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C A. - AL DOILEA FINALIST AL CUPEI R.P.R. LA FOTBAL
;ri, C.C.A,. a învins pe Locomotiva București cu 4—0 (0—0)!

O strălucită victorie a echipei 
noastre reprezentative de lupte 

R. P. Romină •— Finlanda 5-3

jcă timpul nu ar fi fost atît 
rece, cu greu și-ar fi putut 
ipui vreunul din spectatorii 
enți ieri în tribunele Stadio- 
i Republicii, că asistă la un 

i de fotbal în plin decem- 
Soare mult, ca de primă- 

/• teren excelent de joc, spec
ii foarte mulți — aproximativ 
00 — și două echipe a căror 
uțic era așteptată cu nerăb- 
î într-o partidă care concen- 
e de cîteva zile atenția ju
rilor de fotbal. De o parte, 
pa C.C.A., de atîtea ori ea ru
ină și deținătoare a Cupei, 
;ura reprezentantă a catego- 

A rămasă în competiție și 
. aspira, cu cele mai multe 
se, la victorie; de alta, Loco- 
iva București, cîștigătoarea 
et întîi din categoria B, una 
cele mai populare echipe, care 

ia să dea un examen serios în 
jipania unei echipe din cate- 
ia A, în care a promovat, 
i, deci, în perspectivă o între- 
e sportivă de calitate, care 
tifica pe deplin pasiunea cu 
e. o așteptau sportivii, 
ntîlnirea, însă, nu a corespuns 
ît în parte. Mai precis, nu- 
i în ceea ce privește echipa 
'..A. Locomotiva a dezamăgit 

’ n comportarea avută, și ca și 
alte ediții ale Cupei, a cedat 

nou în fața echipei C.C.A.
easta, jucînd peste așteptări, 
,i ales în repriza a doua, a 
rlberat toate speranțele tero
rilor, a cucerit victoria pe de- 
n meritată, la un scor nesperat 
i chiar de militari, și s-a ca- 
cat pentru finală, în compania 
mației orădene Progresul. Fi
la — cum se știe — se va 
iputa duminică 18 decembrie 
București.

O REPRIZA MAI 
ECHILIBRATA

La fluierul arbitrului C. Mitnan 
care a condus bine — pe te- 

î s-au aliniat următoarele for- 
*’i :

4.; Gram — Zavoda II, 
. V. Dumitrescu — Onisie, 

"ț- V. Moldovan, Constan- 
exandrescu, Zavoda I, Tă-

OMOTIVA: Coman— Gar- 
Vărzan, Cheresteș — Fe- 

zi, Macri — Călin, Roman, 
aru, Zeană, Filote.
Cum se vede, feroviarii au pre- 
ntat echipa cunoscută, în timp

C.C.A.  a avut o formație di- 
rită decît cea anunțată.
încă de la începutul jocului 

a remarcat că de partea echipei 
C A. este un avantaj care, mai 
•ziu. va fi decisiv : omogenita- 
a compartimentelor. Această 
jogenitate a făcut ca echipa 
CA. să stăpînească jocul în 
tnp, să inițieze și să dezvolte 
■țtuni spectaculoase, cu partici- 
irea mijlocașilor Onisie și Bo- 
>, jucătorii de bază ai echipei, 
tacul însă, combină prea mult, 

special Alexandrescu și Con- 
intin. astfel că militarii nu-și pot 
la situații Tavorabile la poartă, 
| apărarea feroviar’lor poate 
erveni de fiecare dată cu suc- 

In schimb, Locomotiva se 
je greu pe picioare, tocmai 

cauza lipsei de legătură mai 
' > în atac, compartiment care 

ne foarte puțin balonul. Efor
ie apărării, și în special ale 
Ferenczi, de a „împinge" me- 
echipa în atac rămîn zadar- 

, Olaru și Câțin mai ales nu 
esc să „lege jocul", astfel că 
părarea militarilor are o sar» 

mai ușoară.
imele 15 minute se scurg în 
ra notă de superioritate în 

a echipei C.C.A. Apoi, trep- 
feroviarii încep să atace mai 
iv, cu mai multă Jiotărîre, 
>artă și meciul devine mai 
sic. Nici înaintașii militari 
i lasă mai prejos și portarii, 
ales, încep să aibă emoții.

(min. 17) execută o lovi-

Fază la poarta 
tură liberă de la colțul careului 
și mingea lovește bara, ieșind 
afară. Atacurile echipei C.C.A. ră
mîn ineficace, cele ale feroviari
lor devin mai periculoase. Olaru 
este surprins în ofsaid la o com
binație Roman — Călin, apoi Za
voda I primește „plocon" o min
ge respinsă de Garbeloti, dar 
trage peste bară. Jocul este mai 
echilibrat. Locomotiva răspunde 
cu acțiuni pline de nerv, obține un 
corner în min. 29, rămas fără 
rezultat. In min. 34 Coman co
mite o greșeală mare: aruncă 
mingea lui Tătaru, dar acesta nu 
a sezisat, n-a tras la poarta 
goală și a pierdut astfel o ocazie 
bună. Acțiunile se succed destul 
de repede la ambele porți, jocul 
ridieîndu-se la un nivel satisfă
cător. O combinație frumoasă Ale
xandrescu — V. Moldovan : ulti
mul centrează, Alexandrescu reia 
prea încet de la 6 m„ Coman 
plonjează dar mingea se lovește 
de V. Moldovan și iese afară. 
Imediat „pericolul" se mută la 
poarta lui Gram, unde Zeană — 
liber — trage alături de la 9—10 
m. Sfîrșitul jocului este foarte di
namic, dar toate eforturile ră
mîn fără rezultat deși au fost 
situații favorabile de gol.

REPRIZA ECHIPEI C.C.A.
Repriza a doua începe destul 

de „tare". Ambele echipe încear
că să deschidă scorul. C.C.A. este 
aceea care imprimă acțiunilor mai 
multă combativitate și hotărîre. 
Apărarea Locomotivei luptă din 
răsputeri și cu succes pînă în 
min. 53. In acest minut se pro
duce o greșeală a apărării fero
viarilor : o minge pierdută de a- 
tacul militarilor se îndreaptă 
spre Coman, care ieșise din poar
tă s-o prindă, Cheresteș însă, 
nu-i de acord și se grăbește s-o 
degajeze. Dar mingea îl lovește 
în spate pe Alexandrescu, care 
urmărea faza, și de aici ricoșea
ză în poartă, în ciuda interven
ției lui Coman: 1—0. Mare gre
șeală, pe care echipa Locomotivei 
o resimte. Ea pare demoralizată 
și lipsită de forța necesară pen
tru a reacționa. In schimb, C.C.A. 
tocmai acum forțează, sezisînd 
momentul prielnic și acesta este 
un mare merit al „albaștrilor". 
Rezultatul: în min. 55 C.C.A. 
urcă scorul la 2—0. V. Moldo
van a făcut o cursă pe dreapta 
și a centrat lung. Ferenczi nu 
a reușit să aj-ungă cu capul și 
mingea intră în posesia lui Tă
taru, care fuge și trage. Mingea 
lovește bara și intră în plasă. 
C.C.A. continuă să atace și să do
mine, supunînd apărarea dezor
ganizată a Locomotivei la o pre
siune puternică și în min. 60 sco
rul devine 3—0: Zavoda I a tras, 
Vărzan a respins în picioarele 
lui ; un nou șut și Coman a fost 
nevoit să respingă în corner. Ba
te Tătaru și Zavoda I (tot el!...) 
reia cu capul în plasă. Meciul 
este jucat. Echipa feroviară nu 
mai este capabilă de nici un efort.

Locomotivei București
Atacul acționează sporadic și con
fuz. C.C.A. stăpînește terenul și 
jocul și în min. 70 scorul este 
pecetluit: Onisie trimite lui Con
stantin, acesta lui Alexandrescu
— un dribling scurt, Vărzan este 
„aruncat" într-o parte și Coman 
nu mai poate opri șutul puternic 
al lui Alexandrescu: gol 1 Ulti
mul, al unei reprize care se 
scurge mai departe în nota de 
superioritate a echipei C.C.A., în
treruptă de cîteva atacuri mai 
legate, dar fără rezultat, ale Lo
comotivei. Jocul ia sfîrșit cu un 
rezultat binemeritat .de învingă
tori, chiar la scorul de 4—0, care, 
deși pare neverosimil, este real 
față de diferența dintre echipe.

C.C.A. — cu o echipă echili
brată — a jucat foarte bine mai 
ales în repriza a doua, cînd a 
desfășurat acțiuni în mișcare de 
toată frumusețea. Echipa militară 
a știut să joace și contra vîntu- 
lui și cu vin tul: a culcat balo
nul și l-a pasat repede și cu pre
cizie. A știut, mai ales, cînd tre
buie să forțeze jocul și să-și 
transforme în goluri superiorita
tea tehnică, tactică și fizică. In 
mod deosebit, s-au distins Ale
xandrescu, Tătaru, Onisie, Bone, 
Constantin și Zavoda I. Locomo
tiva s-a prezentat — în general
— sub așteptări, fără coeziune, 
lipsită de un atac constant. îna
intașii, și în special Călin și 
Olaru, au fost în repriza a doua 
cei mai slabi jucători ai echipei. 
Cu greu au reușit să înjghebeze 
acțiuni mai legate, nu au știut 
cum să folosească avantajul vîn- 
tului și s-au descurcat foarte 
greu contra lui. Apărarea a mun
cit mult, dar cu succes numai 
în prima repriză. După pauză 
a comis greșeli și a cedat. Sin
gurii jucători care pot fi remar
cați sînt Coman și Ferenczi.

PETRE GAȚU

Reprezentativa orașului
CLUJ, (prin telefon de la trimi

sul nostru). Spectatorii aJliaiți ieri 
seară în sala „tanoș Henbak" din 
Cluj, care găzduit etapa finală 
a „Cupei Orașelor", au aplaudat 
ou căldură pe cea mai omogenă și 
mai bine pregătită dintre echipele 
regiunilor înscrise în această com
petiție, echipa reprezentativă a o- 
rașului Bucuirești, cîștigătoairea a- 
cestei competiții.

Gimnastele și giimnaștii comipo- 
neniți ai formației cîștogătoame și-au 
încheiat astfel activitatea compe- 
tiționailă din acest an, cu un fru
mos succes, care le-a adus, odată 
cu trofeul mult disputat, și o faimă 
binemeritată între gimnaiștii frun
tași ai țării noastre.

In afară de echipele orașului 
București, oare au obținut în aceas
tă etapă lociuil I atît la fete cît și 
la băieți, s-au evidențiat în mod

Cei peste 3.000 spectatori care 
au urmărit sîmbătă seara în sala 
Floreasca întîlnirea internațională 
de lupte clasice dintre echipele 
R. P. Romîne și Finlandei, au 
avut marea satisfacție de a a- 
plauda la sfîrșitul reuniunii vic
toria echipei R.P.R. (scor 5—3). 
Succesul reprezentanților noștri 
care poate ii calificat fără dis
cuție, drept strălucit, înseamnă 
pentru luptătorii echipei R. P. Ro
mîne o binemețitată consacrare 
pe plan internațional, absolvirea 
unui adevărat examen de matu
ritate.

Formația Finlandei alinia în fa
ța publicului bucureștea.n pe cei 
mai în formă luptători de care 
dispune. In același timp fiecare 
luptător se prezintă cu o exce
lentă carte de vizită, avînd la 
activ numeroase succese Interna
ționale, cu toate că cei mai mulți 
dintre ei sînt tineri.

Reprezentativa noastră a în
vins datorită în special unor 
înalte calități morale și de vo
ință și unei bune tactici indivi
duale și de echipă. In această 
privință, ideea utilizării lui L. 
Bujor la categoria grea s-a do
vedit a fi fericită și rezultatul 
aplicării acestei formule este că 
formația noastră a cîștigat punc
tul victoriei.

Echipa Finlandei nu și-a dez
mințit marea sa faimă, Toți lup
tătorii finlandezi sînt atleți foar
te bine proporționați, puternici, 
dotați cu o mare forță, au multă 
stabilitate, acționează în viteză 
și imprimă întrecerii un caracter 
viu, combativ. Sînt foarte rezis- 
tenți și știu să-și dozeze efortu
rile. Acțiunile lor au un caracter 
de surpriză, fiind executate rapid, 
fără acele întîrzieri și „telefo- 
nări" care, din păcate, se observă 
în activitatea pe saltea a unora 
dintre luptătorii noștri. O impre
sie deosebită au lăsat Rauno Ma- 
kinen, Kyosti Lethonen, Viljo 
Punkari și Keikko Lahti. Ceea 
ce avem însă să reproșăm lup
tătorilor finlandezi, aproape fără 
nici o excepție, este faptul că ei 
imprimă luptei o anumită duri
tate și că se folosesc de acțiuni 
nepermise, piedici, răsucirea dege
telor, etc.

Dintre reprezentanții noștri s-au 
remarcat: Fr. Horvath, V. Bular- 
ca (acest luptător a dovedit că-și 
merită locul în echipa R P.R.) și 
L. Bujor. Sportivilor noștri le re
proșăm însă tendința — aproape 
generală — de a duce o luptă 
pasivă, din picioare, și de a 
nu-și organiza în cele mai bune 
condiții apărarea în reprizele de 
parter.

★
După obișnuita festivitate de 

deschidere, arbitrul Salonen a 
chemat la întrecere prima pe
reche de luptători, în cadrul CA
TEGORIEI DE 52 kgr. Meciul 
dintre D. Pirvulescu și Nykanen 
s-a disputat însă în afară de 
concurs, deoarece luptătorul fin
landez, depășind greutatea cate
goriei, a cedat primul punct în 
favoarea echipei gazdă încă la 
cintar. Pirvulescu a cîștigat și pe 
saltea, dovedind că punctul cîț- 
tigat de el la cîntar n-a venit 
totuși pe „gratis". A fost mai 
combativ decît adversarul său și 
în repriza de parter i-a cîștigat 
lui Nykanen două puncte prin 
executarea unei centuri laterale. 
CAT. 57 kgr.: Fr. Horvath între
ce la puncte pe T. laskari. Intîl- 
nind un luptător rutinat și foar
te periculos, Horvath a dus o 
■luptă inteligentă, dominîndu-și 
adversarul multă vreme. Horvath 

București a cucerit „Cupa Orașelor**  la gimnastică
deosebit Georgeta Hurmuzache 
(Cluj) și Helmuth Orendi (Bucu
rești), tineri gimnaști care, fa ul
timul timp, au făcut publicului iu
bitor al gimnasticii o tplăcută sur
priză și care aiu terminat acest 
an cu un firumos loc I. Tot la capi
tolul evidențieri trebuie trecută și 
organizarea concursului, care s-a 
dovedit mal presus de orice criti
că. La categoria I, Magda Schnei
der (Reg. Stalin) și Mihail Goltoer 
(Cluj) au întrecut adversari de va
loare (Cornelia Anghel și, respec
tiv, Vasile Murguleț) dovediindu-și 
astfel cu prisosință valoarea lor ac
tuală.

Etapa a V-a: băieți: pe regiuni:
1. Bucureșjtt 821,39 p.; 2. Cluj
703,44 p.; 3. Arad! 624,49 p.; 4.
Stailto 337,90 p.; 5. Timișoara 
328,30 p. Individual: categoria 
maeștri: 1. H. Orendi (București)*  
148,80 p.; 2. M. Botez (Arad) 

reușește să-l treacă prin pod pe 
laskari î.ntr-o centură laterală. 
Mai înainte, el a încercat să-l 
ridice de două ori prin suples 
pe laskari, dar acesta se apără, 
utilizînd piciorul. In ultimele trei 
minute Horvath slăbește însă rit
mul, dîndu-i lui laskari prilejul să 
demonstreze mai multă combati
vitate.

CAT. 62 kgr.: Ion Popescu este 
întrecut la puncte de R. Makinen. 
Luptătorul romîn s-a comportat 
slab, mai ales dacă ținem seama 
de faptul că el putea să adopte 
o tactică potrivită față de un 
adversar pe care-1 cunoștea. Ma
kinen, un luptător mai înalt de
cît Popescu și dotat cu o forță 
deosebită, a domfaait întîtairea 
de la „cap ia cap". A cîștigat 
sigur prin acțiunile de parter, 
unde l-a ridicat ușor pe Popescu. 
Acesta a dus în permanență o 
luptă închisă, obstrucționistă.

CAT. 67 kgr.: D. Cuc îl între» 
ce la puncte pe K. Lehtonen. 
Meciul a avut o desfășurare ex
trem de încordată. Publicul a ur
mărit cu deosebit interes această 
partidă care urma să confirme 
rezultatul favorabil reușit în 1953 
de Cuc în fața aceluiași Lehto
nen. Luptătorul romîn începe 
lupta prin tentative de a prinde 
centura lui Lehtonen. De aseme
nea, el încearcă un tur de cap, 
contrat afară de luptătorul fin
landez. Apoi meciul decurge în 
aceeași notă de încercări, în care 
se observă viteza lui Lehtonen, 
dar și tendința acestuia de a lucra 
cu piciorul. La parier, Lehtonen 
execută o acțiune nereglementa
ră, pe care arbitrul de centru o 
semnalează, dar cei doi arbitri 
de margine finlandezi nu țin sea
ma și o punctează. La sfîrșitul 
partidei Lehtonen este declarat 
învingător de către arbitrii fin
landezi. Juriul intervine și, rec- 
tificînd eroarea, decide rezultatul 
în favoarea țui Cuc.

CAT. 73 kgr.: V. Bularcă în
trece la puncte pe H. Lehto. Tî- 
nărul luptător romîn a făcut un 
meci entuziasmant și a cîștigat 
detașat. El 4-a ridicat de cele mai 
multe ori prin salturi pe Lehto, 
care s-a apărat însă necorect, cu 
piciorul. Lehto a utilizat în atac 
priza la gît fără prinderea mîinii, 
lucru de asemenea interzis. Bular
că trebuie să-și regleze însă tim
pul de luptă și respirația.

CAT. 79 kgr.: M. Belușica pier
de la puncte în fața lui V. Pun
kari. Amîndoi încep în viteză. 
Belușica încearcă un salt, însă îl 
pregătește prea mult. La execu
tare, este contrat și trecut prin 
pod. Toate eforturile sale de a 
cîștiga puncte rămîn infructoase. 
Deși 1» sfîrșit foile de arbitraj 
arată egalitate. Punkari cîștigă 
datorită acțiunii sale tehnice com
plete.

CAT. 87 kgr.: O. Forai este 
învins prin tuș în min. 12 de H. 
Lahti. Superioritatea lui Lahti s-a 
vădit mai ales în lupta la parter, 
unde îl ridică prin rebur pe 
Forai. La a doua acțiune de acest 
fel, Forai este pus tuș. Meritorie, 
rezistența lui Forai.

CAT. GREA : L. Bujor întrece 
la puncte pe K. Rauhala. Luptă
torul romîn a făcut cea mai bună 
partidă a sa din ultima vreme. 
A utilizat o tactică potrivită, nu 
s-a risipit în acțiuni riscante, iar 
la parter a cîștigat 6 puncte din 
acțiuni olar executate: supleu și 
centură laterală. De asemenea, el 
s-a apărat foarte bine. Bujor me
rită toate laudele.

I. ȘEINESCU

148,59 p.; 3. N. Covaci (București)' 
144,46 ip. Categoria 1: 1. M. G61I- 
ner (Cluj) 103,50 ip.; 2. V. Mur» 
gu'.eț (București) 102,85 p.; 3. I. 
Tohăneanu (Stalin) 102,20 p. Fete: 
pe regiuni : 1. București 768,17 p.;
2. Cluii 62Sj84 p.; 3. Stalin 515,42 p.; 
4. Anad 486.09 p.; 5. Timișoara 359,38 
p. Individual: categoria maestre:
1. Georgeta Hurmuziache (Cluj) 
136.10 ip.; 2. Elena Popovici (Bucu
rești) 132,54 p.; 3. Agneta Witten
berger (București) 128,94 p. Cate
goria 1: 1. Magda Schneider
(Stalin) 87,05 p.; 2. Cornelia An
gliei (Arad!) 85,36 p.; 3. Eva Eqdlor 
(Oluj) 83,60 p.

Iată cum arată clasamentul ge
neral al „Cupei Orașelor" la sfîrși» 
Iul ultimei etape: 1. București 80 
p.; 2. Cluj 73 p.; 3. Ttoișoama 40 
,p.; 4. Arări 37 p.; 5. Stal fa 30 ip.

ELENA MATEESGU



ICHIPA FLAMURA ROȘIE A CIȘTIOAT CAMPIONATUL REPUBLICAN DE HALTERE
, Se obișnuiește ca înaintea fie- 
«icarei competiții importante pe masa 
Jur talul sâ se depună cupe’.e, roe- 
•idla’.iile și 4iplomele care urmeaiză a 
>ee atribui Învingătorilor. Așa s-a 
tntîmptat și sîmbătă la fioatete 
•camțpionaluil'Ui republican de haltere 
pe echipe, cîrtd aceste „trofee" e- 
arau așezate pe masă, urmtod ca la 
isfîrșituil întrecerilor să fie predate 
•celor ca^e le vor cîștiga. Iată însă 
«că inspecția de haltere a vrut să 
lucreze ceva mai... operativ, și— 
pentru a nu pierde prea mult timp 
cu completarea diplomelor la sdirși- 
iul concursului, acestea au fost 
dinainte completate, pe locui I f'i- 
gurirad echipa Caisei Centrate a Ar
matei. Vechiul proverb, „socoteala 
de acasă nu se potrivește cu cea 
din lirg" și-a arătat din nou voita- 
bilitatea 1 In ultimele clipe ale 
•concursului, membrii juriului au 
fost nevoiți să lucreze de zor pen
tru a scbitnl’a diplomele dinainte 
completate și să înscrie pe acestea 
numele echipei asociației FLAMU
RA ROȘIF. care a cîșttigat locul I 
pe echipe și totodată titlul de e- 
chipă campioană a țării...

Echipa Flamura roșie a obțjmtt 
o victorie meritată, ta ca-pătul unei 
lupte extrem de pasionante, in care 
toți componenții echipei s-au evi
dențiat. Mențiuni speciale se pot 
face pentru tînărul La-zăr Boroga, 
care a reușit să se claseze pe pri
mul loc !a categoria semimijlocie, 
cât și pentru f-ratții lenoiu, care au 
ocupat de asemenea primele loeu'ri 
la categoriile ia care au participat. 
■Mie Ienciu a obținut un nou record 
la împins (110 kg.) în cadrul ca
tegoriei mijlocie. Frumos s-au com
portat Vasile Becteraș și Gh. Ber- 
teamu care au ocupat locurile dini 
•a categoriile semtașceră și, respec
tiv, cea mai ușoară. Despre Fla
mura roșie se poate spune că a 
fost echipa cea mai omogenă și, 
fiind excelent îrudritmată de antre
norul ei Ilie Ienciu, a cîș-tigiat pe 
merit primul loc.

Echipa Casei Centrale a Arma
tei a ocupat locul II. Diferența de 
puncte care o desparte de Flamura 
roșie (7) mi exprimă și dre-erta 
de valoare dintre cele două echipe. 
In ziua a doua a ooncurewi'.ui, echi
pa C.C.A. s-a apropiat simțitor de 
«rima clasată și putea să și câștige 
primul loc, dacă Vasariwly s-ar fi

Campionatul republican individual de popice 
a luat sfîrșit

‘ Arenele Recolta M.A.S., 23 Au
gust și Progresul Justiția din Ca
pitală au găzduit timp de trei zile 
întrecerile celor mai buni jucători 
și jucătoare de popice din țară, 
pentru cucerirea titlului de cam
pion republican.

Făcînd o comparație cu celelalte 
campionate, în anul acesta nivelul 
tehnic al jucătorilor a fost mult 
mai ridicat. Participarea ă fost des
tul de numeroasă (114 concurenți). 

.'Această disciplină sportivă, care 
.numără peste 34.000 sportivi legi
timați, a căpătat o largă populari
tate în rîndurile oamenilor muncit 
-'Acest lucru a reieșit și din numă- 
_rul mare de concurenți care au luat 
parte la întreceri în faza de raion 

-și regiune. Forurile superioare s-au 
‘.îngrijit ca participanții La finală 
:să aibă cele mai bune condiții de 
•cazare și întrecere. După cum a 
-arătat și tov. Em. Cristescu, vice- 
.președinte al comisiei centrale de
• tropice, cu ocazia închiderii festive, 
îîn acest an s-au afirmat o serie 
«de elemente care datorită sîrguin-

depuse în vederea ridicării mă- 
'testriei lor sportive, au reușit să 
«obțină rezultate valoroase. Primele 
■Nocuri au fost ocupate anul acesta
• de sportivi care practică acest sport 
tde numai cițiva ani. De exemplu, 
îElena Lupescu (București) s-a do
vedit a fi o jucătocre de mare va
loare' Rezultatul său în proba de 
>100 lovituri plin și izolate se apro
pie de cele mai bune din Europa. 
rLa fel și proaspătul campion la 100 
:ș_i 200 lovituri singuratice, respec
tiv plin și izolate, ton Micorciu 
((Arad) este un sportiv cu mari po- 
:sibilități. El s-a afirmat printre 
(popicarii de valoare încă de la în-
• trecerea internațională cu echipa 
IR. Cehoslovace, când a cucerit pri
mul loc. „Cele două titluri de cani- 

:*ion  pe care le-am cucerit în anul 
-.acesta — a spus el — sînt rezul- 
ttatul importanței pe care am acor
dat-o respectării programului c’e 
-antrenament".

Mai trebuie menționat că ma- 
«eștri ai sportului ca I. Szabo 
((Arad), I. Varga II (Oradea) și 
?A1. Andrei (București) «n-au obți- 
tfiut rezultatele scontate, din cauză 
>că n-au avut continuitate în antre
namente. -Se poate spune că în 

clasat înaintea lui Boroga, la cat. 
semimij-locie. Considerăm că antre
norul Ștefan Gh. Ștefan s-<a orien
tat greșit atonei cînd i-a indicat 
lui Vasariiely să intre la. stilul „a- 
runcat" la 122,5 kg. (la care Va- 
sarhely a ratat toate cele trej în
cercări) privând în felul acesta e- 
chipa sa de puncte prețioase.

Pe locul III s-a clasat echipa 
Știtoța, care a constituit o plăcută 
surpriză prezentînd o formație omo
genă, cu halterofilii în plin progres; 
Băfcăceanu, Oreste șa Gațapis.

Dinamo a trebuit să se mulțu
mească cu locul IV, din cauză că 
•doi concurenți au abandonat: Pur- 
cĂneta s-a aooidentat la împins iar 
Piticaru a ratat toate celle trei 
încercări la aruncat (127,5).

Metatol și Progresul au ocupat 
locurile 5 și respectiv 6.

Mai mult pentru participare și 
mai puțin pentru rezultatele obți» 
nu'ie, merită a fi evidențiate echi
pele : Locomotiva, Voința și Mine- 
mi. lată rezultatele înregistrate :

1. FLAMURA ROȘIE (14) : Gft. 
Berteanu 225 kg. (2); Vasile Bec
teraș 272,5 kg. (2); Gh. lencu 
■'M2r5 kg. II): Lazăr Boroga 312.5 
kg. (1): llie Ienciu 337,5 kg. (1): 
Mihai Gush ei h 320 kg. (3); C. So- 
tirovici 290 kg. (4). 2. CASA CEN
TRALĂ A ARMATEI (21): Andrei 
Elekes 225.5 kg. (3); V. AnĂrono- 
vfci 262,5 kg. (4); Tiberiu Roman 
295 kg. (2); A. Vasarhely 190 kg.
(7);  V. Rudan 317,5 kg. (3); Mie 
Dancea 362,5 kg. (1): Silviu Ca
zan 397,5 kg. (1). 3. ȘTIINȚA (22) :

Concurs de atletism în Capitală
Colectivul sportiv Știința I.C.F. 

din București a organizat dumini
că dimineața un concurs de atle
tism, în cinstea celui de al Il-lea 
Congres al Partidului. întrecerile 
s-au desfășurat pe stadionul Repu
blicii. Iată rezultatele tehnice în
registrate : greutate bărbați : 1.
Ion Vorovenciu (Știința) 13,56; 2. 
Dan Stoian (Progresul) 12,93; 3 
Dumitru Zamfir (Dinamo) 11,67; 
greutate femei: Alexandrina Tă- 
nase (Progresul) 12,10; disc băr
bați : 1. Sergiu Știrbu (Știința)
40,36; 2. Virgil Manoleseu (Dina

acest aci a existat o preocupare 
mai mare a colectivelor sportive 
față de jucătorii care le-au repre
zentat în întrecerea finală. Excep
ție au făcut colectivele din Giur
giu care n-au acordat acestor cam
pionate cuvenita atenție.

In urma întrecerilor s-au obți
nut următoarele rezultate :

50 lovituri singuratice (feminin)
I. E, AR1ON (București) 32 p. 

(Campioană R.P.R.) ; 2. M. Nadaș 
(Arad) 30 p.; 3. FI. Lăpușan (Bu
curești) 28 p.; 4. M. Kelemen
(Cluj) 27 p. ; 5. M. Szemany
(R.A.M.), A. Felsegi (Regiunea 
Stalin) și M. Albert (R.A.M.) cîte 
25 p. (Au luat parte 23 concuren
te).

100 lovituri plin și izolate (femi
nin)

I. ELENA LUPESCU (Bucu
reștii) 397 p. (campioană R.P.R.);
2. M. Szemany (R.A.M.) 394 p. ;
3, E. Arian (București) 371 p. ; 4. 
I. Kreutzer (Regiunea Stalin) 357 
p.; 5. M. Nadaș (Arad) 354 p. 
(Au luat parte 25 concurente).

100 lovituri singuratice (mascu
lin).

1. I. MICOROIU (Arad) 83 p. 
(campion R.P.R.) ; 2. N. Zolyomi 
(Baia Mare) 82 p.; 3. N. Felsegi 
(Regiunea Stalin), I. Munteanu 
(Regiunea Stalm) 78 p.; 4. T. 
Siemany (R.A.M.) 76 p.; 5. A. 
Andrei (Buc.). A. Gomoiu (Bucu
rești) și T. Negru (Craiova) cîte 
75 p.; 6 Carol Fekete (Anad), 
Francise AĂcola (Clui) 74 n.; 7. 
I. Dinescu (Ploești) 71 p.; 8. V. 
Ivan (Ploești), I. Szabo (Arad) cite 
69 p. ; 9. I. Varga II (Oradea) 68 
P-; 10. P. Purie (Ploești) 66 p. 
(»h ’uat "arte 32 concurenți).

200 lovituri plin și izolate (mas
culin).

1. I. MICOROIU (Arad) 824 p. 
(campion R.P.R.) ; 2. Z. Czek 
(R-A.M.) 820 p.; 3. I. Dragomi- 
rescu (Ploești) 814 p.; 4. N. Sto- 
ianov (Cnaiova) 801 p.; 5. C. Co- 
coș(R.A.M.) 795 p.; 6. I. Dinescu 
(Ploești) 794 p.; 7. I. Munteanu 
(Stalin) 775 p. ; 8. Fr. Micola 
(Cluj), Gh. Tenie (Iași) cîte 771 
p.; 9. T. Szemany (R.A.M.), Fr. 
Szasz (Cluj) cîte 765 p.; 10. C. 
Fekete (Arad) 761 p. (au luat 
parte 37 concurenți).

N. OLARU 

I. Kiliman 212,5 kg. (4); lom Bal- 
mău 262,5 kg. (3) : Gh. Tescu 275 
kg. (4); Cațapis Fotis 267,5 kg. (3); 
Cornel Bucur 325 kig. (2); Iosep 
Oreste 295 kg. (4); N. B-ăbcăceanu 
345 kg. (2). 4. DINAMO (30) : 
Ștefan Orhan 235 kg. (1); A. Coa
ma 260 kg. (5); Gn. Manăiîascu 
290 kg. (3); Gh. Puncătrea 90 kg.
(8) ; Oh. Piticaru 195 kg. (8); O. 
Gheorghid 352,5 kg. (2); A. Nes
terov 315 kg. (3); 5. METALUL (36):
T. Bîrzac 162,5 kg. (9); Ion Birău 
285 kg. (1); Nedavni Francfec
262.5 kg. (6); Tudor Enache 272,5 
kg. (2); Gh. Mocanu 242,5 kg. (6); 
Gh. Paliska 267,5 kg. (7); Wagner 
Andrei 287,5 (5). 6. PROGRESUL 
(37) : Ion Panait 210 kg. (5); 
Goschler Fr. 255 kg. (6); L. Io- 
nescu 267.5 kg. (5); L. Bădărău
242.5 kg. (4); S. leac 295 kg. (4); 
Anghel Lucian 287,5 kg. (5). Nea- 
vîrid concurenți ta categoria grea, 
echipei Progr-:-,i«l i s-au adăugat 8 
puncte. 7. LOCOMOTIVA (43); D. 
Blebeia (6); Gh. Iacob (7); E. Bara- 
ttaș (7); F. Szatmari (5); Șt. Ba- 
nyai (5); V. Hogea (6); loan Că- 
tăr.ici (7). 8. VOINȚA (52) : M. 
Bojthe (8); Emeric Maxim (9); R. 
Pungă (8); A. Simionescu (6); N. 
Berca-riu (7); Pierre Eremia (6). In 
afară de concurs Liviu- Hnkfei 307,5 
kg. la categoria grea. Echipei Vo
ința i s-a adăugat 8 puncte penali
za e. 9. MINERUL (60) : I. Rete- 
zan (7); S. Vejdel (8); I. Halasz
(9) + 36 p. penalizare.

ION OGHSENFELD 

mo) 39,47 ; 3. Ion Vorovenciu (Ști
ința) 36,40: suliță bărbați: 1. Du
mitru Zamfir (Dinamo) 62,98; 2. 
Virgil Manolescu (Dinamo) 48,17; 
suliță femei: Alexandrina Tănase 
(Progresul) 39,02.

Cu acest prilej s-a desfășurat și 
o cursă pe 5.000 metri, la care au 
participat atleții fruntași Dumitru 
Tîlmaciu și Ferdinand Moscovici. 
Pe o pistă desfundată, Tîlmaciu a 
obținut victoria cu timpul de 
15:41,0.

Nicolae D. Nicolae 
corespondent

Un noti record republican 
la natatie

Duminică seara, in cadrul 
unui concurs de înot organizat 
In cinstea Congresului Partidu
lui și desfășurat la bazinul aco
perit Locomotiva I.C.C F„ ma- 
estra sportului Ecaterina Orosz 
a stabilit un nou record repu
blican la proba de 100 m. bras 
feminin: 1:26,9

A început activitatea , 
la handbal redus

Ieri, în prezența unui numeros 
public, s-au desfășurat în sala Flo- 
reasca primele jocuri de handbal 
redus. Meciurile, atît cele de fete 
cît și cele de băieți, nu au prile
juit întîlnirile spectaculoase cu care 
ne obișnuise acest sport.

Excepție a făcut jocul dșntre for
mațiile masculine Știința I.C.F. și 
Flacăra Ploești, care au furnizat o 
partidă viu disputată din primul 
și pînă la ultimul minut. «De ase
menea, în unele meciuri au mal 
existat „momente" de aprigă dispu
tă (repriza I a meciului FI. roșie 
Steagul roșu—Progresul Tg. Mu
reș și tot prima repriză a jocului 
Știința I.C.F.—Știința Timișoara, 
(ambele feminine) însă din pă
cate... numai atît.

Rezultatele tehnice înregistrate 
au fost următoarele: Dmamo 6 — 
Dinamo Obor (mase.) 29—19 (15— 
10); Știința I.C.F.—Știința Timi
șoara (fem.) 15—4 (5—3); FI. roșie 
Steagul roșu—Progresul Tg. Mu
reș (ferr.) 3—6 (1—I); Locomotiva 
Gara de Nord — Recolta M.A.S. 
(mase.) 19—12 (12—3); Știința 
I.GF. — Flacăra Ploești (mase.)
13—13 (9—7); C.C.A.—Metalul „23 
August" (mase.) 35—9 (14—4).

★
După cum ne-a comunicat subre- 

dacția noastră din Timișoara, în 
localitate s-au desfășurat ieri pri
mele meciuri de handbal redus, în 
care s-au înregistrat următoarele 
rezultate: FEMININ: FI. roșie
U.T.T.—Știința Ministerul Invăță- 
mîntului 2—8 (1—3); MASCULIN : 
Știința Timișoara—Locomotiva Ti
mișoara 22—11 (11—5); Metalul 
Timișoara—Metalul Reșița 15—12 
(8—5); FI. roșie Jimbolia—Avîntul 
Deta II—5 (4—2); Progresul Arad 
—Metalul I.C.M. Reșița 15—9 
(5-5).

Sezonul atletic al anului 1955 (
200 metri... o probă la care deși stăm mai bins de 

în alți ani, rezultatele noastre sînt încă slabe’
La 100 ni. cu 10,5 și chiar cu 

10,6 secunde se poate vorbi de o 
oarecare valoare, în raport cu per
formanțele europene din acest an; 
în schimb, la 200 m. cu rezultate 
de 21,7 și 21,9 sec. atleții noștri 
nu pot figura decît pe locuri destul 
de modeste, în orice caz de la 40 
în jos. In fond, trebuie să recu
noaștem deschis că valoarea aler
gătorilor noștri pe 200 m. este 
mai scăzută decît chiar valoarea 
acelorași alergători de la 100 m., 
și dacă la 100 m. Ion Wiesenma- 
yer a fost ta un moment dat la 
numai o zecime de recordul lui 
Moina (10,4), în schimb alergăto
rii pe 200 m. sînt la 4 zecimi de 
recordul aceluiași Moina (21,3). 
Dar nu acesta este însă esențialul... 
Perrtru noi rămîne și pe mai de
parte ca o sarcină, mereu actuală, 
îmbunătățirea rezultatelor pe aceas
tă distanță. Citind lista celor mai 
buni performeri ai anului întîlnim 
de fapt numai numele a patru a- 
tleți care se pregătesc — de bine, 
de rău — și pentru 200 m. Este 
vorba de Stoenescu, Marks, Pop și 
Măgdaș. Ultimul dintre ei a avut 
însă anul acesta o situație spe
cială așa că rezultatele sale nu au 
putut fi cele așteptate, după sezo
nul de anul trecut. Ceilalți trei au 
reușit în 1955 cele mai bune re
zultate ale lor, dar care sînt încă 
departe de a oglindi posibilitățile 
lor reale, în condițiile unui antre
nament intens și serios pentru 
această probă. Ceilailți atleți sînt, 
de fapt, mai puțin specialiști: Wie- 
senmayer sprinterul nostru nr. 1, 
rămîne în același timp și primul 
nostru săritor în lungime; Savel 
și Stanei rămîn în principal aler
gători de garduri, iar Sudrigean 
alergător pe 400 m. și chiar 800 
m. plat; lui Prisiceanu, nu știm 
de ce , nu-i place această probă și 
nici nu se pregătește pentru rezul
tate mai bune etc.

Situația probei de 200 m. o con
siderăm destul de delicată și cre
dem că ar fi bine să formeze obiec
tul unei cercetări atente din partea 
colegiului de antrenori din Comisia 
centrală de atletism. Rezultatele 
din acest an, deși superioare ce
lor din anii trecuți, nu pot să 
mulțumească. Iată lista acestor 
rezultate:

ZI,7 A. Stoenescu (D) Ploești 22.3.
21.7 L. Marks (I,) Buc. 3.7.
21,9 I. Savel (D) Pioești 22.5.
21,9 M. Pop (S) Buc. 3.7.
22.1 I. Wiesenmayer (D) Buc. 23.10.
22.2 I. RMn-daș (S) Buc. 3.7.
22.3 T. Sudrigean (S) Cluj 15.5.
22.4 S. Prisiceanu (C> Buc. 22.5.
22.5 G. Stânei (I.) Buc. 23.10.
22.8 M. Barbu (C.C.A.) BUC. 23.10.

22,9 I. Boitoș (K) Buc. 4.9.; A. Cam- 
banis (S) Buc. 13.10.;

23,0 V. Grobel (R) Cluj 12.4.; I. O- 
priș (D) Buc. 21.4.; I. Karandl 
<P) Cluj 13.5.; H. Neurohr (C) 
Iași 13.5.;

23,1 E. Radulian (R) Pioești 22.5.;
23,3 S. Mlhaly (D) Buc. 20.2.; M. Ur- 

sac (I.) Buc. 2.5.; J. Schuster

De la comisia centrala de sporturi nautic
LuînJ în discuție o sene de a- 

baterî, contestații și apeluri, in
tervenite ou ocazia desfășurării 
concursului republican de yole și a 
campionatului republican de snipe, 
biroul comisiei centrale de spor
turi nautice a hotărît următoarele:

1. Pentru încălcarea regulamen
tului de concurs în campionatul 
republican de vele x dasa yole, 
sportivul Mircea Dumftriu de la 
Constructorul a fost sancționat cu 
eliminarea din concursul republi
can de vele clasa yole pe anul 
1955;

De asemenea, pentru atitudine 
nesportivă față de deciziile juriu
lui la campionatul republican cla-: 
sa snipe, susnumitul sportiv este 
sancționat cu 6 luni suspendare, 
cu începere de la 8 noiembrie 
1955.

2. In urma elimrnărH din con
curs a sportivului Mircea Duml-

(S) Arad 19.7.; St. Pop (S) 
18.10.;

23.4 I. Ehedi (D) Buc. 7.5.; M. 
dosiu (P) Buc. 22.5.; D. G! 
ghiu (R) Buc. 3.7.; P. Piesei 
Timiș. 30.7.;

23.5 V. Srrbu (Fi. r.) Buc. 29.5. 
Ardeleanu (S) Buc. 29.6.; S. 
năsescu (F) Cluj 28.8.;

23,0 A. Georgescu (L) Buc. 3.7. ‘ 
Dobay (V) Buc. 3.7.; G. Za 
(M) ReșiȘa 18.9.; A. Brasat . 
Cluj 18.10,;

23.7 C. Constantinescu (D) Buc. 
I. Cardașev (C) Buc. 3.7.; G. 
răuță (L) Timiș. 30.7.; P. 
goș (FL r.) Arad 30.7.; G. 
darie (S) Buzău 30.7.; E. Com 
tinescu (D) Cluj 28.8.

Cu vînt din spate: 21,2 L. M 
(L) Sarpsborg 27.7.; neomolo;
23.1 P. Dragoș (FI. r.) Arad
23.2 D. Lepădatu (FI. r.) Arad

Pe lista celor mai bune 
formanțe ale anului, întîlnim 
patru ori 21,7 sec.; odată 21,8 
trei ori 21,9 și de șase ori 22,0 
ceea ce trebuie să recunoaște 
este destul de puțin, mai al^ 
aceste rezultate nu au fost 
nule decît de patru atleți: M ‘ 
(opt din ele), Stoenescu (pa 
Savel și Mircea Pop (cîte unț

21.7 (1) A. Stoenescu Ploești
21,7 (1) A. Stoenescu Buc.
21,7 (1) D. Marks Buc.
21.7 (1) L. Marks Buc.
21.8 (1)L. Marks Cluj \ !'

21.9 (2) I. Savel Ploești
21,9 (2) M. Pop Buc.
21,9 (1) L. Marks Oslo 
22,0 (1) A. Stoenescu Buc. 
22,0 (4) A. Stoenescu Praga 
22,0 (4) L. Marks Varșovia
22,0 (3) L. Marks Varșovia
22,0 (4) L. Marks Varșovia
22,0 (2) L. Marks Buc.

Așa cum am mai spus, fațî 
anii trecuți stăm mai bine, în 
neral, la această probă, dar lu 
acesta nu trebuie să ne mi 
mească. Față de condițiile exist 
(de pregătire și de concursuri) 
zultatele atleților noștri nu 
buie orientate numai spre prop 
noastre rezultate, ci trebuie in
mate spre performanțele de vai- 
europeană și — în unele cazur 
chiar mondială.

l-a 5-a 19-a 25-a 59.

1953 21,8 22,1 23,9 23,5 —■
1954 21,8 22,8 23,1 23,S'"
1955 21,7 22,1 22,8 23,4

Media 5 Media

1953 21,96 22,34
1954 22,38 22,65

22,11^1955 21,86

1953 1954 1955

21,9 sec. 2 1 4
22,5 sec. 5 5 9
23,9 sec. 13 9 16
23,5 sec. 26 25 28

triu, clasamentul final definitiv 
concursului republican de 
clasa yole este următorul: I. 
drei Butucaru (Construct® 
6948 p.; 2. Lucian Predescu 1 
talul) 6711 p.; 3. Ntctdae ik 
(Metalul) 6046 p.

3. Se resping apelurile 
ocazia campionatului republi, 
snipe și rămîn valabile re;u 
le înregistrate în întrecere-1 n 
1. Puiu Manu+O. Mitchiey,^ 
ința) 3980 p. (campioni RJr- 
Petre Burcea4-Victor BarJi 
talul) 3679 p.; 3- Mircea?u 
triu+Ion Naum (Cons;,1^' 
3440 p.; 4. N. Navasart i ] - 
mda (Constructorul )34-ină 
Lucian Predescu + Maria P' 
(Metalul) 2881 p.; 6. 
tucanj + E. Butucaru (lat, 
rul) 2131 p. :gre<

?. P 
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Competiția de înot
Simbătă și duminică s-a desfă

șurat la bazinul acoperit Flo- 
reasca, etapa a doua a campiona
tului de înot pe echipe al orașului 
București.

Intîlnirile programate în această 
etapă s-au terminat cu următoa
rele rezultate: Știința-Dinamo 73— 
69; Dinamo-Combinata Flamura 
roșie-V Constructorul-\-Metalul 78— 
61. Progresul-Voința 83—45; Pro- 
gresul-C.C.A. 56—54.

In general, valoarea concursului 
a fost mediocră, deoarece majori
tatea echipelor au prezentat efec
tive incomplete. In plus o sere 
de înotători au concurat la alte 
probe decît la cele în care stat 
specialiști. Cu toate acestea, cîteva 
probe au fost deosebit de dispu
tate (400 m. liber băieți, 100 m. 
liber băieți, 100 m. liber fete) dînd 
unor concurenți ocazia să înregis
treze noi recorduri personale. Ast
fel, Gavril Blajek, sosit pe locul 
II în proba de 400 m. liber, a 
obținut rezultatul de 5:12,0, Maria 
Kassovitz a realizat 1:20,7 în pro
ba de 100 m. liber iar Cristian 
Vlădttță 2:57,8 în proba de 200 in. 
bras. De puțin timp în centrul de 
antrenament, micuța înotătoare

Cupa Constructorul 
la rugbi

Ieri s-au disputat fa Capitală 
primele meciuri de rugbi din ca
drul ,,Cupei Constructorul", orga
nizată de asociația Constructorul, 
în cinstea celui de al Il-lea Con
gres ai Partidului.

In primul meci s-au întîlnit două 
formații din campionatul catego
riei B : Știința București și Pro
gresul F.B. După o repriză egală, 
studenții pun stăpînire pe joc, do
mină mai mult și cîștigă întîlnirea 
cu un scor concludent: 13—0. Cea 
de ,a doua întilnire a constituit, de 
altfel, și prima surpriză din cadrul 
acestei competiții : Progresul Să
nătatea a întrecut Dinamo Bucu
rești cu 6—0 (0—0) 1 Locomotiva 
Grivița Roșie a dispus cu scorul de 
18—0 (3—0) de echipa de catego
rie B. Metalul București. Cel mai 
mare scor înregistrat ieri a fost 
cel realizat de Constructorul T.S.P. 
București, oare a întrecut Locomo
tiva I.C.F. cu 24—0 (8—0).

In urma acestor rezultate, s-au 
calificat pentru semifinalele „Cu
pei Constructorul" echioele: Pro
gresul Sănătatea, Știința Bucu
rești, Lo.'omotiva Grivița Roșie și 
Constructorul T.S.P.

Probele de ciclocros desfășurate ieri in Capitală
Probele de ciclocros organizate 

ieri în cartierul -Dămăroaia de aso
ciația Minerul și comisia orășe
nească de ciclism, s-au desfășurat 
în condițiuni bune. Din păcate, în
să, și de data aceasta numărul par- 
ticipanților a fost redus.

Exemplul pe care îl dau alergă
toarele Maria Bișac, Constanța Făl- 
ticeanu și Sofia Hoffman, care par
ticipă cu regularitate la ciclocros 
este lăudabil, lucru ce nu s-ar putea 
spune despre o serie de cicliste 
fruntașe care absentează sistematic.

La juniori, M. Dumitrescu (Voin
ța) a mai obținut o victorie. Timp : 
21’36”. Pe locurile următoare: T. 
Ohanesian 22’34", N. Belciu 24’30’’ 
și M. Marinescu 26’34’’, toți de la 
Știința.

Studentul Șt. Constanți nescu 
(Știința) a înregistrat a patra vic
torie consecutivă (timp : 22’), între- 
cînd cu 1 min. pe C. Baciu (Progr.
F.B.),  I. Brăharu (Voința) și Ion

Iată cum arată u>n buletin PRO
NOSPORT cu 12 rezultate exacte 
h concursul nr. 49 (etapa din II 
decembrie 1955) :

I. Senifinala Cupei R.P.R,:
C.C.A. Buc.-Locomotiva Buc.: 1

II. Kinizsi Bp.-Vasas Bp.: 1
III. Pecsi Dozsa-Gyori Vasas: x
IV. Dorogi Banyasz-Diosgyori

Vasas: 1
V. Szombathelyi TorekvesVo-

ros Lobogo Bp : 1
VI. Lokomotive Leipzig-Dina- 

rao Berlin: 1
VII. Einheit Dresden-Wismuth

Karl Marx Stadt: 2
VIII. Vorwârts Berlm-Aktivist

Brieske Senftenberg: 1
IX. Lille-Marseilte : 2
X. Metz-Reims : x
XL Bordeaux-Monaco : anulat 
XII. Nimes-St. Etienne ; x

și polo din Capitală
Vasilica lor duc promite a deveni 
o (bună înotătoare în stilul liber. 
Ieri ea a înotat distanța de 100 m. 
în 1:36,5. Iată acum oelelalte re
zultate tehnice înregistrate în cele 
două zile de concurs: ziua I: 
BĂIEȚI: 100 m. liber: 1. A. Măn- 
doiu (Dinamo) 1:02,4; 2. G. Bla
jek (Știința) 1:02,6 ; 3. N. Rujinschi 
(Dinamo) 1:02,7: 200 m. bras: 1. 
A. Oanță (Dinamo) 2:50,5; 2. V. 
Cristian (Dinamo) 2:57,8; 3. C. 
Chirvăsuță (Știința) 2:58,3. 4X200 
m. liber: 1. Dinamo 9:38,2; 2. 
C.C.A. 10:18,0; 3. Progresul
10:39,6. FETE: 400 m. liber: I. 
Margareta Wittgenstein (Știința) 
6:17,8; 2. Ingrid Rothe 6:28,2; 3. 
Elena Gh;nea (Progresul) 6:31,7. 
100 m. spate: 1. Elisabeta Bratu 
(Progresul) 1:31,3; 2. Mihaela Po
pescu (Știința) 1:32,7; 3. Lia
Căpșuneanu (Constructorul) 1:35,4. 
100 m. fluture: 1. Sanda Platon 
iC.C.A.) 1:28,71; 2. Ileana Pe
trescu (Constructorul) 1:34,3; 3. 
Anca Rose-tti (Progresul) 1:36,7. 
Ziua a Il-a: BĂIEȚI: 400 m. li
ber: 1. N. Rujinschi 5:11,5; 2. 
Gavril Blajek 5:12,0; 3. A. lo- 
nescu (Dinamo) 5:15,5. 100 m. 
spate: 1. A. Măndoio 1:11,2; 2. 
Gh. Enache (Dinamo) 1:14,5; 3. 
Șt. Ionescu (C.C.A.) 1:15,3. 200
m. fluture: 1. M. Olaru (Dinamo) 
2:58,0; 2. C. Vlăduță 2:58.5; 3. 
Gh. Bendit (C.C.A.) 3:03,0. FETE: 
100 m. liber: 1. I. Rothe 1:20,2:
2. M. Wittgenstein 1:2O,5; 3. M. 
Kassovitz (Constructorul) 1:20,7. 
200 m. bras: 1. Maria Ouatu (Pro
gresul) 3:19,6: 2 Maria Ionesru 
(Progresul) 3:27,0; 4X100 m.
mixt: 1. Progresul 6:12,4; 2.
Știința 6:32,0; 3. Combinata
6:43,8.

Probe neoficiale: 33 m. spate 
băieți: 1. I. Maxim (Centrul de 
antrenament) 0:36,2; 2. M. Schwab 
(Centrul de antrenament) 0:38,2; 3.
E. Parrțîru (Centr. de antrenament) 
0:40,1. 33 m bras băieți: 1. S. 
Negrea 0:34,0; 2. M. Alexandres- 
cu 0:37,7; 3. K. Schuler 0:39,2. 
50 m. bras fetite: 1. Sanda Iot- 
dan (Dinamo) 0:48,1 ; 2. Vasilica 
lorciuc (Dinamo) 0:48,7; 3. Ga
briela Vasiliu (Șc. Sp. Tin.) 
0:48,8.

Jocurile de polo pe apă dispu
tate în cadrul turneului organizat 
de comisia orășenească de nataț’e 
au continuat sîmbătă și duminică. 
Iată rezultatele tehnice: feminin: 
Progresul-Locomotiva 3—1 (3—0) ; 
Flamura roșie-Voînța 3—5 (1—1) ; 
juniori: Metalul-Avîntul 2—2
(2—0) ; seniori: C.C.A. (rezerve)- 
Locomotiva 14—1 (7—0) ; Dirta-
mo-Știința 5—3 (3—2).

Florian (C.C.A), sosiți în grup. Pe 
locul 5: C. Țane (Știința), la 2 
minute.

Maria Bișac (Progr. C.P.C.S.) a 
cîștigat și proba feminină de ieri, 
depășind, în ordine, pe Constanța 
Fălticeanu și Sofia Hoffman, de la 
Progr. F.B., care au adus o contri
buție efectivă la dinamismul pro
bei.

In cursa avansaților, N. Stepa- 
nian a condus puternic o parte din 
traseu. Apoi, pe cele mai dificile 
porțiuni el a fost întrecut de F. 
Wittman, care s-a detașat ferm, ob- 
ținînd a patra victorie consecutivă. 
Pe planul al doilea al cursei am a- 
sistat la un duel îndîrjit între I. 
Baciu și Stepanian. REZULTATUL 
TEHNIC: 1. F. Wittman (C.C.A.) 
29’53’’; 2. N. Stepanian (C.C.A.) 
30T8”; 3. I. Baciu (C.C.A.) 30’19’’;
4. I. Moraru (Progr. C.P.C.S.) 
32’55”; 5. C. Florescu (Șc. Tineret) 
34’12”.

informații (^onosport

A. Hajduk Split-Vojvodina
Novi Sad: 2

Meciul XI: Bordeaux-Monaco a 
fost anulat deoarece s-a disputat 
sîmbătă după amiază.

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 400.000 buletine.

★
Programul concursului PRONO

SPORT nr. 50
(etapa din 18 decembrie 1955)
I. Finala Cupei R.P.R.; C.C.A. 

Buc.-Progresul Oradea.
II. Recolta M.A.S.-Dinamo 6

Buc. (handbal mase. sală).
III. Vojvodina Novi Sad-Spartak 

Subotița (Camp. Jugoslav).
IV. Radniciki Belgrad-Steaua 

roșie Belgrad (Camp, jugostav).
V. „Sarajevo"-Partizan Belgrad 

(Camp. Jugoslav).

C. C. A. a cîștigat campionatul republican
La semknij foaie, Nicolae Linca 
(Dinamo) a obținut o confortabilă 
victorie la puncte asupra lui Vir
gil Mlirache (C.C.A.), iar la mijlo-

DINAMO—C.C.A. 23—16

Asistînd la „derbiul" campiiono- 
tuilui republican de box pe echipe, 
disputat aseară între putenmicile 
formații Ca&a Cent rafia a Armatei 
și Diramo, spectatorii bucureșteni 
.au trăit .clipe de intensă emoție. 
Initr-adevăr, întfcirea dfatre echi
pele aflate pe 'primele două locuri 
ta clasamentul campionatului a o- 
ferit o întrecere palpitantă și dte 
foarte bumă calitate. Rezultatul fi
nal a fost favorabil dinamoviștiicr : 
23—16, dar el nu reflectă cu fideli
tate situația din ring, militarii fi
ind de trei ori nedreptățiți de juriu. 
Oricum însă, dtaașnoviștii au meri
tat victoria, iar pugil iști for din cele 
icfouă formații, cu excepția Mi Vir
gil Mitrache (C.C.A.) și Stan Bo- 
goi (Dinamo), li se cuvin foaie e- 
fagiile pentru pasionaote’e dispu
te furnizate. La egalitate de punc
te, titlul de campioană republicană 
a revenit echipei Casei Centrale a 
Armatei, care a avut un puncta- 
veraj superior (108:89 faiță^ de 
107:86). Interesant este însă că di- 
raamoviștii erau pe punctul să 
„smulgă" mrlitarifor tittu’L cu cîte
va secunde înainte de gongul final 
al meciului Gh. Negrea-Gfiețu Ve- 
l>icu, dnd dtaamovistul a „ghicit" 
un croșeu extraordinar în bărbia 
lui Negrea, trimițîndu-și adversa
rul la podea 1

In limitele categoriei muscă, To
ma Ilie (C.C.A.) și Puiu Nicolae 
(Dinamo) au luptat cu o rară în
verșunare pentru victorie. Gurajos 
și decis in acțiuni, dinamovastul a 
ținut piept cu tenacitate rutinatului 
său adversar. Meciul s-a caracte
rizat printr-o înritelungată și epui
zantă luptă „corp la copp“. Juriul 
l-a desemnat învingător la puncte 
pe Puiu Nicolae, dar o decizie de 
egalitate air ft fost mai echitabilă. 
La fel de viu disputat a fost și 
meciul următor, din cadrul catego
riei cocoș, în care au încrucișat 
mănușile Mircea Dobrescu (C.C.A.) 
și Constantin Gheorghiu (Dinamo). 
Dobrescu a dezlănțuit de la în
ceput atacurile saleobișirnurte, bazate 
pe „serii" fulgerătoare 1a. față și 
la coop, iar Gheorghiu s-a străduit, 
uneori cu suooes, să le contreze. 
Mat bun în Jltimele dbuă reprize, 
Dobrescu a ciMerit victoria la punc
te. La categoria pană. Emil Cișmaș 
(C.C.A), calm și atent, sezisîrad 
cu promptitudine punctele vulnera
bile dlta apărarea adversarului, a 
obținut o dară victorie la puncte 
asupra lui Otto Bostiog (Dinamo). 
Meciul de categorie semtușoară, 
disputat între Vasile Czegely 
(C.C.A.) și Stan Bogoi (Dinamo) 
n-a satisfăcut, din cauza lui Bo
goi, care a lovit neregtementar. 
Decizia la puncte i-a revenit In 
mod nejust, dinamoviistului, deși 
primise două avertismente. O altă 
decizie nejust8 s-a dat ta categoria 
ușoară, unde Mihai Trancă (Dina
mo) a fost declarat cîștigător la 
puncte asutpra lui Dumitru Adam 
(C.C.A.), deși un rezultat de ega
litate ar fi fost cel mai indicat.

Sinaia a îmbrăcat de curînd 
mantia albă a zăpezii... Poate și 
din această cauză numărul vizita
torilor crește mereu. Ei au însă ți 
unele surprize: cîteodată. pot în- 
tîlni prin parcul orașului sau pe 
stradă, un grup de tineri robuști, 
îmbrăcați în treninguri albastre, 
cu inițialele R.P.R. pe piept, ace
iași pe care ar putea să-i vadă 
lucrînd cot la cot cu muncitorii sec
ției de utila j din sectorul mecanicu
lui șef, dacă ar vizita uzina „I. C.

VI. Velej M'ostar-Dinamo Zagreb 
(Camp. Jugoslav).

VII. Proteter Osiek-Hajduk Split 
(Camp. Jugoslav).

VIII. „Zagreb”-Buducnost Tito
grad (Camp. Jugoslav).

IX. Lyon-Reims (Camp, francez).
X. Sedan-Marseille (Camp, 

francez).
XI. Lille-Nancy (Camp, francez).
XII. Strasbourg-Monaco (Camp, 

franoez).
Meciuri de rezervă:

Aj. Flacăra Ploești-Mefialul 23 
August (handbal mase. sală).

B. Dinamo Obor-Știimța I.C.F. 
(handbal mase. sală).

C. Avîntul Codlea-Fl. roșie Buc. 
(handbal fem. sală).

D. Știința I.C.F.-FI. roșie Timiș, 
(handbal fem. sală). 

cie-Ușoaira, Ilie Dragnea (Dinamo) 
a dispus la puncte de Șerbu Neac- 
șu (C.C.A.). Mijlociul Vasile Tiță 
(C.C.A.) a cîștigat prin abandon 
în prima repriză ta fața tînarului 
D. Gheorghiu (Dinamo). La cate
goria semigrea după o partidă dra
matică, Gh. Negrea (C.C.A.) și 
Ghețu Velicu (Dinamo) au termi
nat la egalitate. Dumitru Ciobotaru 
(Dinamo) a cîștigat fără adver
sar. Bun arbitrajul lui Victor Du
mitrescu. In schimb, Ion Firu și 
C. lacobescu au condus cu scăpări 
evidente.

Marius Godeanu
★

LOCOMOTIVA + ȘTIINȚA — 
FLAMURA ROȘIE + PROGRESUL 

21—19
Pugiliștii celor două echipe și-au 

Încheiat activitate® în campionatul 
republican de box din acest am, 
furnizând o întrecere de un foarte 
slab nivel tehnic, care a nemulțu
mit profund pe cei 1.500 de spec
tatori prezenți sîmbătă seara în 
sala Giulești. Niciodată mai mult 
ca în această gală n-am întîlnit 
atîtea meciuri slabe, în care adver
sarii evitau uneori lupta, alteori 
recurgeau la obstrucții, iar de cele 
mai multe ori confundau boxul cu 
„bătaia".

In plus, j’udecătorii-arbitrî B. 
Robert, C. lorgulescu și I. Con- 
stantinescu — ca să fie și ei în 
nota acestei nesatisfăcătoare re
uniuni — au greșit grav de la pri
mul meci, cînd au inversat învin
gătorul, acordind în unanimitate 
victoria lui Botez, care fusese clar 
depășit de V. Mahu. Arbitrul de 
ring C. lorgulescu a influențat în 
mod vădit lupta și rezultatul me
ciului Romano—Spătaru, acordîn- 
du-i un avertisment gratuit lui 
Romano pentru „țineri" cu totul 
iluzorii. Romano ctștigase net acest 
meci. In schimb, tot C. lorgulescu 
s-a orientat j’ust, descalificîndu-1 
pe C. Stănescu, care evita în mod 
sistematic lupta, făcînd obstrucție 
și comportîndu-se nesportiv. Din
tre boxerii oare s-au evidențiat în 
această gală, tînărul D. Prunoiu, 
care vreme de două reprize i-a dat 
o replică neașteptat de dîrză ex
perimentatului E. Mărgărit, trebuie 
pus în fruntea listei. Al. Ghiță are, 
de asemenea, merite pentru modul 
cum l-a „contrat" pe Bătrtou Tă- 
nase în ultima repriză, recoltînd o 
victorie decisivă pentru echipa sa.

Iată cum s-au desfășurat întîl- 
nirile. Cat. muscă: I. Botez (L-Ș) 
este declarat pe nedrept învingător 
în fața lui V. Mahu (P—FI. r.). 
Cat. cocoș : Foarte slab față de ul
tima sa comportare, M. Farkaș 
(P—FI. r.) a cîștigat totuși la 
puncte meciul cu I. Manea (L—Ș), 
un boxer rudimentar și greoi. Cat. 
pană: După o luptă foarte fru
moasă, în care D. Prunoiu (P— 
FI. r.) s-a comportat admirabil

ÎNTILNIRE cu boberii...
Frimu". Printre ei sînt multe fi
guri cunoscute, îrrfîlnite și pe sta
dioane sau în sălile de sport: 
rugbiștii Mărgărit Blăgescu de la 
C.C.A. și Alexandru Vișan de la 
Constructorul București, arbitrul 
de lupte Ion Staicu și alții.

Cine sînt aceștia ? Ne-am lămu
rit a doua zi cînd i-am văzut din 
nou, strînși îr. jurul unui bob, și 
ascultînd sfaturile antrenorului 
George Manițiu, asupra tehnicii 
startului : sînt componenții lotu
lui republican de bob, care își con-’ 
tkiuă pregătirea la Sinaia, în ve
derea viitoarelor întreceri interna
ționale ta care vor participa.

Luînd parte, ea spectator, la lec
ție, mi-am dat seama cită impor
tanță dau boberii pregătirii lor, cu 
cită seriozitate plivesc ei antrena
mentele la care iau parte, fapt 
confirmat, de altfel, și la uz*na  „I. 
G. Frimu" unde lucrează cu multă 
dragoste la repararea și moderni
zarea celor șase boburi, împreună 
cu ceilalți muncitori.

Pregătirile au început cu multe 
luni înainte, atunci cînd iarna era 
încă departe, cînd lumea mergea 
încă la ștrand. Tinerii s-au pre
gătit mai întîi la Orașul Stalin, 
unde componenții lotului, adică : 
Heinrich Ene, Constantin Drago- 
mir, Ion Staicu — conducători de 
bob, Mărgărit Blăgescu, Dumitru 
Peteu, Nicolae Moiceanu — frînari, 
Gheorghe Moldoveanu, Vasile Pa- 
nait. Alexandru Vișan, Dumitru 
Schuster — echipieri, au făcut an
trenamente pentru pregătirea fizică 
generală în scopul dezvoltării unor 
calități fizice, ca forța, viteza, re
zistența, îndemînarea, foarte nece

(k box pe echipa
timp de două reprize, E. Mărgărit 
(L—Ș) l-a depășit net în ultimele 
minute pe tînărul său adversar 
cucerind victoria la puncte. Cat. 
semiușoară : Deși merita victoria 
în meciul cu M. Spătaru (L—Ș), 
Luca Romano (P—Fl. r.) a trebuit 
să se mulțumească cu un verdict 
de egalitate. Cat. ușoară : C. Du
mitrescu (L—Ș) întrece la puncte 
pe M. Biedl (P—Fl. r.). Cat. semi 
mijlocie: M. Stoian (L—Ș) și M. 
Ciobanu (P—FI. r.) au furnizat o 
luptă anostă, fără nerv, ambii evi- 
tînd acțiunile hotărîtoare. Meci nul. 
Cat. mijlocie ușoară: Radu Bojic 
(P—FI. r.) cîștigă prin descalifi
carea adversarului său, C. Stănes
cu (L—Ș). Cat. mijlocie: Albert 
Blank (P—FI. r.) l-a întrecut la 
puncte pe I. Buzea (L—Ș), un 
boxer înzestrat cu o singură cali
tate : rezistența. Cat. semigrea : 
P. Zaharia (L—Ș) și O. Cioloca 
(P—FI. r.) termină la egalitate. 
Lupta a fost vie în ultima repriză, 
cînd ambiî adversari au trecut prin 
momente dificile. In acest moment, 
scorul întîlnirii era de 18-18. Vic
toria echipei Locomotiva+Știința, 
a fost decisă de Al. Ghiță JL—Ș) 
care La întrecut 1® puncte în limi
tele cat. grea pe Bătrîdîi Tănase 
(P-Fl. r.).

G. Mihalache

★
METALUL — CONSTRUCTORUL 

+ VOINȚA 20—18

GALAȚI 11 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Peste 1.500 
spectatori au asistat în sala cine
matografului „Maxim Gorki" la 
întîlnirea de box Metalul — Vo
ința 4- Constructorul. Iată cum 
s-au desfășurat întîlnirile. Cat. 
muscă. C. Stoian fC-V) b.p- Pe
tre Dumitrescu (M). Cat. cocoș. 
Ion Zlătaru (C-V) învinge 
prin abandon rep. 2-a pe Dinu 
Eugen (M). Cat pană. Matei Go
deanu (M) întrece Ia puncte pe 
V. Filiuță (C-V). Cat. semi-ușoa- 
ră. Mfircea Midăuș (C-V) și C. 
Ocneanu (M) au furnizat o în- 
tîlnire dinamică, încheiată la ega
litate. Cat. ușoară. Dănilă Done 
(M) întrece la puncte pe P- Po- 
daru (C-V). Lupta a fost foarte 
dîrză în prima repriză, dar după 
aceea, a scăzut din intensitate. 
Cat. setnimijlocie. 1. Schwartz 
(C-V) — învingător fără adver
sar, deoarece C. Iordache (M) a 
fost oprit de medic să boxeze. 
Cat. mijlocie ușoară. D. Rizea 
(M) întrece destul de comod la 
puncte pe G Ciocan (C-V). 
Cat. mijlocie. Coc Liviu (C-V) 
dispune la puncte de Gh. 
Simion (M). Cat. semigrea. Petre 
Deca (M) e declarat învingător 
prin abandon, rep. 2-a în fața lui 
G Răducanu (C-V). Cat. grea. 
V. Mariuțan (M) — învingător 
fără adversar.

Petre Mihai

sare boberilor. Ei au făcut antre
namente și pentru o pregătire fi
zică specială, cîf mai apropiată de 
senzațiile pe care le are un spor
tiv într-o coborîre cu bobul. Astfel, 
au făcut multe curse cu motoci- 
aletele. pe șosea, spre Sibiu. Fă
găraș, București și Tg. Secuiesc, 
pentru acomodare cu viteza, pen
tru îndemânare și echilibru, ca și 
pentru dezvoltarea rezistenței or
ganismului ia curenții de aer. 
Pentru a se deprinde cu schim
bările de poziție a corpului, ine
rente într-o coborîre, și cu efor
turile .în probele de rezistență fizică 
sportivii au participaț zilnic la 
zboruri cu avionul și mai ales la 
zborurile acrobatice. Tonourile, 
buclele Nesterov, virajele strînse. 
glisadele, picajele ca și zborul la 
firul ierbii, au fost considerate ca 
foarte importante în pregătirea lor. 
Acest antrenament special a fost 
efectuat sub atenta supraveghere 
medicală a doctorului Dorel Mi
hail. De curînd, boberii au venit la 
Sinaia, dar nu numai pentru a face 
revizia generală a celor șase bo
buri (trei boburi de două persoane 
și trei de patru persoane), ci și 
pentru a-și amtinua pregătir»fe.

Am stat de vorbă mult timp cu 
antrenorul Manițiu și cu ceilalți 
componenți ai lotului. Cu toții erau 
mulțumiți de pregătirile făcute, — 
niciodată atît de intense 'ca anul 
aoesta, spun ei — și manifestau 
un optimism robust în privința re
zultatelor pe care Ie scontează în 
viitoarele întreceri internaționale 
la care vor participa.

I. MIRCEA



Campionatul de șah al R.P.R. s-a încheia! sîmbătă 
fără a desemna un campion

I. Bălanei, V. Ciocîltea și A. Gunsberger 
la egalitate de puncte

Reprezentativa de tenis de masă a R. P, R. 
a invins echipa Angliei de sud cu 8-1 

Astă-seară are loc la Londra întîlnirea R. P. R. — Anglia

Runda a XlX-a, ultima din cam
pionatul de șah al R.P.R. ne-a 
reamintit de zilele marilor turnee 
internaționale desfășurate în capi
tala tării noastre, cînd în fata sălii 
de joc numeroși iubitori ai șahului 
te opreau cu o întrebare devenită 
aproape refren: „Nu aveți cumva 
un bilet în plus ?“ Așa s-au petre
cut lucrurile și sîmbătă, în fata 
aulei Bibliotecii Centrale Universi
tare. In momentul cînd sala, arhi
plină, nu mai putea primi 'nici un 
spectator, afară se mai aflau sute 
de oameni dornici să nu lipsească 
de la ultimul act al întrecerii celor 
mai buni șahiști ai țării. Ei nu a- 
«reau insă de unde ști că această a 
XlX-a rundă nu va constitui finalul 
pasionantei întreceri, ci doar un 
popas înaintea unei alte întreceri, 
în care trei șahiști vor continua 
lupta pentru desemnarea celui mai 
bun jucător al anului 1955.

Da,r, cu toată părerea de rău, să-i 
lăsăm afară pe acești, spectatori 
„nenorocoși" și să intrăm în sala 
care, de o lună, găzduiește finala 
campionatului țării. La ora 16, 
ceasurile de control au fost puse 
în mișcare și îupta a început.

IULIU SZABO CAMPION, DAR... 
PENTRU 115 MINUTE!

înaintea acestei runde, clasa
mentul campionatului era cum nu 
se poate mai încurcat. Șase jucă
tori (Halic, Bălanei, Ciocîltea, Ra
dulescu, Szabo și Gunsberger) se 
aflau pe „linia de sosire" cu cîte 
JO’/j puncte, iar alți doi (Ghijescu 
și Reicher) cu 10 puncte, aveau și 
ei speranțe să ajungă pe primul 
’oc, fie și la egalitate cu cîțiva 
alți participanți.

Dintre aceștia, singurul care a 
evitat riscurile jocului la cîștig a 
fost Szabo. Explicabilă această 
prudență, deoarece timișoreanul a- 
vea deja o normă de maestru și 
îi maj trebuia ’/a punct pentru a o 
îndeplini și pe a doua, obținînd 
astfel mult doritul titlu. In partida 
cu Voioulescu, Szabo a ales o va
riantă de simplificare și, după o 
oră de la începutul jocului, cei 
doi parteneri au acceptat remiza. 
Acumulînd 11 puncte, Szabo a tre
cut pe primul loc. Cîteva minute 
mai tîrziu, Costea și Samarian în
cheie și ei campionatul cu o re
miză. In acest timp însă, în par
tidele decisive Rusenescu—Bălănel, 
Reicher—Ciocîltea și Rădulescu— 
Halic se dădea o luptă grea.

ION BĂLĂNEL TRECE SINGUR 
PE PRIMUL LOC

Iuliu Szabo a fost, pentru rrai pu
țin de două ore, fericitul fruntaș 
al clasamentului. Pentru că Băla
nei, jucînd foarte energic împotriva 
lui Rusenescu, a reușit să-și „încol
țească" adversarul și la mutarea a 
24-a să-i pună dama în poziție de... 
mat. Amenințat de pierderea impa- 
rabilă a acestei piese, Rusenescu a 
oprit ceasul de control. încordarea 
din partidele liderilor era atît de 
mare încît spectatorii aproape că 
n-au observat maniera frumoasă în 
care Troianescu l-a întrecut pe Cre- 
țulescu, iar Breazu pe R. Alexan 
drescu, pomenindu-sc dintr-odată 
cu inscripția „albul cedează" apă- 
rînd pe tabele. Tînărul Ghițescu 
n-a putut trece peste tenacitatea lui 
Drimer pentru a obține punctul ce-i 

era necesar îndeplinirii unei norme 
de maestru. Toate încercările sale 
de a complica jocul au eșuat și par
tida a ajuns într-un final teoretic 
de remiză.

DOI JUCĂTORI I A EGALITATE 
DE PUNCTE

Finalul rezultat în partida Rei
cher—Ciocîltea părea egal. Părea 
egal nu numai după poziția de pe 
tablă, ci și după nervozitatea cu 
care Ciocîltea aprindea și apoi stri
vea în scrumieră țigările aproape 
întregi, după cun? se plimba agitat 
între mese. Și totuși... Iată-1 pe fos
tul nostru campion căzut pe gîn- 
duri. Fără îndoială că a văzut ce
va. Intr-adevăr, a văzut că pionul 
„h3“ al albului este slab și poate 
fi atacat cu succes. Reicher a fost 
forțat să-și aducă calul și nebunul 
în apărarea acestui pion, timp în 
care Ciocîltea a blocat flancul da
mei, apoi a străpuns în centru și 
punîndu-și adversarul într-o poziție 
clară de „zugzwang" (lipsă totală 
de mutări) a cîștigat material. La 
mutarea 44-a, Reicher s-a recunos
cut învins.

ȘI TOTUȘI VOM AVEA 
UN MECI-TURNEU IN TREI-

Cunoșteam de acum doi din vii
torii pretendenți la titlu. Singurii
care mai aveau șansă să intre în
această categorie erau Rădulescu, 
Halic și Gunsberger. Partida dintre 
Rădulescu și Halic s a caracterizat 
printr-o luptă acerbă, dar la muta
rea 42-a „muniția". a fost epuizată 
și cei doi parteneri au căzut de a- 
cord asupra remizei, eliminîndu-se 
reciproc din noul turneu pentru tit
lul de campion. Acum, singur Guns
berger rămînea în discuție. In par
tida cu Seimeanu, deși cu o calitate 
în plus, juniorul timișorean se afla 
în poziție dificilă. Dar în obișnuita 
sa criză de timp, Seimeanu i-a fă
cut... cadou un nebun și peste cîte
va mutări a cedat, permițîndu-i lui 
Gunsberger să acumuleze, alături 
de Ciocîltea și Bălănel, 11 ’/» puncte.

Partida Urseanu—G. Alexandres- 
cu s-a jucat înainte, deoarece cel 
dintîi nu putea susține sîmbătă a- 
ceastă întîlnire. Victoria a fost de 
partea lui Urseanu.

Turneul final al celui de al 
Vlll-lea campionat de șah al R.P.R. 
s-a încheiat fără a putea stabili pe 
deținătorul titlului. Bălănel, Ciocîl
tea și Gunsberger vor continua în
trecerea lor în cadrul unui meci- 
turneu. Data desfășurării acestei 
interesante dispute va fi stabilită 
ulterior.

Clasamentul final este următo
rul :

1—3. I. Bălănel, V. Ciocîltea, A. 
Gunsberger ll’/a p.

4—6. I. Halic, M. Rădulescu, I. 
Szabo 11 p.

7—8. T. Ghițescu, V. Urseanu 
IO'/î p.

9—12. G. Alexandrescu, E. Cos
tea, Em. Reicher, O. Troianescu 
10 p.

13. D. Drimer 9 p.
14—15. E. Crețulescu, P. Voicu- 

lescu 8'/» p.
16—18. M. Breazu, S. Samarian, 

P. Seimeanu 7*/ 2 p.

• MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 9 decembrie a părăsit Moscova, 
piecind In K. Cehoslovacă un grup 
de patinatori artistici din Uniunea 
Sovietică. Din delegația sportivilor 
sovietici fac parte campionii unionali 
de patinaj artistic Tatiana Tihareva 
și Igor Perslanțov, perechea Lidia 
Gherasimova și Iuri Kiseliov — cam
pioni al U.R.S.S., precum și Maia 
Belenkaia, Evghenia Bogdanova. Ma
riana Granatkina, Valentin Zaharov 
și alți patinatori de frunte.

Sportivii sovietici se vor antrena 
împreună cu patinatorii cehoslovaci.

> MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite:

Răspunzînd invitației organizațiilor 
sportive sovietice, la 9 decembrie a 
sosit la Moscova echipa profesionistă 
engleză de hochei pe gheață „Har- 
ringay Racers", campioană a Angliei. 
Hocheiștii englezi vor susține. în zi
lele de 12, 14 și 15 decembrie trei 
întîlniri în compania echipelor so
vietice.
• TOKIO (Agerpres). —
La Tokio au început campionatele 

de tenis de masă ale Japoniei pe 
anul 1955, la care participă 293 de 
jucători și jucătoare.

In prima zi a campionatelor s-a 
disputat proba de dublu mixt. Titlul 
de campioni ai Japoniei a revenit

19. R. Alexandrescu 7 p.
20. E. Rusenescu 6 p.
(La egalitate de puncte clasa

mentul a fost alcătuit în ordine al
fabetică).

VALERIU CHlOSE

cuplului Tanaka, Ikuno care a în
vins în finală perechea Ogimura, 
Okawa cu 2—1 (18—21, 21—11, 23—21).
• STOCKHOLM (Agerpres). — 
La 9 decembrie s-a disputat la 

Stockholm cea de a doua întîlnire 
de hochei de gheață dintre echipele

reprezentative ale Uniunii Sovietice și 
Suediei. După cum se știe, primul 
meci a fost cîștigat de hocheiștii sue
dezi cu 3—2.

Sportivii sovietici și-au luat re
vanșa, repurtînd o victorie categorică 
cu scorul de 6—2 (5—1 0—0, 1—1).

a MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite:

In campionatul unional feminin de 
șah, după 8 runde în fruntea clasa
mentului se află șahistele din Lenin-

LONDRA 11 (prin telefon). — 
Sîmbătă dimineața, înainte de ple
carea la High Wycombe, campioa
na mondială Angelica Rozeanu și 
conducătorul delegației sportivilor 
români, Bianu, au fost invitați la 
postul de radio Londra B.B.C. unde 
au dat un interviu. Apoi către ora 
prînzului, jucătoarele și jucători 
de tenis de masă romîni au pă
răsit capitala Angliei, îndreptîn- 
du-se spre localitatea High Wy
combe unde în seara aceleiași zile 
urma să se desfășoare întîlnirea 
internațională de tenis de masă 
dintre reprezentativele R.P.R. și 
Angliei de sud. După sosirea la 
High Wycombe, sîmbătă după-amia- 
ză, delegația sportivilor romîni a 
participat la o recepție la primăria 
orașului, la care au fost de față 
oficialitățile locale în frunte cu 
primarul orașului.

întîlnirea de tenis de masă din
tre echipa R.P.R. și selecționata 
Angliei de sud s-a bucurat de un

Reprezentativa orașului Praga 
a cîștigat turaaul dotat 

cu „Marele Premiu 
al orașului Praga”

PRAGA 11 (prin telefon). — 
Sîmbătă seara a luat sfîrșit com
petiția internațională de baschet 
feminin care a revenit reprezen
tativei orașului Praga. Vineri sea
ra s-au înregistrat rezultatele: 
Praga — Sofia 68:59 (29:21) ;
Varșovia — R. Cehoslovacă (jun.) 
52:33 (21:18) ; Moscova —
U.R.S.S. (jun.) 60:47 (20:22). In 
ultima zi a competiției, reprezen
tativa orașului Praga a dispus 
de puternica echipă a orașului 
Moscova cu 59:54 (28:26), cuce
rind astfel trofeul. In celelalte 
întîlniri s-au înregistrat rezulta
tele: Varșovia — Budapesta 57:51 
(29:23) și Sofia — R. Ceho
slovacă (jun.) 74:52 (34:24).

Hocheiștii rmmiw au pierdut 
la limită cel de al treilea joc 
disputat în R. Cehoslovacă
PRAGA 11 (prin teielon). — 

Sîmbătă seara, hocheiștii romîni 
au susținut cel de al treilea joc 
din cadrul turneului pe care îl 
întreprind în R. Cehoslovacă. De 
data aceasta, ei au întîlnit echi
pa Spartak din orașul Kolin. După 
un joc strîns, victoria a revenit 
echipei gazde cu scorul de 6—5 
(4—2; 2—0; 0—3).

Ieri la Roma: Italia —
R. Cehoslovacă 16-6, la rugi»

ROMA 11. —Pe stadionul ?■ Mu
nicipal din Roma echipa de rugbi 
a Italiei a întîlnit reprezentativa 
R. Cehoslovace. După un meci 
echilibrat, victoria a revenit re
prezentativei Italiei cu 16-6 (6-0). 
Cei mai buni din echipa Italie» 
au fost Barlini, Ferrinj și Pizza- 
monti iar de la cehoslovaci s-a 
evidențiat Vondracek. Au asistat 
8000 de spectatori. A arbitrat 
Lafitte (Franța).

grad, Voîpert și Borisenko, cu cîte 
6 puncte fiecare. Ele sint urinate de 
Rudenko, Zvorîklna și Gurfinkel 
care au totalizat cîte 5 puncte și ju
mătate.
• Echipa de hochei a R.D. Germane 

a întrecut reprezentativa Belgiei cu 
35—1 (5—1, 5—8. 5—6). întîlnirea s-a 
desfășurat la Berlin.
• Cu ocazia unul concurs înotăto

rul sovietic V. Sorokin a stabilit în 
proba de 200 m. spate un nou record 
al țării sale, acoperind distanța în 
timpul de 2:26.5.
• Federația engleză de ciclism a 

selecționat echipa reprezentativă a 
Marii Britanii la cel de al iu-lea 
tur ciclist al Egiptului, care va avea 
loc între 12-26 Ianuarie. Din formația 
engleză fac parte Stan Brittain, O. 
Blowers, A. Jackson și D. Tweddle.
• Invingîndu-1 pe campionul Euro

pei, germanul Bodinger, belgianul 
Desmlt a obținut într-un concurs de 
natație desfășurat la Anvers. în pro
ba de 200 m. bras, timpul de: 2:40.8 
(nou record belgian). Pe locul doi 
s-a clasat Bodinger cu același timp. 
In același concurs, tînăra olandeză 
Voorbij a parcurs distanța de 100 m. 
fluture in 1:15,2; pe locul doi s-a 
clasat Kok (Olanda) cu timpul de 
1:18.4. 

mare succes, fiind urmărită de un 
numeros public. întîlnirea a luat 
sfîrșit cu o categorică victorie a 
culorilor românești, reprezentanții 
noștri ieșind învingători cu scorul 
de 8—1. Maestra emerită a spor
tului și campioană mondială Ange
lica Rozeanu și Matei Gantner au 
lăsat o excelentă impresie asupra 
spectatorilor, iar de la gazde s-a 
remarcat campionul de juniori al 
Angliei, Landry, care l-a învins pe 
Mircea Popescu.

Iată rezultatele tehnice ale în
tâlnirii: Tiberiu Harasztosi-Lowe 
2—1 (21-15, 19—21, 21—7), An
gelica Rozeanu-Ella Zeller = Isaacs- 
Milbanck 2—1 (18—21, 21—10,
21—15), Mircea Popescu-Landry
1— 2 (21 — 13, 12—21, 16—21),
Gantner-Hanasztosi = Rhodes-Jones
2— 1 (19—21, 21—10, 21 — 14), Ella 
Zeller-Milbanck 2—1 (18—21, 21 — 
19, 21—12), Pesch-Brumwell 2—1 
(21—14, 11—21, 21 — 13), Angelica 
Rozeanu-Isaacs 2—0 (8—10), Gant-

A luat sfîrșit turneul de volei de la Moscova
MOSCOVA 10. (Agerpres).
La Moscova a continuat desfă

șurarea turneului internațional de 
volei la care participă echipele 
R.P.R., R.P. Polone și U.R.S.S.

Vineri seara, selecționata R.P.R. 
a întîlnit echipa R-P- Polone. 
După un joc aprig disputat, e- 
chipa poloneză a cîștigat cu sco
rul de 3-1 (15-8, 12-15, 15-8,
15-11).

întîlnirea dintre cele două se
lecționate ale U.R.S.S. s-a ter
minat cu rezultatul de 3-1 în fa
voarea echipei reprezentative.

★
Sîmbătă seara, în cea de a

Fotbal peste hotare
REPREZENTATIVA DE FOT
BAL A MOSCOVEI ÎNVINGĂ

TOARE LA CAIRO
CAIRO (Agerpres).
La 9 decembrie s-a disputat la 

Cairo cea de a doua întîlnire de 
fotbal dintre echipa reprezentati
vă a orașului Moscova și selec
ționata Egiptului.

Meciul s-a terminat cu scorul 
de 3-1 (2-0) în favoarea fotba
liștilor sovietici.
A LUAT SFlRȘir CAMPIONA

TUL DE FOTBAL AL 
p P 1INGARF

BUDAPESTA 11 (prin telefon). 
Ultima etapă a campionatului 
maghiar de fotbal a fost hotă- 
rîtoare în ceea ce privește desem
narea echipei campioane, precum 
și a echipelor care retrogradea
ză în categoria B. înaintea a- 
cestei etape, nu mai puțin de pa
tru echipe erau amenințate cu re
trogradarea- Szombatheiy Torok- 
ves a scăpat ca prin minune, și 
aceasta datorită victoriei surprin
zătoare repurtate asupra echipei 
Voros Lobogo, cu scorul de 2-0 
(1-0). In schimb, rezultatul de e- 
galitate (2-2) înregistrat în par
tida dintre Pecsi Dozsa și Gyori 
Vasas nu a fost suficient pentru 
ca ultima să scape de retrogra
dare. La Dorog, echipa locală 
Bânyăsz a învins pe Diosgyori 
Vasas cu 3-2 (0-2). Astfel, și er 
chipa din Diosgyori a retrogra
dat în categoria B, Salgotarjani 
Bănyâsz a învins cu 1-0 (1-0)
echipa Vasas Izzo, care s-a claJ 
sat pe penultimul loc. In sfîrșit, 
Honved a învins cu 7-1 pe ulti
ma clasată Legiero. In urma a- 
cestor rezultate Honved a deve
nit campioană a R- P- Ungare 
pe anul 1955, iar ultimele patru 
clasate: Gyori Vasas, Diosgyori 
Vasas, Vasas Izzo și Legiero au 
retrogradat în categoria B- 

Zoltan Subert
ULTIMA ETAPĂ A CAMPIONA

TULUI DE TOAMNA AL 
R. D. GERMANE

In etapa de duminică a cam
pionatului R.D.G. s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Einheit 
Dresden — Wistnuth Karj Marx 
Stadt 0-2; Lokomotive Leipzig— 
Dynamo Berlin 2-1 ; Vorwârts 
Berlin—Aktivist Brieske Senften
berg 5-0.

R.P.F. IUGOSLAVIA
BELGRAD 11 (prin telefon). 

In cea de a 12-a etapă a cam
pionatului iugoslav de fotbal s-a 
înregistrat o mare surpriză la 
Split, unde echipa locală Hajduk 
a suferit o înfrîngere la scor din 
partea echipei Vojvodina Novi 

ner-Rhodes 2—0 (19—17), Ange
lica Rozeanu-Harasztosi = Isaacs- 
Lowe 2—1 (15—21, 21—15, 21 — 
14). Scor final: R.P.R.—Anglia de 
sud 8—1.

★
Astă-seară în jurul orei 21 (ora 

R.P.R.), în Municipal Hali d’n 
Londra va începe întîlnirea inter
națională de tenis de masă dintre 
reprezentativele R.P.R. și Angliei. 
Meciurile sînt așteptate cu mult 
interes de amatorii de sport din 
Londra. O bună parte din partide 
vor fi televizate, lată partidele 
care se vor disputa și ordinea lor 
de desfășurare: Pesch-Merrett, 
Ella Zeller-Ann Haydon, Mircea 
Popescu-Venner, Angelica Rozea
nu-Ella Zeller—Rosalinde Cornett 
(Rowe)-Diana Rowe, Gantner-Ha- 
rasztosi = I.each-Kennedy, Angelica 
Rozearuu-Rosalinde Cornett (Ro
we), Gantncr-Leach, Harasztosi- 
Kennedv.

treia zi a concursului internațio
nal de volei de la Moscova s-au 
desfășurat următoarele întîlniri: 
U.R.S.S. II — R. P. Romînă 3-1 
(15-9, 10-15, 15-13, 15-4). In cel 
de al doilea joc s-au întîlnit e- 
chipele U.R.S.S. I și R. P. Polo
ne. Victoria le-a revenit jucători
lor sovietici cu scorul de 3-2 
(15-7, 6-15, 15-8, 5-15, 15-12).

In urma acestor jocuri, turneul 
a luat sfîrșit clasamentul prezen- 
tîndu-se astfel: 1. U.R.S.S. I cu 
3 victorii, R. P. Polonă cu 2 vic
torii, U.RS.S. II cu 1 victorie și 
R. P. Romînă cu 0 victorii.

Sad cu 6-1- Partizan Belgrad, ju
cînd acasă, a realizat scorul eta
pei, dispunînd de Proleter Osiek 
cu 8-1. Cîștigătoarea Cupei „Ma
reșal Tito", Bsk din Belgrad, a 
jucat la Subotița unde a întîlnit 
echipa Spartak. Gazdele au în
vins cu 3-0. Dinamo Zagreb, ju
cînd pe. teren propriu în compa
nia echipei Radraiciki din Bel
grad, a fost învins cu 2-1. Cele
lalte rezultate sînt: Steaua roșie 
Belgrad—Zagreb 2-1. Buducnost 
Titograd—Sarajevo 1-1; Zelezni- 
ciar Sarajevo—Velei Mostar 2-0.

FRANȚA
PARIS 11 (prin telefon). In 

cadrul etapei de ieri a campiona
tului francez au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Sedan—
Racing Club 3-0; Bordeaux—M'o- 
naco 1-2; Metz—Reims 1-1; 
Lille—Marseille 0-3; Nîmes—St. 
Etiemie 1-1; Nice—Nancy 3-0; 
Troyes—Lens 3-0; Lyon—Tou
louse 2-2 ; Strasbourg—Sochaux 
1-0.

CAMPIONATUL ITALIAN
ROMA 11 (prin radio). — Du

minică s-au desfășurat meciurile 
restante din etapa a XI-a care 
trebuiau să se dispute mierouri, 
dar au fost amînate din cauza 
timpului nefavorabil. La Milano, 
Atalanta a învins Internaziionale 
cu 2-1 (1-0). Jucînd pe teren pro
priu, echipa Pro Patria a termi
nat la egalitate cu Milan 1-1 
(0-0). La Torino, echipa Juventus 
a întîlnit Padova. Nici de data a- 
ceasța meciul nu s-a jucat în în
tregime. deoarece în min. 35 de 
joc partida a fost întreruptă (la 
scorul de 0-0) din cauza zăpezi». 
In urma jocurilor desfășurate 
miercuri și duminică, clasamentul 
se prezintă astfel : Fiorentina 18 
p-, Internaz'onale Torino, Roma, 
Lanerossi cu cîte 13 p-, Spăl 12 
p-, Milan 11 p. etc.

Un nou record 
european la disc
ROMA 11 (prin radio). — In 

cadrul unui concurs atletic care 
a avut loc duminică în orașul 
Bellinzona (Elveția), atletul ita
lian Adolfo Consolini a doborît 
recordul european la aruncarea dis
culpi, abținând (performanța de 
56,98 m. Acest rezultat a fost ob
ținut la cea de <a patra aruncare. 
Vechiul record european era deți
nut de atletul cehoslovac Karel 
Merta, cu 56,69 m.


