1—0. După o ra
tare a Iui Magheț, în min. 43. Di
namo urcă scorul. Suru face, o 
cursă pe aripă, centrează și Ene 
reia în plasă.

Nu trec nici două minute de la 
reluare și, cu primul său șut pe 
poartă din acest meci, Locomotiva 
înscrie: Călinoiu trimite defectuos 
o minge spre poartă, I. Covaci ur
mărește și trimite în colțul porții. 
După un minut, Neagu, accidentat,

4 pagini 25 bani

părăsește terenul. Din acest mo
ment, Locomotiva presează insis
tent și obțime numeroase cornere, 
care creează panică în careul ad
vers. In mim 55, Bădeanțu ratea
ză, iar în min. 67, ia un corner, 
Nicușor salvează de pe linia porții! 
Treptat, dinamoviștii își revin. 
Deși in 4 atacanți, ei încep să a- 
taee periculos și, în min. 75, Ene 
scapă, e pe punctul de a înscrie, 
dar Rodeanu salvează, venind din 
afara terenului, unde ieșise pentru 
cîteva minute. O fază pasionantă 
se petrece în min. 83. La un coi
ner, mingea lovește bara, ajunge 
la Ferenczi și acesta trage în... 
Nicușor. Jocul se termină în careul 
gazdelor..

Din rândurile echipei Dinamo, 
care a jucat excelent în prima re- 
prizăs am remarcat în mod special 
pe Nicușor și Szoko. Remarcabilă 
a fost și comportarea lui Băcuț II, 
Băcuț I, Neagu și — parțial — 
Călinoiu. Locomotiva Timișoara 
n-a jucat în plenitudinea forțelor 
ei. Echipa ne-a părut obosită. 
Foarte bine au jucat Franciscovici 
și Androvici. Dc asemenea buni.
I. Covaci și Ferenczi.

Arbitrul D. Schulder a condus 
competent formațiile:

DINAMO : Birtașu-Toma, Băcuț
II, Szoko-Călinoiu, Băcuț I-Ma- 
gheț, Nicușor, Ene, Neagu, Suru.

LOCOMOTIVA: Franciscovici- 
Corbuș, Androvici, Rodeanu-Gall, 
Ferenczi-A. Covaci, Bungescu, I. 
Covaci, Avasilichioaiei, Bădeanțu.

RADU URZICEANU

Progresul București—Flacăra Ploești 4-2 (2-1)
Cînd arbitrul a dat semnalul de 

începere, cei 7.000 de spectatori 
au așteptat, desigur, să-i vadă pe 
latacanții Flacărei-Ploeșfî năpus- 
tindu-se asupra apărării adverse. 
Dar, cei care au atacat ' e- 
nergic din primul moment au 
fost bucureștenii, oare, de altfel, 
după o serie de acțiuni frumoase, 
au șî deschis scorul în min. 7. 
Ozon i-a trimis mingea lui Bluj- 
diea, iar acesta, d'upă ce il-p fentat 
pe Pahonțu. a înscris din apropiere.

Progresul păstrează, în continu
are, inițiativa, dar cum șî Flacăra 
pune accentul, de data aceasta, 
mai mult pe atac, asistam la un 
joc „deschis", cu faze spectaculoa
se, creat de ambele linii de înain
tare. La o acțiune a ploeșteinilor, 
Cosma ezită să iasă din poartă și 
Teodorescu reușește să egaleze 
(min. 11). Cîteva minute mai tîr- 
ziu, Ozon pătrunde în careu, dar 
e oprit nereg.lementar de Teoido-

Iulius Ceașcă, responsabilul cer- 
cului sportiv aj sectorului „Meca
nică ușoară", este un fînăr pri
ceput și harnic căruia gluma și voia 

bună îi sînt tovarăși nedespărțiți. 
Munca lui, legată de una din cele 
mai importante sarcini ale secto
rului, repararea tuturor defecțiuni
lor ivite la mașinii, i-a dat putința 
să se afirme ca unul dintre cei mai 
sîrguincioși meseriași. La uzinele 
„23 August" din București, munci
torii care se bucură de asemenea 
prestigiu sînt mttlți la număr ; eu 
•toate acestea numelle Iui Iulius 
Ceașcă este cunoscut în mai toate 
sectoarele. L-au tăcut vestit repa
rațiile sale rte calitate ireproșabilă, 
dar și rezultatele frumoase obținu
te recent în întrecerea care a pornit 
în -secție în cinstea Congresului: 
70—80 la sută peste normă !

Iulius Ceașcă este unul din cei 
mai talentați jucători ai echipei de 
handbal. Primii pași în spart i-a 
lăcuit aici, în marele colectiv al 
metalurgiștiloir de la „23 August". 
La început a jucat voiei, pentru ca 
mai tîrzîă să devină Un schior de 
frunte. Dar s-a oprit la handbal, 
joc dinamic și spectaculos. A pro
movat foarte curînd în prima echi
pă a colectivului MeTâlilI „23 Au
gust", care s-a remarcat în campio
natul de handbal al orașului Bucu
rești. Un singur joc mai au de cîș- 
tigat pentru ca să devină campioni

Așa cam a învățat de la Ilona Zikely
Mantia albă de nea a îmbrăcat 

peste noapte grădinița din fața fe
restrei. Florile pe care Vilma Se
nyesi le îngrijea cu atîta dragoste 
au fost prinse în dantele de ar
gint...

Bucuroasă ca un copil, vrednica 
țesătoare de Ia „6 Martie" din Si

ghișoara a cuprins cu privirea 
toată această frumusețe șil apoi a 
pornit în grabă spre filatură...

Cînd lucrează, Vilma Senyesi 
este cu totul alta. MîiniTe-i agere 
împrumută, parcă, ritmul războiu
lui de țesut; aleargă cu dibăcie 
printre firele de bumbac, le prin
de, netezește pînza... Și așa 8 ore 
în șir... Pe vremea cînd învăța 
de la Ilona Zikely meșteșugul și 

rescu. „11 metri". Ozon execută 
lovitura, dar Roman reține balonul. 
Progresul ia totuși din nou a- 
vantaj în min. 33, cînd Blujdiea a 
reluat în poarta goală mingea 
boxată de Roman.

La începutul celei de a doua re
prize, Flacăra are ° perioadă de 
„cădere", mai ales după golul în
scris de Smărăndescu în min. 46. 
In scurtă vreme, Progresul ajunge 
la 4—1, datorită unui nou gol. 
marcat cu capul de Cacoveianu{ 
Ritmul jocului nu slăbește totuși 
și dacă în cîmp acțiunile n-au a- 
ceeași claritate ca îm prima repri
ză, în schimb fazele de poartă sînt 
mult mai pasionante. Una din ele, 
cea din min. 74. este fructificată de 
Ghiță.

Progresul a făcut o partidă ex
celentă și a meritat victoria. Mai 
mult ca oricînd, a existat un echi
libru între compartimente, ceea ce 
a contribuit ca echipa să nu rămînă 

și să intre în campionatul regio, 
nai. In vara aceașita, echipa meta- 
lurgiștilor a obținut un frumos 
succes în competiția de handbal

redus „Gupa de vară". Iulius Ceaș
că a avut și el o parte de con
tribuție la obținerea acestui succes. 
Iarna aceasta echipa lor va parti
cipa în prima categorie a com
petiției de handbal în sală. Iulius 
Ceașcă este dornic să contribuie 
la cît mai multe victorii ale echi
pei, iar ca responsabil sportiv al 
sectorului să atragă cît mai nu
meroși tineri în activitatea spor
tivă. Dar marea sa dorință este să 
obțină noi succese în muncă în 
întîmpinairea Congresului Partidu
lui.

tainele mașinii de țesut, Vilma 
Senyesi părea un copil. II plăcea 
tare mult să zburde, să alerge. A 
fost chiar printre primele handba
liste ale școlii. I se părea neîn
chipuit de greu pe acea vreme, să 
lucreze ia două războaie deodată 
și pentru acest lucru o respecta și 
admira pe Ilona Zikely. Femeie în 
vîrstă, aceasta se străduia să de
prindă pe micuța ei elevă cu me
seria de țesătoare, meserie fru-1 
moașă și căreia nu mai prididea 
să-i aducă laude. „Ce știți voi, me
seria de țesătoare e mai muiit de- 
cît o brățară de aur. Ai să ajungi1 
să te convingi în curînd de spu
sele mele. Dar nu uita, dacă a- 
jungi țesătoare bună și vei lucra a- 
lături de mine, să iei în primire 
două războaie!"

Vilma Senyesi n-a uitat aceste 
cuvinte. Și, de aceea, în urmă cu 
cinci luni, a cerut maistrului We
ber să-i mai dea un război. Nu de 
alta, dar în ’ cinstea Congresului 
Partidului darește să dea 60.009 
de bătăi pe minut. Dorința i s-a 
împlinit! Și, mai mult, jucătoare» 
de handbal Vilma Senyesi a ajuns 
fruntașă în producție. Iar azi, nu 
se dă în lături să primească în
trecerea chiar cu cea mai vestită 
țesătoare a fabricii, cu fosta efl 
profesoară Ilona Zikely!

nici o clipă „descoperită", nici în 
atac nici în apărare. In spe
cial trebuie evidențiați Blujdea. 
Ozon și Știrbei.

In mod surprinzător, punctul 
slab al Flăcării a fost apărarea, 
unde Totpșa și mai ales Pahonțu 
au făcut greșeli după greșeli. S-au 
remarcat: Teodorescu, Marin Mar
cel și Marinescu. Portarul, Roman, 
a apărat multe mingi grele, dar 
are pe conștiință două dintre golu
rile primite.

Arbitrul, C. Mitran, a condus 
foarte bine următoarele formații:

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

FLACARA: Roman — Pahonțu, 
Marinescu, Topșa — Cosmoc, Pe- 
reț — Zahâria, Teodorescu, Dra
gan, Marin Marcel, Ghiță

JACK BERA,?. IU



Sezonul atletic al anului 1955 (I)
ERARHIA VALORICĂ A ȚĂRILOR EUROPENE...

PALETA CU BURETE FAVORIZEAZĂ JOCUL OFENSIV
f Lumea tenisului de masă era a- 
larmată după campionatele mon- 
diale de la Bombay. Cîștigătorul 
probei masculine de simplu era ja« 
.ponczul Satoh, care juca cu o pa* 
letă acoperită cu burete. Majorita* 
țea specialiștilor de atunci spu
neau că nu există nici o „armă" 
Contra acestui gen de paletă.

In prezent aproape 30 la sută 
dintre jucători utilizează astfel de 
palete. Totuși vîlva puternică de 
după Bombay a mai scăzut oare
cum. Majoritatea jucătorilor au 
învă{at cum să folosească paleta 
Cu burete, mai bine zis s-au obiș
nuit să joace cu burete și să facă 
tfață adversarilor care folosesc pa* 
lete cu burete.

Cea mai mare greutate în jocul 
contra „buretelui" a fost și e.ste, 
după părerea mea, returul de ser
viciu. Ca să poți răspunde cu suc
ces un retur de serviciu, este ne
cesar să lovești mingea din semi- 
zbor. sau să lași ca mingea să 
aibă o traectorie mai lungă, ca 
să-și mai piardă din efect, să iasă 
în afara mesei de joc și apoi să 
se execute lovitura.

La loviturile ofensive este nece
sară o mare concentrare a aten
ției. La unele mingi se poate 
răspunde c,u mult efect din paleta 
cu burete la semi-înălțime, mingi 
care par foarte favorabile pentru 
atac. O cît de mică neatenție duce 
deseori la ratarea loviturilor. Ase
menea mingi trebuie lăsate, pînă 
cînd ajung la înălțimea maximă 
și apoi lovite. In momentul acesta

xCît mai multe concursuri amicale la haltere
Mai sînt puține ziile pînă la înce

perea campionatelor de haltere pe 
echipe. In vederea acestui important 
eveniment colectivele sportive au 
început să se pregătească te
meinic. In Capitală și în unele 
orașe din provincie haltero
filii se antrenează cu multă con
știinciozitate. In București, de pildă, 
în afairă de colectivele fruntașe 
C.C.A. și Dina'mo, o frumoasă acti
vitate desfășoară și colectivele 
Flamura roșie, Știința, Progresul și 
Voinfa. Acesta din urmă, deși re
cent înființat și alcătuit din ele
mente tinere, se pregătește cu multă 
atenție sub conducerea antrenoru
lui Pierre Eremia.

Pentru ca întrecerile din cadrul 
campionatului să-i găsească bine 
pregătiți, hallterofilii au luat parte 
la concursuri cu caracter amical 
organizate fie de colective, fie de 
'reprezentativele de oraș. In acest* 
întreceri concurenții cîștigă atît de 
necesara rutină de concurs iar în 
plus, antrenorii pot verifica stadiul

SUCCESELE PUTEAU FI MAI IMPORTANTE
Competițiile sportive de masă 

ponstituiie pentru cei ce le organi
zează (comitete C.F.S., asociații 
și colective sportive) un serios e- 
xamen al capacității lor organizato
rice. Un astfel de examen a avut 
de trecut și asociația Recolta, or
ganizatoarea marii competiții spor
tive sătești, Sparfachiada de toamnă 
a satelor.

Consiliul central al asociației a 
analizat recent — odată cu alte pro
bleme — și felul în care s-a desfă
șurat această importantă competi
ție. La ședința la care au asistat 
și reprezentanți ai G.G.F.S. și ai 
C.C. U.T.M., au luat parte preșe
dinții și responsabilii cu instruirea 
sportivă în consiliile sportive re
gionale Recolta. Au prezentat ra
poarte activiștii din Regiunea Au
tonomă Maghiară și Hunedoara. 
Ambele rapoarte, ca și discuțiile 
purtate, au arătat că, de fapt, prin 
organizarea Spartachiadei de toam
nă, asociația Recotta s-a întărit, iar 
mulnca activiștilor săi a crescut. La 
startul întrecerilor de atletism, vo
lei, gimnastică și trimită au fost 
mobilizați peste 300.000 de concu- 
renți, rezultate deosebite obținîndu- 
se în regiunile Hunedoara (31.000 
participant) și R.A.M. (19000 part 
ticipanți). A crescut simțitor numă* 
rul membrilor în colectivele spor* 
tive Recolta, ca și cel al obiecti
velor aderate la asociație. S-a lăr
git bază materială a colectivelor 
Sportive prin amenpjăj-i de noj țe- 

mingea nu mai are atîta efect și 
poate fi mai bine dirijată.

Contra unui adversar cu paletă 
cu burete, în jocul de apărare 
mingile trebuie „tăiate" foarte 
tare, iar în atac trebuie acționat 
cu lovituri puternice, decisiv, fără 
tendință de lift.

Practicarea unui joc modern cu 
burete (apărare, atac și contra 
atac de pe ambele părți) presupu
ne o tehnică foarte avansată. Nu 
sînt de părerea acelora care sus
țin că succesele anumitor jucători 
care întrebuințează palete cu bu
rete, se datoresc numai buretelui, 
pentru că ei trebuie să posede și o 
tehnică înaltă.

Paleta cu burete avantajează 
cred eu, jocul ofensiv, iar stopu
rile (mingile „scurte") capătă, da
torită buretelui, o eficacitate neîn- 
tîlnită la paletele cu cauciuc obiș
nuit. In plus se poate practica un 
joc foarte variat.

Singurul dezavantaj pe care îl 
aduce acoperirea paletei cu burete 
este faptul că siguranța în joc se 
formează mult mai greu.

In orice caz, după părerea mea, 
jocul cu paleta cu burete nu frî- 
neaz'ă progresul tenisului de ma
să. Din contră îi dă un plus de e- 
ficacitate. De cînd s-a introdus pa
leta cu burete concepția ofensivă 
în tenisul de masă s-a dezvoltat 
în foarte mare măsură și nu cred 
ca vreodată să fie interzis acest 
gen de paletă.

TIBER1U HARASZTOS1 
maestru al sportului

de pregătire al elevilor lor. Tn Ca* 
pitală, asemenea întreceri cu carac
ter amical au tost organizate de 
către Dinamo, Flamura roșie și 
Știința. Ultima a organizat recent 
un reușit concurs rezervat începă
torilor, concurs care a contribuit la 
popularizarea acestei discipline 
sportive în rîndul studenților.

După cum ne transmite cores
pondenți nostru Nicolae Kohalml, 
la Oradea a avut ioc o competi
ție inter-orașe la care au partici
pat reprezentativele orașelor Arad, 
Oradea și Reșița. Irrtîlnirea triun
ghiulară a fost cîștigată de repre
zentativa orașului Oradea care a 
totalizat 1652,5 kg., urmată de A- 
rad cu 1615 kg. și Reșița cu 1605 
kg. După cum se vede, diferențele 
sînt desful de mici, ceea ce înseam
nă că echipele au fost de forțe e- 
gale. Cițiva halterofili, ca Dumitru 
Ban, losif Mihele (Oradea), Heiber. 
ger și Nistor (Arad), Tokar și Mă- 
rășescu (Reșița) au obținut rezul
tate promițătoare, fapt care dove

renuri, prin procurarea de noi 
materiale și echipamente sportive 
prin resurse locale. In R.A.M., de 
pildă, tinerii sportivi au construit 
prin muncă voluntară, pentru prima 
dată la noi în țară, stadioane de 
tip colhoznic (în raionul Reghin, 
la Troița etc.). Munca de instruire 
și de creștere a noi cadre de ac
tiviști sau de perfecționare a celor 
existenți a făcut de asemenea parte 
dm preocupările activiștilor spor
tivi. In regiunea Hunedoara, consi
liul sportiv regional Recolta, cu 
sprijinul comitetului C.F.S., a orga
nizat un curs dg șapte zile pentru 
instructorii sportivi și un altul de 
două ziile pentru profesorii de edu
cație fizică. In comunele Dîlja, 
Miercurea, Apoldul de Sus, Jina și 
muJte altele din regiunea Hune
doara s-a întărit activitatea secți
ilor pe ramură de sport și s-a lăr
git numărul membrilor for.

Cu toate* aceste succese, contri
buția asociației Recolta la organi
zarea Spartachiadei de toamnă a 
satelor nu poate fi socotită înrtrti- 
totu.1 satisfăcătoare. De ce? In 
primul rînd, pentru că asociația 
Recolta nu a muncit suficient pen
tru deplina reușită a competiției. 
Asociația a trimis tîrziiu materia
lul propagandistic și regulamentele 
In multe cazuri acestea au ajuns 
la regiuni odată cu termenul fixat 
pentru începerea primei etape. Nor
mat, pînă ce ele au fost distri
buite în colective termenii! a tre

Dacă în alți ani puteam vorbi, 
în această perioadă, despre înche
ierea sezonului atletic competițio- 
nai în Europa, anul acesta între
cerile continuă încă, deși ne aflăm 
la începutul lunii decembrie. At- 
leții finlandezi selecționați pentru 
Olimpiadă se află în cantonament 
în Spania, la Barcelona. Lor li s-a 
alăturat și sulițașul francez Mi
chel Macquet, considerat ca o ma
re „speranță" pentru Melbourne. 
Lotul atleților din R. F. Germană 
întreprinde un turneu de con
cursuri prin Africa de Sud. Va
loroșii semifondiști ai Ungariei 
se pregătesc să străbată cei 17.000 
de km. care despart Budapesta de 
Sidirtey, pentru a lua parte la mai 
multe întreceri în Australia, ală
turi de alți atleți europeni ca Gor
don Pirie, Briand Hewson, Roger 
Moens și, bineînțeles alături de at- 
leții australieni Dave Stephens, 
Pat Clohessy, Dave Power, s. a. 
In același timp, atleții cehoslovaci 
mai concurează încă, dar pe malul 
Adriaticei la Split în Iugoslavia, 
iar italianul Consolini obține, du
pă o activitate de 17 ani, cel mai 
bun rezultat al său aruncînd dis
cul peste 57 m.

Și totuși, — în mod oficial — 
sezonul marilor competiții a luat 
sfîrșit .astfel că majoritatea ziare
lor de sport din Europa publică în 
momentul de față concluziile lor 
asupra desfășurării acestui sezon. 
Astfel ,unul din cititorii ziarului 
„Les Sports" din Bruxelles s-a a- 
dresat redactorului de atletism al 
ziarului pentru a-1 consulta într-o 
problemă mereu actuală: erarhia 
valorilor atletice ale țărilor euro
pene. In general, în întocmirea u- 

dește că antrenorii lor, losif Cu. 
reia, Dumitru Bejan și Gh. Palișka, 
muncesc cu multă seriozitate. Iată 
un frumos exemplu oferit de cîteva 
colective și comisii orășenești care 
se preocupă de dezvoltarea și popu
larizarea acestei discipline sporti
ve. Ce se face însă în alte orașe? 
La Inși, Craiova, Cluj și altele ? 
Oare nu s-ar putea organiza ase
menea întreceri între reprezentati
vele orașelor Cluj — Orașul 
Stalin; Galați — Iași; Cra
iova — Timișoara și Reșița? 
Desigur că da. Comisffle oră
șenești din aceste orașe dovedesc 
însă o lipsă de preocupare pentru 
asemenea inițiative. Și, din păcate, 
această inerție se va reflecta în 
comportarea halterofililor din res
pectivele centre, la apropiatul cam
pionat republican, în care șansele 
de afirmare vor fi numai de par
tea celor care s-au pregătit te
meinic...

(I. O.)

cut, iar colectivele sportive fie că 
au organizat tîrziu etapa 1, fie că 
n-au maii organizat-o de loc. Acti
viștii asociației au ajuns tîrziu pe 
teren, nu au cuprins în întregime 
regiunile, iar acolo unde au fost, 
au tăcut treaba în pripă.

Nici comitetul central al sindi
catului muncitorilor agricoli nu a 
sprijinit munca asociației Recolta, 
mulțumindu-se cu informările pe 
care le primea de la consiliul cen
tral. Mal mult, comitetul central al 
sindicatului muncitorilor agricoli nu 
a trasat activiștilor săi care plecau 
în regiuni cu alte probleme sar
cina de a se interesa și de ac
tivitatea sportivă. In schimb, cînd 
aceștia ajungeau în regiuni, 
aveau ca „primă grijă" să scoată 
din munca de fiecare zj pe acti
viștii asociației și să-i trimită în 
comune cu fel de fel de alte pro
bleme, care puteau fi rezolvate 
foarte bine și fără aceștia. Exem
ple ? Multe: Galați, Craiova, Ti
mișoara, reg. Stalin etc.

Consiliul central al asociației 
Recolta a cunoscut parte din aces
te lipsuri încă înainte de a ana
liza munca depusă cu prilejul 
Spartachiadei. Dar, în cadruil șe
dinței de analiză lipsurile au f<5st 
mat bine conturate. Datoria sa este 
să nu se mulțumească numai a le 
înregistra, ci sâ și învețe din ele 
și mai ales să ia măsuri concrete 
pentru evitarea lor în viitoarele 
acțiuni.

3. M, 

nei asemenea erarhii pe acest an, 
se ține seama de rezultatele celor 
71 de meciuri inter-țări (masculi
ne r: feminine) disputate în sezo
nul încheiat. Trebuie să arătăm că 
un niumăr atît de mare de meciuri 
nu a avut loc nicicînd în Europa. In 
același timp, trebuie să spunem, că 
este destul de greu de stabilit un 
criteriu unic și obiectiv de clasifi
care a valorii țărilor europene.

Totuși, iată ce-i răspunde Andre 
Greuze, redactorul luf „Les 
Sports", cititorului despre care a- 
minteam: „Socotesc că sub rapor
tul clasamentelor este ■ preferabil 
de a împărți țările in diferite gru
pe. Cum în Europa există 28 de fe
derații afiliate la I.A.A.F. împărți
rea acestora, în patru grupe, pare 
să fie cea mai echitabilă. După pă
rerea mea, iată această scară a 
valorilor: grupa A: 1. U.R.S.S.; 2. 
Ungaria; 3. Anglia; 4. R. F. Ger
mană; 5. Finlanda; 6. Suedia; 7. 
Polonia; grupa B: 8. Cehoslova
cia; 9. Romînia; 10. Franța; 11. Iu
goslavia; 12. Norvegia; 13. Italia; 
14. Bulgaria; grupa C. 15. Belgia;
16. Elveția; 17. Danemarca; 18. 
Turcia; 19. Grecia; 20. Austria; 21. 
Olanda; grupa D: 22. Islanda; 23. 
Luxemburg; 24. Saar; 25. Spania;
26. Portugalia; 27 .Irlanda; 28. Al
bania".

Andre Greuze arată că în clasa
ment nu figurează R. D. Germană, 
deoarece federația acestei țări nu

Lupta rămine strinsă 
in campionatul republican de șah
Se poate spune, cu drept cu- 

vînt. că acest campionat este unic 
în felul lui. Pentru a ilustra a- 
ceastă constatare este suficient să 
amintim că marți, la terminarea 
partidelor întrerupte, deci după 12 
runde, numai un nunct separa în
că pe primul clasat, dr- Troia- 
nescu, de cel de al 9-lea.

Liderul avea de jucat cu albele 
împotriva maestrului Seiimeanu. 
împotriva fruntașului clasamen
tului, Seimeanu a jucat cu o forță 
neașteptată. Deși rămias cu un 
pion în minus din deschidere, el 
a găsit ingenioase posibilități de 
activizare a pieselor sale, creîn- 
du-și în jocul de mijloc un pion 
trecut pe coloana „f“ foarte ame
nințător, Rămas cu regele în cen
tru, Troianescu n-a reușit să-și 
consolideze poziția în fața ame
nințărilor negrului și la întreru
pere șansele sale de rezistență 
sînt destul de precare. Iată aceas
tă poziție, în care a fost înscrisă 
în plic mutarea 41-a a* albului;

Alb (Troianescu) : Rel, De2, 
Tg2, Cdl, p. b2, c3 f4. g3-

Negru (Soimeanu) : Rc7, Db3, 
Td2. Nc5, p.c6, f5 e3.

înainte de a da rezultatele com
plete ale rundei de ieri, iată cum 
s-au terminat partidele întrerupta 
d>n rundele precedente: Ciocîltea- 
Ghițescu 0-1, Drimer-Rusenescu 
1-0, Ghițescu-Crețulescu 'A-’/s, Ru- 
senescu-G. Alexandrescu 0-1. Cos- 
tea-Seimeanu ‘A-’A, Voicuilescu- 
Troianescu '/z-’A, Rusenescu-Tro- 
ianescu 0-1. Crețulescu-Bălănel 
1-0, Reicher-Gunsberger ‘A-'A, 
Seimeanu-Breazu 'A-'A. In fruntea 
clasamentului Troianescu totali
zase 8 puncte, fiind urmat de Bă- 
lănel, Ghițescu, Ciocîltea, Reicher. 
G. Alexandrescu și Giinsherger, 
toți cu cîte 7‘A p-

In afară de partida Troianescu- 
Seimeanu, runda de ieri a furni
zat și alte întâlniri de deosebit in
teres O partidă ou mari compli
cații tactice au jucat R, Alexan
drescu și Ghițescu. Pe tablă s-au 
făcut spectaculoase atacuri și 
contraatacuri cu sacrificii care 
onorează pe ambii adversari. Și

SPORT LA ZI
• SCRIMA. — La Satu Mare, 

în cadruil campionatului pe echipe 
categoria A, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: floretă bărbați: 
Știința Cluj—C.C.A. 1—15, C.C.A.— 
Metalul S. Mare 14—2; spadă-».Ști- 
ința Cluj — C.C.A. 6—10, C.C.A.— 
Metalul S. Mare 10—6; sabie: 
C.C.A.—Știința Cluj 12—4, C.C.A.— 
Metalul S. Mare 10—6. Flamura ro
șie Timișoara a pierdut meciurile de 
floretă bărbați, floretă femei, spadă 
și sabie cu echipele C.C.A., Metalul
S. Mare și Știința Cluj, cu 0—16 
prin neprezentare.
• PATINAJ. — Astăzi dupi- 

amiază, la oca 16.30 în sala C.C.A. 
(Constantin Miile nr. 1), vor rula 
două filme sportive: „Valsul pe 

este afiliată la I.A.A.F., dar ca 
valoare reală el o clasează în gru
pa B. Este interesantă opinia zia
ristului belgian și în ceea ce pri
vește marile concursuri interna
ționale, pe care le socotește de cea 
mai mare importanță pentru dez
voltarea atletismului. In sezonul 
anului 1955, el consideră că au e- 
xistat trei mari competiții: con
cursul internațional de la Mosco
va, Festivalul de la Varșovia și 
mai ales Campionatele internațio
nale ale Romîniei.

Și ziarul „Deutsches Sport Echo" 
clasifică țările europene după re
zultatele meciurilor din acest an. 
Iată aceste clasamente: femei: 
grupa I: 1. U.R.S.S.; 2. R.D.G.; 3. 
Anglia; 4 R. F Germană; grupa 11: 
5. Ungaria; 6. Italia; 7. Polonia; 
8. Romînia; 9. Franța; 10. Ceho
slovacia; grupa III: 11. Olanda;
12. Bulgaria; 13. Suedia; 14. Aus
tria; grupa IV: 15. Iugoslavia; 16. 
Finlanda; 17. Danemarca; 18. El
veția; 19. Norvegia; 20. Belgia; 
bărbați: grupa I: 1. U.R.S.S.; gru
pa II: 2. Ungaria; 3. Anglia; 4.
R. F. Germană; 5. Cehoslovacia; 6. 
Finlanda; grupa III: 7. Polonia; 8. 
Suedia; 9. Franța; 10. R. D. Ger
mană; 11. Norvegia; 12. Romînia;
13. Iugoslavia; grupa IV: 14. Ita- 
lid; 15. Bulgaria; 16. Belgia; 17. 
Elveția; 18. Danemarca; 19. Olan
da; 20. Grecia.

poate că pentru mulți spectatori 
epilogul acestei partide a consti
tuit o satisfacție: după ce „fur
tuna" trecuse. într-o poziție egală, 
jucătorii au convenit să-și împartă 
punctul.

O prețioasă W punct a pierdut 
Ciocîltea în fața lui Samarian.

Tot remiză, dar aceasta foarte 
rapidă (la mutarea 161), au fă
cut Costea cu Bălănel.

In fața fostului lider, timișo
reanul Giînsberger, aproape tot 
atît de tînărul Drimer, a înregis
trat a doua sa victorie în cam
pionat.

Ca să rănrnem la fruntașii în 
clasament, trebuie să amintim că 
G. Alexandrescu a întrerupt în 
poziție inferioară la I. Szabo, iar 
Reicher are 2 pioni în minus la 
Voicuilescu.

Partida Crețulescu-Urseanu a 
furnizat una din rarele ocazii cînd 
arbitrii de șah trebuie să inter
vină în joc. Intr-adevăr, Urseanu 
(în mare criză de timp) se pre
gătea să efectueze ultima sa mu
tare înainte de control, cînd ste- 
gulețul ceasului său a marcat de
pășirea timpului!

S-au întrerupt partidele Breazu- 
Halic, cu avantaj care pare deci
siv pentru ultimul, și Rusenescu- 
Rădulescu, cu material egal.

Clasamentul arată astfel: Tro
ianescu 8 (1), Bălănel, Ghițescu 
și Ciocîltea 8, Reicher și G. Ale
xandrescu 7'/? (1). Gunsberger
7'A, Halic și Rădulescu 7 (1), I. 
Szabo 6W (1), Costea și Crețu- 
lescu 6’/2, Drimer 6, Samarian 

5'A, Urseanu și R. Alexandrescu 
5, Voiculescu și Seimeanu 4'A1 (1), 
Rusenescu 3'A (1), Breazu 3 (1).

Astăzi dimineață se desfășoară 
runda a XlV-a, în care sînt pro
gramate următoarele întîlniri: Sa- 
marian-Rădulescu, Ciocîltea-Cre- 
țulescu. Urseanu-R. Alexandrescu, 
Ghițescu-Costea, . Băiănel-Breazu, 
Halic-Troianescu, Seimeanu-Rei
cher, Voiculescu-G. Alexandrescu, 
Gunsberger-Rusenescu, I- Szabo- 
D rimer.

R. V.

gheață” și „Campionatele europene 
de patinaj artistic pe 1955”. Cu a- 
ceastă ocazie, antrenorul Alfred 
Eisenbeiser va face un comentariu 
privind aspectele tehnice sportive 
ale filmelor. Sînt invitați să par
ticipe toți sportivii din secțiile de 
patinaj ale colectivelor din Capi
tală.

In zilele de sîmbătă 3 și du
minică 4 decembrie se va ține 
în Capitală, la sediul CCFS, 
conferința pe țară a Comisiei 
centrale de hochei pe gheață 
și patinaj. Lucrările conferinței 
încep sîmbătă la ora 16.



Duminică, in sala Floreasca pen. 
tru titlul de campioană a țării Campionatul categoriei A la fotbal

DINAMO —C. C. A.

In ilustrația de mai sus, o 
fază dintr-un meci susținut de 
echipele Dinamo și C.C.A. cu 
un an în urmă: Nagy (Dina
mo) a prins balonul, pentru 
care a luptat cu Erdogh (CCA). 
In spatele acestuia, în foto
grafie se vede dinamovistul 
Em. Răducanu. Pe toți trei îi 
vom vedea duminică în forma
țiile echipelor finaliste.

FINALA CAMPIONATULUI 
DE JUNIORI AL R.P.R.
Sîniuu.a va începe în sala Flo

reasca din Capitală întrecerile fi
nalei campionatului reipublican de 
tenis de masă >al juniorilor. Vor 
participa campionii și campioanele 
de raion. Concursul se va desfășu
ra sistem eliminatoriu, învingător 
într-o întâlnire fiind „cel rrrai bun 
din trei seturi".

Un învingător neprevăzut în întrecerea 
celor mai eficace atacanti: Ciosescu (Știința Timișoara)

Ieri, odată cu campionatul ca
tegoriei A la fotbal Sr-a încheiat, 
într-un mod tot atît de pasionant, 
și întrecerea dintre înaintași pen
tru cel mai mare număr de go
luri marcate.

Înaintea etapei de ieri, Ozon 
(Progresul-București), Drăgan 
(Flacăra-Ploești) și Dinulesca 
(Știința-Timișoara) se aflau la 
egalitate, cu cite 17 goluri mar
cate. „Lupta" se dădea, deci. în 
primul rînd, între acești trei îna
intași, alături de care concura

informații ©onosport
Iată' cum arată un buletin cu 12 

rezultate exacte la concursul Pro
nosport Special (Etapa din 30 no
iembrie 1955):

I. Progresul București-Flacăra 
Ploești (pronostic la pauză) 1

n. Progresul București-Flacăra 
ploești (pronostic final) 1

in. Minerul Petroșani-C.C.A.
Biic. (pronostic la pauză) 2

IV. Minerul Petroșani-C. C A.
(pronostic final) x

V. Dinamo București-Locomo-
tiva Timișoara (oat. A) 1

VI Știința Timișoara-Dinam o
Orașul StaUn (cat. A) 1

VII. știința Cluj - Locomotiva 
Constanța (cat. A) 2

Vin. Locomotiva Tg. MTureș- 
Ajrîntul Reghin (cat. A) 1

IX. Minerul Petroșani - C.C.A.
Buc. (camp, tineret) 2

X. Știința Timișcara-Dmamo .
Orașul Stalin (camp, tineret) 1

XI. știința Cluj-Locomotiva
Constanța (camp, tineret) 1

Xn. Locomotiva Tg. Mureș- A- 
vîntul Reghin (camp, tineret) J

B4SCHET
Campionatele repu

blicane de baschet 
iau sfîrșit săptămâna 
aceasta.

Pentru echipa fe
minină Știința I.C.F. 
jocurile din această 
ultimă etapă nu mai 
pot aduce nici o sur
priză neplăcută: în
vinse chiar, studente
le nu mai pot pierde 
titlul de campioane.

In schimb, campi
oana masculină nu va 
putea fi cunoscută de
cât la capătul ultimei 
etape, mai precis, la 
finele meciului dintre 
Dinamo și C.C.A. 
echipe aflate acum, la 
egalitate de puncte, 
pe primele două locuri 
în clasament.

fn afara acestui 
meci, Capitala va mai 
găzdui însă duminică 
și o altă finală. Este 
vorba de întâlnirea e- 
chipelor Locomotiva 
P. T. T. și Progresul 
F.B., și ele la egali
tate de puncte, dar ce- 
dașe în clasamentul 
formațiilor bucurește- 

ne, astfel încît partida lor urmea
ză a decide echipa din Capitală 
care va retrograda. Pentru a evita 
aceasta, putem fi siguri că cele 
două amenințate vor lupta cu ace
eași dârzenie ca și cele două echipe 
care se întrec pentru titlul de cam- 
piioană, asigurând astfel întrecerii 
republicane și un final la înălți
mea nivelului la care s-a desfășu
rat pînă acum.

★
Cît privește programul tuturor 

întâlnirilor de baschet care se vor 
desfășura duminică în București, 
în sala Floreasca, el este următo
rul:

dimineață, de la ora 11: Știința 
Invățămînt — FI. roșie Oradea și 
Locomotiva C.F.R. — FI. roșie Tg. 
Mureș, ambele în cadrul campiona
tului feminin.

după-amiază, cu începere de la 
ora 17: Știința I.C.F. — Știința 
Cluj (feminin), Locomotiva P.T.T. 
— Progresul F.B. și Dinamo — 
C.C.A.

însă cu șanse apreciabile și Tă- 
taru (C.C.A.), care înscrisese 16 
goluri-

Lupta finală dintre acești pa
tru atacanti a rezolvat-o însă... al 
cincilea, Ciosescu (Știința-Timi
șoara) care, înscriind ieri de 6 
ori în meciul cu Dinamo Orașul 
Stalin, a făcut cel mai neașteptat 
salt de la 12 goluri marcate la 
18, în timp ce Ozon, Drăgan, Di- 
nulescu șj Tătaru n-au reușit aă 
marcheze nici măcar o singură 
dartă 1

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 267.000 buletine.

In urma omologării celor 572.593 
buletine depuse la concursul Pro
nosport ni-, 47 din 27 noiembrie 1955, 
au fost stabilite următoarele premii:

Premiul I: 5 buletine cu 12 rezul
tate exacte revenind fiecărui bule
tin cîte 27.193 lei.

Premiu] IT: 181 buletine cu 11 re
zultate exacte revenind fiecărui bulle
tin cîte 901 lei.

Premiul III: 2.325 buletine cu 10 re
zultate exacte revenind fiecărui bu
letin cîte 105 lei.

Premiul I în valoare de 27.193 lei 
a fost obținut de următorii partici
pant:

IORDAN TRAIAN str. poet Necti- 
liță 55 București.

petru NOVE str. Brutus 3 Bucu
rești.

.DAVID ABRAM str. Ud răcani, 24, 
București.

JANDRESCU ECATERINA 13 Sep
tembrie 174 București

IORDAN ILIE Str. Lînărici, 33 Bucu
rești,

Știința Timișoara—Dinamo
TIMIȘOARA, 30 (prin telefon 

de la subredacția noastră).— Du
pă primele 45 de minute de joc 
nimeni nu putea să întrezărească 
diferența de scor cu care va lua 
sfîrșit acest meci. In prima repri
ză, ambele echipe au avut o com
portare bună, au luptat insistent 
pentru fiecare minge și au creat 
frumoase acțiuni pe poartă, care 
au rămas fără rezultat numai da
torită jocului bun al celor două a-, 
parări .Mai mult, prima parte a 
meciului a fost dominată de com
portarea foarte bună a d.inamoviș- 
tilor, care au atacat mai pericu
los și s-au apărat mai ferm. Golul 
localnicilor a „căzut" în plină do
minare a oaspeților, în minutul 6, 
la o acțiune Ciosescu-Gîrleanu- 
Boroș (ultimul înscriind printr-un 
șut puternic). Spre sfîrșitul repri
zei, Știința ia inițiativa și, prin 
Ciosescu și Boroș, ratează ocazii 
favorabile.

După pauză, Dinamo intră pe 
teren numai cu 10 jucători. Mihai, 
accidentat în mințitul 15, deși a 
reintrat pe teren după 7 minute, 
nu mai poate relua jocul după 
pauză. Știința desfășoară în a- 
ceastă parte a meciului un joc de 
înaltă calitate, toate acțiunile 
sale fiind efectuate în plină vite
ză și „pe poartă". Apărarea dina- 
movistă nu poate rezista jocului

Minerul Petroșani—C. C. A. București 1-1 (0-1)
PE1ROȘANI 30 (prin telefon de 

la trimisul nostru). — Ulti
mul joc al campionatului, disputat 
pe un timp foarte friguros, a prille- 
ju.it o întrecere echilibrată, cu faze 
dinamice și spectaculoase, care au 
satisfăcut pe cei 6000 de spectatori. 
Fiecare diin echipe a încercat să se 
reabiliteze de pe urma înfrângerii 
din etapa trecută. Victoria putea 
reveni fiecăreia din echipe. C.C.A. a 
avut un atac în general mai bun, 
care însă la 1—0 a încetinit alura 
și n-a mai atacat cu vigoare, ca 
pînă atunci. Din acest moment, ini
țiativa a trecut de partea Minerului 
care a început să atace din ce în 
ce mai periculos. A egalat și a con
tinuat să preseze însă fără rezultat 
poarta apărată de un portar impro. 
vizat, astlel că partida s-a încheiat 
cu un scor egal, just față de aspec
tul jocului.

Meciu,| a început iute, cu acțiuni 
alternative. In general, în prima re
priză inițiativa a aparținut echipei 
C.C.A. care chiar în min. 7 ratea
ză prin lvănescu. Bucureștenii con
tinuă să atace poarta lui Radu și 
acesta este nevoit să intervină des. 
Gazdele răspund cu contraatacuri. 
In min. 27, Paraschiva trece de 
Zavoda II, intră în careu și trage. 
Toma respinge cu pumnii. Un mi
nut mai tîrziu, Paraschiva scapă din 
nou, de data aceasta de Caricaș, 
dar 'toma salvează din nou. C.C.A. 
deschide însă scorul în min. 31. 
Tătaru, trecut extremă, centrează. 
Radu respinge la lvănescu, care 
reia în bară de la 6 m. Mingea re
vine în teren și Constantin reia 
cu capul de data acesta în plasă: 
1—0. In repriza a doua, inițiativa 
o are mai mult Minerul, care ra
tează prin Sima, în min. 51, dc la 
3 m. de poarta goală ! In min. 60,

C. C. A. București 
echipelor

Odată cu campionatul categoriei 
A la fotbal a luat sfîrșit și compe
tiția rezervată echipelor de tine
ret. După o întrecere pasionantă 
de-a lungul celor 26 etape, „due
lul” permanent dintre cele două 
candidate la primul loc, C.C.A. și 
Progresul, s-a terminat cu victoria 
echipei militare. Aceasta, la egali
tate de puncte cu Progresul, are 
avantajul unui golaveraj mai bun. 
In orice caz, aceste două echipe 
au fost cu adevărat cele mai bune 
din această competiție, practicînd 
un fotbal superior.. Meritele sînt, 
în egală măsură, ale jucătorilor și 
ale antrenorilor Gh. Stănculescu 
(C.C.A.) și Cornel Drăgușin (Pro
gresul).

1. C.C.A. București
2. Progresul București
3. FI. roșie Arad
4. Flacăra Ploești
5. Știința Timișoara
6. Dinamo București
7. Dinamo Orașul Stalin
8. Locomotiva Tg. Mureș
9. Știința Cluj

10. Avîntul Reghin
11. Locomotiva Timișoara
12. Minețul Petroșani
13. Locomotiva Constanța

Orașul Stalin 8-0 (1-0)
plin de vervă al înaintării studen
ților și începînd din minutul 56. 
primește goluri cu multă ușurin
ță. Majoritatea acțiunilor de gol 
se construiesc pe partea dreaptă 
a terenului ,unde Gîrleanu se com
portă excepțional. Din centrările 
lui, Ciosescu reușește să înscrie 
de 3 ori în min. 64, 70 și 79 (ul
timul șut cu contribuția lui Flo- 
rescu). Tot Ciosescu, care a fost 
realizatorul nr. 1 al echipei timi
șorene, mai înscrie de 3 ori, în 
minutele 74 și 76 (din centrările 
lui Boroș) și în min. 88, în ur
ma unei acțiuni inițiată de Ma
zăre .Știința a mai marcat prin 
Boroș în min. 56 în urma unui 
schimb de mingi cu Dinulescu. In 
toată această repriză, Dinamo n-a 
avut decît 2—3 acțiuni la poarta 
apărată de Uțu, dar Rădulescu 
(min. 69) și Boitoș (min. 80) 
le-au ratat.

Arbitrul VI. Fieru (București) a 
condus bine următoarele formații:

ȘTIINȚA: Uțu—Sbîrcea, Brîn- 
zei, Florescu-Cojereanu, Nicoliti- 
Gîrleanu, Mazăre .Ciosescu, Dinu
lescu, Boroș.

DINAMO: Stamate-Fruth, La
zar, Moarcăs-Cicerone, Florescu- 
Szakacs, Rădulescu, Boitoș, Ris
tin, Mihai.

SEVER ȘERBAN

Paraschiva execută o lovitură libe
ră de la 20 m. loma și Sima sar 
la minge, primul o prinde, dar îl 
lovește cu piciorul pe Sima, iar a- 
cesta ripostează. Arbitrul îi elimi
nă pe amîndoi. In poarta e- 
chipei C.C.A. intră V. Moldo
van. Din acest moment C.C.A. 
joacă în apărare, căutînd să 
facă țață atacurilor gazdelor. Nu 
reușește însă, să evite egalarea, 
care se produce în min. 80: Pa
raschiva înscrfe din lovitură liberă 
de la 20 m.: 1 — 1. Pînă la sfîrșit 
atacurile Minerului rămân fără re
zultat. S-au remarcat: Panait, Sti
ma, Paraschiva, Bone, Tătaru și 
lvănescu.

MINERUL : Radu — Farcaș ÎL 
Vasiu, Pana'it — Hegeduș, Delea- 
nu — Sima, Crăciun, Moldovan, 
Gabor, Paraschiva.

C.C.A.: Toma (V. Moldovan) — 
Zavoda II, Caricaș, V. Dumitrescu 
— Onisie, Bone — V. Moldovan, 
Zavoda I, Constantin, Tătaru, lvă
nescu.

T. STAMA

Locomotiva Tg. Mureș—Avintul Reghin 1-0 (1-0)
TG. MUREȘ 30 (prin telefon). 

Timpul friguros (minus 4 grade) 
a împiedicat cele două echipe să 
realizeze un joc de bună factură 
tehnică. Locomotiva a cîștigat cu 
un scor minim, dar ar fi meritat 
victoria la o diferență mai mare, 
pentru că a avut inițiativa în cea 
mai mare parte a jocului. Deși 
mureșenii au început slab, ei s-au 
regăsit și au practicat un joc ra
pid, cu schimb de locuri și pase 
precise. Apărarea a funcționat 
bine și a furnizat în permanență 
atacului mingi utilizabile. Oaspeții

a cîștigat campionatul 
de tineret

In ultima etapă, cea de ieri, s-au 
înregistrat următoarele rezultate:

București: Progresul — Flacăra 
Ploești 5—1 (4—0)

București: Dinamo — Locomo
tiva Timișoara 3—1 (3—0) 

Timișoara: Știința — Dinamo 
Orașul Stalin 5—0 (1—0)

Tg. Mureș: Locomotiva — Avîn
tul Reghin 3—2 (2—1)

Petroșani: Minerul — C.C.A.
București 0—2 (0—1)

Orașul Stalin: Știința Cluj — 
Locom. Constanța 3—0 (1—0)

In urma acestor rezultate, clasa
mentul final este următorul:

24 18 4 2 56:14 40
24 17 6 1 84:24 40
24 12 5 7 50:35 29
24 11 7 6 50:36 29
24 11 6 7 50:39 28
24 11 5 8 43:28 27
24 11 4 9 42:35 26
24 6 5 13 31:61 17
24 4 8 12 30:51 16
24 6 4 14 26:56 16
24 6 3 15 29:48 15
24 4 7 13 31:57 15
«4 JB 2 W 28:66 14

Știința Cluj—Locomotiva 
Constanța 1-2 (0-0)

ORAȘUL S i ALIN 30 (prin tele
fon de la subredacția noastră). —i

Terenul Științei Cluj fiind sus
pendat meciul dintre Știința Cluj 
și Locomotiva Constanța s-a des
fășurat în localitate și a dat loc 
unei întreceri dîrze. Victoria rea
lizată de Locomotiva Constanța 
se datorează faptului că în par
tea a doua a jocului echipierii ci 
au atacat mai însuflețit și mai 
insistent.

In primele minute ale reprizei 
întîi, fazele se succed cu repe
ziciune de la o poartă la alta și 
în min- 3 Georgescu ratează o 
ocazie clară de la 4 m. Clujenii 
au o nouă ocazie în min. 18, 
cînd, la o excelentă centrare a 
lui Avram aflat pe extremă, Dra
goman trage de aproape în por
tar. Apoi jocul se echilibrează. 
Munteanu, Ispas (Loc.) și Drago
man (Știința) creează faze spec
taculoase rămase neconcretizate.

Prima parte a reprizei a doua 
este caracterizată printr-o domi; 
nare mai accentuată a echipei 
studențești. In minutul 50 Geor
gescu centrează și Munteanu 
(Știința) marchează cu capul: 1-0 
pentru Știința. Știința are două 
noi ocazii de a ridica scorul prin 
Avram și Georgescu, dar le ra
tează pe amîndouă. Locomotiva 
Constanta fși revine, începe să 
contraatace și în minutul 71 din- 
tr-o centrare a lui Manole. Vuliur 
egalează cu un șut de la 8 n> 
Locomotiva continuă să atace și 
în minutul 82 beneficiază de un 
corner. II execută excelent Vultur 
și Manole înscrie după ce, în 
prealabil, comisese un fault clar. 
Meciul ia sfîrșit în nota de domi
nare a Locomotivei-

S-iau remarcat Tatomir, Manole 
și*întreaga apărare de la Locomo- 
tftra șl dr. Luca, Szeckely, Mun- 
feanu șî Avram de la Știința

Arbitrul Alexandru Ardoș (Baia 
Măre) a condus bine. A făcut 
însă greșala de a nu-1 penaliza 
în minutul 82 pe Manole (Loc.)

Formațiile :
ȘTIINȚA CLUJ : Cătină — Sze 

kely, dr. Luca, Isac — Bărbo v, 
Nedelcu—Munteanu, Lutz, Avram, 
Georgescu, Dragoman.

LOCOMOTIVA CONSTANȚA : 
Georgescu — Doicescu. Stăncescu, 
Feniaț — Munteanu. Jarnea — 
Vultur, Isipas, Tatomir, Manole, 
Mih?’.

GH. MAZGAREANU

au jucat mai slab și s-au bazat în 
special pe un joc de apărare. Fun
dașii au jucat însă dur și degajă
rile lor fără adresă au făcut ca, 
în special în repriza secundă, 
mingea să revină tot înaintașilor 
mureșeni.

Avîntul Reghin începe puternic 
și chiar în min. 3 ratează o oca
zie : Mateon trage puternic o lo
vitură liberă de la 18 m. în bară. 
9 minute mai tîrziu este rîndul 
mureșenilor să facă același lucru : 
Vakarcs II deschide „printre" pe 
Ad. Szasz, care trage de la 6 m. 
în bară. In min. 27 Jozsi centrează 
la Katona, care pătrunde pe ex
tremă, dar Secheș ieșit înainte 
plonjează și prinde balonul. In 
min. 37 Toniță și Feher luftează 
pe rînd și mingea ajunge la Ad. 
Szasz care de la 2 m. trage în 
portar. Singurul gol al meciului 
este înscris în min. 41 : Busch con
duce balonul pînă la linia de 16 
m. de unde trage pe jos; Secheș 
plonjează defectuos și scapă min
gea în plasă: 1-0. După pauză 
sînt numeroase ocazii de gol de o 
parte și de cealaltă a terenului, 
dar înaintașii celor două echipe 
dovedesc imprecizie. In minu
tul 59 Nistor trage pe lîngă 
bară, îl imită Jozsi în min. 63, Va
karcs II peste 4 minute, iar pînă 
la sfîrșitul jocului în min. 70, 73 
și 84 Katona. Jozsi și Publik ra
tează pe rînd mărirea avantajului 
mureșenilor.

Arbitrul Alexandru Toth (Ora
dea) a condus foarte slab: a dat 
decizii inverse, nu a fluierat nu
meroase. poziții de ofsaid și a fost 
influențat de vociferările jucători
lor.

Formațiile:
LOCOMOTIVA: Lucaci — Cri- 

șan, Nag£, Vakarcs I — Busch, 
Gierling — Ad. Șzasz, Tozsi, Va
karcs II, Katona. Publik.

AVÎNTUL,: Secheș — Bartha, 
Katona, Toniță '— Vesțt, Feher — 
Nistor, Munteanu, Constan-

„WAPOPâ ,



Azî la C’mpina

C. C. A.— PROGRESUL + FL. ROȘIE LA BOX
Campionatul republican de box 

pe echipe se apropie de ultimul act 
al desfășurării sale. La sfîrșitul 
săptămînii trecute au avut loc în- 
tîlnirile din cadrul etapei a IV-a. 
De data aceasta s-au disputat în- 
să numai două reuniuni. întîlnirea 
dintre C.C.A. și combinata Pro
gresul—Flamura roșie a fost a mi
nată cu cîteva zile, deoarece pu- 
giliștii de la Flamura roșie au a- 
vut nevoie de repaus după întîlni- 
rea susținută în compania forma
ției poloneze Gwardia. Biroul co
misiei centrale de box .de comun 
acord cu cele două echipe, a hotă- 
rît disputarea acestei întâlniri res
tante pentru astăzi, la Ctapina, o- 
raș care fusese de altfel fixat ini
țial.

Cîmpinenii, care n-au avut 
pîr.ă acum prilejul să asiste la re
uniuni de mare amploare, vor pu
tea vedea „la lucru" pe unii din
tre cei mai buni pugiliști ai țării, 
care vor încrucișa mănușile în 
partide de mare atracție. Astfel, 
maestrul emerit al sportului Gheor- 
ghe Fiat și finalistul campionate
lor republicane din acest an, Luca 
Romano, vor susține o pasionantă 
revanșă, iar maestrul sportului Va- 
sile Tiță și campionul republican 
Albert Blank își vor măsura pu
terile într-o altă partidă cu pers
pective. De altfel, programul cu
prinde numai meciuri interesante, 
avînd următoarea înfățișare: mus
că : Mircea Dobresctt (CCA) — V. 
Mahu (P+Fl. r.) ; cocoș: Nicolae 
Mîndreanm (OCA)—Martin Far
kas (P + Fl. r.); pană: Emil Ciș- 
mas (CCA)—Dumitru Prunoiu 
(P+Fl. r.); semiușoară: Gheorghe 
Fiat (CCA)—Luca Romano (P + 
Fl. r.); ușoară: Vasile Czegely 
(CCA)— Maximilian Biedl (P + 
Fl. T.)-,semimijlocie: Virgil Mîtra- 
che (CCA) — Radu Bojic (P+ 
Fl. r.); mijlocie-ușoară: Șerbu 
Neacșu (CCA)—D. Negrea (P+ 
Fl. r.); mijlocie: Vasile Tiță

Recordurile europene omologate în ultima ședință 
a Federației Europene de Atletism

Cu prilejul ședinței Federației 
Europene de Atletism de la Frank
furt au fost omologate următoa
rele recorduri: 200 m.: Fiitterer 
(Germania) 20,8 — 16-X.1954 la 
Osaka; Fiitterer — 20,8 — 31.X.1954; 
Futterer 20,6 — 4.IX.1955 U Ko- 
lonia: 1000 nv. Rozsavblgyj (Unga
ria) 2:19,0 — 21.IX.T955 la Tata; 
1500 tu-: iharos (Ungaria) 3:42,4— 
3 V 11.1954 la Oslo; Iharos 3:40,8 
— 28.V1I.1955 U Helsinki; 1 
milă: Tabori (Ungaria-) 3:59,0 — 
28.V-1955 la Londra; 2000 m-: Ro- 
zsavolgyi 5:02,0 — 2.X.1955 Bu-' 
dapesta, 3000 m.: Iharos 7:55,6 —
14.V1955  la Budapesta; 2 mile: 
Iharos 8:33,4 — 30-V. 1955 la Lon
dra: 5000 m.: Iharos 13:50,8 — 
10.1 Ă l 955 Budapesta; 25.000 m.: 
Ivanov (U.R.S.S.) 1 h. 17:34,0 — 
27.IX.1955 la Moscova; 200 m- g_: 
Steines (Germania) 23,5 —- 
4.1X.1955 Polonia;3000 m. obst.: P. 
Karvonen (Finlanda) 8:47,8 —

PE SCURT
@ La Moscova a luat sfîrșit cam

pionatul unional de sărituri de la 
trambulină. La femei, titlul de cam
pioană a Uniunii Sovietice a fost 
cucerit de N. Krutova (Dinamo), iar 
la bărbați pe prunul loc s-a clasat 
G. Udalov.

0 In seara zilei de 28 noiembrie s-a 
disputat la Sofia întîlnirea Interna
țională de lupte libere dintre echipa 
selecționată a R.S.F.S. Ruse și repre
zentativa asociației Urojai (Recolta) 
din R.P. Bulgaria. La capătul unor 
întreceri spectaculoase. întîlnirea a 
luat sfîrșit cu un rezultat de egali
tate: 4-4.

• Echipa sovietică de fotbal Zenit 
Leningrad și-a încheiat turneul în
treprins în R.P. Chineză. In orașul 
Dalnîl, Ia 26 noiembrie, fotbaliștii 
sovietici au jucat în compania echi
pei selecționate a orașelor Dalnîl și 
Port Arthur pe care a întrecut-o cu 
scorul de 3-1.

Ultimul joc al fotbaliștilor din Le
ningrad a avut loc la 29 noiembrie, 
cina echipa Zenit a prfcnlt replica 
echipei garnizoanei din Mukden. E- 
chipa sovietică a obținut o nouă 
victorie cu scorul de 4-0.

© întîlnirea internațională de fot
bal dintre echipele reprezentative ale 
Irlandei și Spaniei, disputată dumi
nică la Dublin, s-a soldat cu un re
zultat nedecis 2-2 (1-2).

(CCA)—Albert Blank (P + Fl. r.); 
semigrea: Valeriu Galeș (CCA) — 
Octavian Cioloca (P+Fl. r.); grea: 
Gheorghe Negrea (CCA)—Bătrînu 
Tănase (P+Fl. r.).

Se va disputa de asemenea și 
meciul de categorie semimijlocie 
dintre Dumitru Rizea (Metalul) și 
Mihai Stoian (Locomotiva+Știin
ța) .Acesta urmează să definitive
ze rezultatul dintre echipele Me
talul și combinata Locomotiva + 
Știința care este deocamdată de 
20—15 în favoarea ultimei. Indife
rent însă de rezultatul acestui 
meci, combinata Locomotiva + 
Știința nu mai poate pierde întîl- 
nirea cu echipa asociației Metalul.

Reuniunea de azi de la Cîmpina 
va începe la ora 17,30.

*
Dacă desfășurarea campionatului 

republican de box pe echipe a reu
șit să angreneze într-o intensă ac
tivitate un mare număr de pugi
liști fruntași, nu este mai puțin 
adevărat că, în unele orașe, prin
tre care și în Capitală, activitatea 
pugilistică se rezumă doar la în- 
tîlnirile din cadrul acestui cam
pionat. Firesc ar fi fost ca, acea
stă competiție de mare amploare, 
care este rezervată numai maeștri
lor sportului și boxerilor de cate
goria I-a, să fie însoțită paralel și 
de alte competiții, cu caracter a- 
mical, atrăgîndu-se astfel în între
ceri boxerii cu clasificări inferioa
re, dar și pugiliștii de prima cate
gorie care nu fac parte din loturi
le reprezentative ale asociațiilor.

Asemenea reuniuni amicale s-ar 
putea organiza destul de des și 
lucrul acesta n-ar putea decît să 
contribuie la popularizarea boxu
lui. Ce părere au despre aceasta 
colectivele Metalul „23 August", 
Dinamo 9, Flamura roșie-Alimen- 
tația Publică și celelalte colective 
din Capitală care, pînă nu de mult, 
dovedeau o remarcabilă preocupa
re pentru organizarea reuniunilor 
amicale?

I. VII-1955 la Helsinki: Vlasenko
(U.R.S.S.) 8:45,4 — 18.VIII.1955
la Moscova; prăjină: Landstroem 
(Finlanda) 4,47 m. — 17.VII.1955 
la Kouvala; Landstroem 4,50 —
27.VIII-1955  la Helsinki; disc: 
Merta (Cehoslovacia) 56,47 —
17.VII-1955  la Brezniee; ciocan; 
Nenașev (U-R S.S.) 64,05 —12.XII. 
1954 la Baku; 4X.1500 m.: Unga
ria (Mikes, Tabori, Rozsavolgyi, 
Iharos) 15:14,8 — 29-IX-1955 la 
Budapesta; 80 m- g.: Ermolenko 
(U.R.S-S.) 10,8 — 5-VII.1955 la 
Leningrad; lungime: Vinogradova 
(U-R-S.S-) 6,28 — 11.1X.1955 la 
Moscova; greutate: Zîbina (URSS) 
16,29 — 5.IX- 1955 la Leningrad; 
3 X 800 m-: U.R.S.S. (Otkalen- 
ko, Lisenko, Lapșina) 6:27,6 —
II. IX.1955 la Moscova; pentatlon: 
Gudina (U.R.S.S.) 4750 puncte 
(263 — 11,5 — 1,64 — 6,04 — 
13,991 — 6, 7. IX. 1955 la Moscova.

• Echipa iugoslavă de polo pe apă 
Mladost Zagreb a cîștigat turneul 
internațional de polo pe apă desfă
șurat la Hanovra, întrecînd echipa 
Roterde Hamburg, campioana R.F. 
Germane șl echipa reprezentativă a 
Spaniei. Iată cîteva rezultate mai in
teresante: Mladost Zagreb — Spania 
3-2; Mladost Zagreb — Roterde 2-2.

• In orașul Oskarsham din Suedia
a avut loc marți seara un concurs 
internațional de tenis de masă la 
care au participat jucători din R.P. 
Ungară, Suedia și R. Cehoslovacă. 
Finala probei de simplu a revenit 
sportivului cehoslovac Stipek, care 
l-a invins cu 2-1 (21-9; 17-21;
21-12) pe binarul jucător maghiar 
Szepesi Finalistul campionatului 
mondial din 1954 Fliessberg (Suedia) 
a fost eliminat cu 2-1 de Szepesi.

Proba de dublu a revenit cuplului 
maghiar Szepesi — Gyetvay care a 
întrecut în finală cu 2-1 perechea 
Stipek (R. Cehoslovacă) — Fliessberg 
(Suedia).
• La 29 noiembrie s-a disputat la 

Belgrad finala competiției de fotbal 
„Cupa Mareșal Tito”, între echipele 
Beogradski S.K. și Hajduk Split, in- 
tîlnirea s-a terminat cu scorul de 2-0 
(2-fl) în favoarea echipei Beogradski. 
La întrecerile preliminare ale aces
tei competiții de fotbal au partici
pat peste 1300 de echipe din orașele 
șl satele R.P.F. Iugoslavia.

Noi oaspeți ai tării noastre: 
echipa de lupte a Finlandei
Reprezentativa de lupte clasice a 

țării noastre va susține la 10 de
cembrie o nouă întîlnire internațio
nală la București. De data aceasta, 
adversar îi va fi echipa națională a 
Finlandei. Sîntem în măsură — în 
urma comunicării sosite din Helsin
ki — să anunțăm formația viitorilor 
noștri oaspeți.

Iată formația anunțată, pe 
categorii: cat. 52 kgr.: Nykkanen 
Reizio, campion pe anii 1954—55 al 
Finlandei, cat. 57 kgr.: Jaskari 
Tauno, campion de lupte libere al 
Finlandei pe anii 1953—55, al trei
lea la campionatele mondiale de 
lupte libere de la Tokio, cat. 62 kgr. 
Mâkkinen Rauno, campion pe anii 
1952—55 al Finlandei, cat. 67 kgr.: 
Lehtonen Kybsty, campion pe anii 
1952—55 al Finlandei, cîștigător al 
medaliei de argint la campionatele 
mondiale de la Neapole și Karls
ruhe. cat. 73 kgr.: Lehto Heikki 
campion pe anul 1954 al Finlandei, 
cat. 79 kgr.: Punkari Viljo campion 
pe anul 1954 al Finlandei, cat 87 
kgr.: Lahti Heikko campion pe anii 
1954—1955 al Finlandei și al doilea 
la campionatele mondiale de la 
Karlsruhe, cat. grea: Rauhala Ka- 
lervo campion pe anii 1954—55 al 
Finlandei, al treilea la campiona
tele mondiale de la Neapole și al 
doilea la J.O. de la Helsinki. Vîr- 
sta medie a echipei Finlandei este 
de 22 ani.

Pregătiri pentru Cortina 
D’Ampezzo

In foarte multe loturi de schiori 
care se pregătesc pentru Jocurile 
Olimpice Ide la Cortina D'Am
pezzo au fost introduse elemente 
tinere. Aflăm astfel că norvegia
nul Stein Erickssen s-a retras din 
lot, iar noii schiori care fac parte 
din lot sînt foairte tineri. Dintre 
ei se remarcă Rokne și Rollum, 
iar dintre concurente Borhild Nis- 
kin. Aceeași situație se observă 
și în echipa elvețiană care se 
pregătește pentru întrecerile de la 
Cortina. Schneider și Rey au fost 
înlocuiți cu tineri. Dar în general, 
valoarea acestora este încă scă
zuta. Doar Madeleine Berthold 
este una din speranțele elvețiene 
pentru Jocuri.

Italia pregătește o echipă foarte 
numeroasă care și-a începiit antre
namentele încă din luna iunie. 
Lipsesc dintre schiorii care se an
trenează pentru Cortina D’Am
pezzo Zeno Colo, Locatelli și frații 
Ălvera. Antrenorul austriac Hans 
Senger care se ocupă de antrena
mentul concurenților la probele 
alpine și-a îndreptat atenția spre 
Bruno Alberti și frații Burrini. 
Dintre concurente se remarcă și 
Chenal-Minuzzo care este de o va
loare ridicată. Ca și alte multe 
echipe participante la Jocurile 
Olimpice de la Cortina D’Ampezzo, 
lotul italian își desăvîrșește pre
gătirea pe pîrtiile de la Cervinia.

Si în Argentina schiorii se pre
gătesc pentru Olimpiadă. Antre
namentele se desfășoară în sta
țiunea Carolos de Bariioches. Este 
interesant să arătăm că, concuren
tele pe care le va înscrie Argen
tina la probele alpine sînt de ori
gină italiană, și au figurat pe lis
tele unor întreceri europene.

Schiorii sovietici vor participa 
în acest an și la probele alpine. 
Locul lor de pregătire a fost 
schimbat de Ia Kirov pe pantele 
muntelui vulcanic Kola din loca
litatea Ala-Tau, aflată în apro
pierea cunoscutei stațiuni a pati
najului viteză, Alma-Ata. Din e- 
chipă fac parte Filatov, Talianov, 
Sidorova, Vasileva. Aceștia se an
trenează sub conducerea cunoscu
tului antrenor Rostovțev.

Reprezentativa secundă de hochei 
pe gheață a U.R.S-S. învingătoare 

în L F. Germană
BERLIN, 29 (Agerpres).—TASS 

transmite: '"ț
In orașul Bad Feltz (R.F. Ger

mană) s-a disputat la 28 noiembrie 
întîlnirea internațională de hochei 
pe gheață dintre echipa secundă 
a Uniunii Sovietice și selecționata 
orașului Bad Feltz.

Meciul s-a desfășurat în nota de 
superioritate a hocheiștilor sovie
tici care au terminat învingători cu 
scorul de 7—1 (4—0, 1—0, 2—1).

PRIMUL JGC AL ECHIPEI LOCOMOTIVA BUCUREȘTI IN R. P. ALBANIA
TIRANA 30 (prin telefon). — 

In cadrul competițiilor sportive or
ganizate în cinstea celei de a 11-a 
aniversări a eliberării Albaniei, a 
avut loc marți după amiază pe 
stadionul „Kemal Stafa“ întîlni
rea internațională de fotbal dintre 
Locomotiva București și o combi
nată a echipelor Partizan și Lufte- 
tarj din Tirana. Partizan este a 
doua clasată, iar Luftetari a patra 
clasată în campionatul republi
can.

întîlnirea — urmărită de 40.000 
de spectatori — a prilejuit un joc 
viu disputat, cu numeroase faze 
de poartă. In prima repriză, fot
baliștii albanezi au jucat mai bine 
și au avut de partea lor superio
ritatea, luînd conducerea prin 
punctul marcat de Ream ia în min. 
18 dinir-o lovitură liberă de la 16 
m. In această parte a jocului, echi
pa bucureșteană nu și-a găsit ca
dența, punîndu-se greu pe picioare.

La reluare însă, echipa Locomo
tiva joacă foarte bine, domină și 
reușește să egaleze în min. 65 prin 
Olaru care primise o pasă de la

Un Iot de jucătoare și jucători de tenis de masă 
a plecat la Stockholm

Azi dimineață a părăsit Capitala 
îndreptîndu-se pe calea aerului spre 
Stockholm delegația jucătoarelor și 
jucătorilor de tenis de masă care 
vor reprezenta țara noastră la Cam
pionatele internaționale ale Scandi- 
naviei, ce vor avea loc la Stock
holm între 4 și 7 decembrie. In ziua 
de 8 decembrie, reprezentanții 
R.P.R. vor susține la Upsala o în
tîlnire mixtă cu echipa Suediei.

Hocheiștii romini
Marți seara a părăsit Capitala 

plecînd în R. Cehoslovacă echipa 
reprezentativă de hochei pe gheață 
a R.P.R. Din delegația hocheiștilor 
romîni fac parte Z. Csaka, St. 
Ionescu, Al. Măzgăreanu, I. Gan
ga, I. Lorincz, St. Takaci și alții.

Reprezentativa de fotbal a Moscovei a plecat la Cairo

MOSCOVA, 29 (Agerpres). —
La 29 noiembrie a părăsit Mos

cova plecînd spre Cairo echipa se
lecționată de fotbal a orașului 
Moscova. Din echipa fotbaliștilor 
sovietici fac parte lașin, Porhu- 
nov, Bașașkîn. Ogonkov. Paramo-

Concursul internațional de

LENINGRAD, 29 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Concursul internațional de scri
mă care se desfășoară la Leningrad, 
a continuat la 28 noiembrie cu dis
putarea probei feminine de floretă. 
Pe primul loc s-a clasat campioana 
Franței, Delbart cu 6 victorii din 
8 posibile. Locul doi a revenit cam
pioanei mondiale Domolki (R.P. Un
gară) iar pe locul trei s-a clasat 
Gțudmane (U.R.S.S.). Ultimele 
două concurente. împreună cu cam
pioana olimpică Camber (Ka® 
lia), clasată pe locul patru, au rea
lizat cîte 5 victorii fiecare.

Turneul hocheiștilor sovietici in Anglia
LONDRA, 29 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Stadionul „Harringay" din Lon

dra a găzduit luni cea de a doua 
întîlnire internațională de hochei 
pe gheață dintre echipa reprezenta
tivă a Uniunii Sovietice șî echipa 
engleză „Harringay Racers". După 
cum se știe, în primul meci victoria 
a revenit hocheiștilor sovietici cu 
categoricul scor de II—1.

Echipa engleză a început foarte 
puternic și la sfîrșitul primei re

Seredai. Bucureștenii mai au și alte 
situații favorabile, pe care însă nu 
reușesc să le fructifice. In ulti
mele secunde de joc, Olaru are 
ocazia să marcheze golul victoriei, 
trage la poartă însă . arbitrul ma
ghiar Gero Gyula fluieră sfîrșitul 
partidei.

In prima sa întîlnire în capitala 
R.P. Albania, Locomotiva a obținut 
un rezultat valoros în fața unei 
selecționate puternice. Cel mai' 
bun jucător de pe teren a fost in
terul dreapta Roman. S-au maî 
remarcat: portarul Dungu și îna
intașii Olaru și Seredai.

Locomotiva a folosit următoa
rea formație:

Dungu-Garbelotti, Vărzan, Ma- 
cri-Ferenczi, Langa-Călin, Roman, 
Olaru, Seredai, Filote.

La pauză au fost înlocuiți: Gar- 
belotti cu Stancu și Filote cu Se- 
menescu.

A doua întîlnire a echipei bu- 
cureștene va avea loc duminică 4 
decembrie, tot la Tirana, în com
pania unei selecționate formate 
din cei mai buni fotbaliști alba
nezi.

Apoi, sportivii noștri vor pleca în 
Anglia, unde vor întîlni în cîteva 
meciuri pe jucătoarele și jucătorii 
din Marea Britanie.

Delegația sportivilor romîni care 
a făcut deplasarea este formată 
din maestrele emerite ale sportului 
și campioanele mondiale Angelica 
Rozeanu și Ella Zeller, precum și 
din maeștrii sportului Matei Gant- 
ner, Tiberiu Harasztosi, Paul Pesch 
și Mircea Popescu.

in R. Cehoslovacă
Echipa de hochei a R.P.R. se va 

antrena în comun timp de două 
săptămîni în localitatea Karlovy 
Vary alături de cele mai bune e- 
chipe de hochei din R. Cehoslovacă.

(Agerpres)

nov, Netto, Tatușin, Fedosov, Si
monian, Salnikov, Ilin și alții.

Selecționata orașului Moscova va 
susține mai multe întîlniri în com
pania celor mai bune echipe egip
tene de fotbal.

scrimă de la Leningrad

LENINGRAD 30 (Agerpres) — 
TASS transmite:

La Leningrad a luat sfîrșit 
marți seara concursul internațio
nal de scrimă la care au partici
pat sportivi din Italia, Franța, 
R.P. Ungară, R. Cehoslovacă șî
U.R.S.S.

In ultima zi a concursului s-a 
disputat finala probei de sabie. 
Pe primul loc s-a plasat scrime- 
rul maghiar Karpati. El a fost 
urmat în ordine de Rîlski 
(U.R.S.S.), Gerevicz (R.P. Un
gară), Kuznețov (U.R.S.S.) șî 
Vîșpolski (U.R.S.S.).

Concursul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească- 

prize tabela de marcaj indica sco
rul de 3—0 în favoarea gazdelor. 
Repriza a doua a cunoscut perioade 
egale de dominare, fiecare echipă 
înscriind cîte un punct. Deși con
duși cu 4—1 hocheiștii sovietici 
au făcut în ultima repriză o ade
vărată demonstrație. Babici, Tre-’ 
gubov, Pantiuhov și Nikiforov au 
înscris pe rînd cîte un punct, ast
fel că victoria a revenit echipei 
Uniunii Sovietice cu rezultatul de 
5—4.
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