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Intrecind in finală pe Progresul Oradea cu 6-3 (0-1, 3-3)

C. C. A. a cîștîgat Cupa ft. P. R. la fotbal pe 1955
Peste activitatea fotbalistică a 

acestui an s-a lăsat ieri cortina. 
Și, ca într-o piesă în care auto
rul își păstrează „efectele" pentru 
ultimul act, finala Cupei R.P.R. 
a oferit zecilor de mii de spec
tatori care au pop-ulat ieri tribu
nele stadionului Republicii, satis
facția unuia din cele mai fru
moase spectacole fotbalistice, din 
ultimul timp. Finala Cupe® ne-a 
încălzit, ne-a pasionat, ne-a ară
tat odată în plus de ce este —■ 
totuși — fotbalul unul din spor
turile cele mai iubite de marele 
public. Prin desfășurarea sa, prin 
evoluția scorului, prin dramatis
mul fazelor și prin deznodămîn- 
tul surprinzător (Progresul Ora
dea a pierdut cu 3—6, după ce 
condusese cu 1—0 și 2—1), fi
nala de ieri s-a ridicat net dea
supra finalelor de Cupă din ulti
mii ani și — în general — dea
supra meciurilor din ultimul timp 
constituind, totodată, și un ade
vărat succes al jocului cu balo
nul rotund. Nu-i vorba aici atît 
despre valoarea tehnică a jocului, 
cît despre puterea de luptă a ce
lor 22 de jucători, despre incerti
tudinea care a planat asupra re
zultatului în cele 90 de minute 
regulamentare. C.C.A. a cîștîgat 
pînă la urmă, în prelungiri. Mi- 
li'.a-i' au meritat victoria, dar au 
obținut o mult mai greu decît 
le-ar fi dat dreptul superioritatea 
manifestată în joc. Și cînd spu
nem mult mai greu ne referim 
nu la sccrul de 6—3, ci la fap
tul că, pentru a cîștiga, militarii 
au fost nevoiți să joace și pre
lungiri. Oricum însă, justețea vic
toriei lor nu poate fi pusă la în
doială. Ea s-a conturat încă din 
prima repriză și numai excepțio
nala putere de luptă a orădenilor 
(care, la scorul de 2—3, rămași 
efectiv în 10 oameni, au găsit 
resurse să egaleze) a făcut ca 
„sentința" să fie amînaiă dmcolo 
de hotarul obișnuitelor 90 de mi
nute. In cîteva cuvinte, a fost „o 
finală bună", terminată cu un în
vingător așteptat (C.C.A.) și că
ruia cîșttgarea prețiosului trofeu 
îi aduce o meritată satisfacție 
pentru eforturile depuse și valoa
rea arătată în acest sfârșit de se
zon.

Să privim acum jocul de ieri 
și cu alți ochi decît ai spectato
rului mulțumit de spectacolul în 
sine. Să vorbim despre aspectele 
tehnice. C.C.A. a fost echipa mai 
bună, mai completă. Militarii au 
prezentat un „11“ omogen, bine 
pregătit fizic (acest lucru a fost 
mai evident în finalul partidei), 
cu o cencepție „curată" de joc, 
cu vie dorință de victorie. Bjicu- 
reștenii au atacat mai mult, au 
desfășurat jocul pe aripi (Tătaru 
și V. Moldovan au fost mereu 
bine plasați), și-au creiat nume
roase situații de gol (în special 
pe aripa Zavoda I—Tătaru). Ceea 
ce vom sublinia ca un element 
pozitiv este marele număr de șu
turi trase la poartă de C.C.A.: 
43. Din acestea însă, numai 16 
— din care 6 goluri — au fost 
în cadrul porții. Și, cu aceasta, 
ajungem să vorbim despre unele 
aspecte negative ale jocului echi
pei bucureștene. In primul rtod: 
„pripeală" în fazele de poartă, 
căutarea exagerată a unei mai 
bune poziții de șut, nervozitate 
pe alocuri. Mijlocașii, dintre care 
Bone a ajutat foarte mult atacul, 
au muncit mult, dar au întîrziat 
deseori în „serviciu". Cît despre 
apărare, compartimentul căruia de 
obicei nu prea aveam ce să-i re
proșăm, de astă dată i-am re
marcat slăbiciuni pe care nu i le 
bănuiam, atît în jocul întregului 
compartiment cît și uneori în jo
cul individual (Toma, Zavoda II).

Partenerul de întrecere al rnili-

Echipa Casei Centrale ă Armatei, clștigătoarea Cupei R.P.R. pe 
1955, fotografiată după Jocul de ieri.

tarilor, Progresul Oradea merită 
toate laudele pentru contribuția 
pe care și-a adus-o la succesul fi
nalei. Orădenii nu l-au dezis cu 
nimic pe antrenorul lor, Zilahi, 
care, într-o declarație făcută sîm- 
bătă ziarului nostru, spunea : 
„Vom invita pe C.C.A. la o în
trecere dîrză. Și le promitem că 
n-o să aibă un meci ușor". Zi
lahi și Progresul Oradea s-au ți
nut de cuvînt. Echipa o^ădeaină 
a servit C.C.A.-ului o replică dîr
ză, ridieîndu-se adesea la nivelul 
cîștigătorilor. Și, ceea ce este de 
remarcat, orădenii n-au jucat în 
echipă resemnată, preocupată de 
apărare și de obținerea unui scor 
cît mai onorabil. Ei au adoptat 
o tactică specială (cu centrul a- 
tacant Florea mult retras și cu 
ceilalți 4 atacanți ca jucători de 
pătrundere), ceea ce a dat de lu
cru apărării bucureștene, vizibil 
deranjată de viteza și perseve
renta unui Toth, Koszegy, Kiss. 
Mijlocașii orădeni au făcut un 
joc corect, au muncit mult în a- 
părare. Linia de fund a fost însă 
relat'v ușor de trecut mai ales 
pe partea lui Vărzan I, unde Tă
taru a „zburdat". O plăcută sur
priză, portarul Gebner. Nu putem 
încheia capitolul considerațiilor 
generale asupra echipei orădene, 
fără a semnala că — din minu
tul 60, atunci cînd scorul era 2—1 
pentru oaspeți — Progresul a ju
cat efectiv în 10 oameni, Krem- 
panski (accidentat) trecînd ca 
simplu figurant cînd pe o aripă, 
cînd pe alta. Este un element 
care a atîrnat greu în balanța re
zultatului de ieri...

Și acum, cîteva cuvinte asupra 
fazelor de joc.

De la început se vede că jocul 
va fi interesant, viu. Echipele a- 
tacă pe rînd. In min. 4, după o 
combinație splendidă inițiată de 
Florea, V. Dumitrescu „scoate" de 
pe linia porții. Se trage la poartă 
mult și puternic. In min. 9, Ale- 
xandrescu ratează de aproape, 
după 4 minute Zavoda I ratează 
și el. C.C.A. obține cîteva cor- 
nere, apoi Barta trimite ușor spre 
propria poartă, pe lîngă Gebner... 
Gol ? Nu. Mingea iese afară. Ra
pidul Toth creiază panică în ca
reul advers, dar Toma îl blochea
ză. Apoi Alexandrescu, V. Mol
dovan și din nou acesta (un șut 
cu capul) periclitează poarta oas
peților. C.C.A. presează și Bone 
șutează puternic jos, în bară. Pro
gresul se apără bine, dar milita
rii greșesc și ei în atac. Ultimul 
minut al reprizei: Florea îi pa
sează lui Kiss, acesta acționează 
abil pe extremă, centrează și Toth 
reia cu capul la colț: 1—0.

Oaspeții au ocazia să urce sco
rul (min. 49) dar Toma — căzut 
în careu — deviază în ultimă in

1

stanță mingea șutată de Toth. 
Jocul este „deschis". In min. 57 
Constantin centrează și, din a- 
propierea porții, Zavoda I aduce 
egalarea. De la centru, Florea 
conduce balonul pînă în careul 
advers, execută o centrare ușoară 
dar Onisie comite hends. Lovitura 
de la 11 metri este executată de 
Florea, Toma atinge batonul dar 
nu-1 poate opri și din nou tabela 
tarată avantaj pentru orădeni : 
2—1 ! C.C.A. trece la atacuri in
sistente și în urma unei lovituri 
libere executată de Zavoda II, 
timp de un minut este panică in 
careul oaspeților. Pe neașteptate 
(min. 65) survine egalarea. Ale
xandrescu „întoarce" frumos de 
ia 16 metri, trimițîhd — impa- 
rabil — la colț: 2—2. In min. 68,
C.C.A.  ia pentru prima oară con
ducerea : Victor Moldovan profi
tă de o neînțelegere între apără
tori, șutează, mingea lovește bara 
și intră în plasă. Meciul pare ju
cat, mai ales că orădenii au a- 
cum un figurant în ech’pă : Krem- 
panski. Și C.C.A. slăbește alura. 
Dar, iată, minutul 77. Progresul 
obține o lovitură liberă în mar
ginea careului, lateral, pe dreap
ta. Florea execută perfect, Vlad 
reia cu capul și... 3—3! Tătaru 
nu este — se pare — de acord 
ca sezonul fotbalistic să se încheie 
așa ușor și, în minutul 84, sin
gur cu poarta, trage afară I Votn 
avea deci prelungiri.

Pentru fiecare din cei peste 
30.000 de spectatori era clar, în 
momentul începerii prelungirilor 
că Progresul nu mai poate cîști
ga. Mult mai obosiți decît adver
sarii lor, în inferioritate numerică, 
orădenii aveau de luptat — de 
acum — numai pentru un scor 
cît mai redus. Nu l-au obținut șl

(continuare în pag. 3-a)
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Vrednicii muncitori din Mediaș..»
E plăcut să asculți cum vorbesc 

oamenii despre viața ți faptele 
lor. Un vîrstnic vorbește cu ex
periența pe care a clștigat-o in 
anii multi de muncă, iar un tînăr 
entuaziast este gata în orice mo
ment să făurească planuri în
drăznețe.

Gîndeam acestea în timp ce-mi 
luam rămas bun de la noile mele 
cunoștințe, Ion Lenghea, Gheor- 
ghe Cocoș, Ion Pepelea și cei
lalți muncitori din secția ștanță 
a fabricii de încălțăminte „8 
Mai" din Mediaș...

...Poposisem aici într-o dimi
neață rece de noiembrie. Deoarece 
munca începuse cu mult mai de
vreme, am grăbit către secția 
ștanță. Aflasem despre faptele 
unora dintre cei mai harnici mun
citori ai secției și tot din po
vestirile prietenilor mi-au devenit 
cunoscute și alte amănunte inte
resante. Am aflat că aici, în cea 
mai mare secție a fabricii îi poți 
găsi pe neintrecuții popicari ai 
colectivului. Alături de ei mun
cesc la mașinile de ștanțat și 
clțiva tineri mai puțin cbișnuiți 
cu sportul popicelor, atît de popu
lar la Mediaș. Ei formează însă 
izvorul nesecat de elemente ta- 

! tentate necesare echipei l-a. Cei 
care manifestă dorința să prac
tice acest sport se înscriu într-una 
din numeroasele echipe ale colec
tivului și printr-o pregătire atentă 
pot ajunge în cea mai bună echi
pă. In orice caz drumul e greu 
și în echipa colectivului promo
vează cei mai talent ați dintre 
ei. întrecerile sportive i-au legat 
temeinic și fiecare și-a făcut din 
tovarășul de echipă un prieten 
drag. Iar în dorința de a fi îm
preună și în timpul celor opt ore 
de muncă, de a obține succese 
la fel de vestite în producție, s-au 
înțeles să formeze o brigadă de 
producție. Așa a luai ființă bri
gada de economii „Gheorghe 
Ghecrghiu-Dej“, de la secția 
ștanță! Cei mai entuziasmați au 
fost tinerii, Andrei G'eitzer, Ion

Concursuri
CONCURS MOTOCICLIST 

LA CRAIOVA
Recent, în orașul Craiova a a- 

vut loc un interesant concurs mo- 
tociclist. Organizat de A.V.S.A.P., 
ân cinstea celui de al 11-lea Con
gres al Partidului, concursul s-a 
bucurat de un frumos succes. Aler
gările s-au desfășurat pe circuit 
închis și s-a terminat cu urmă
toarele rezultate: categoria 125 
cmc.: Victor Grubi; categoria 
250 cmc.: Victor Voicescu; cate
goria 350 cmc. (I. J.) : Nicolae 
Âveloiu ; categoria ataș : Gheorghe 
Paulic. La concurs au participat 
25 de alergători din orașul Cra
iova. Au asistat circa 10.000 de 
spectatori.

CONCURSURI LA VATRA 
DORNEI

Comitetul regional pentru cultu
ră fizică și sport-Suceava, prin 

Lenghea ca și Gh. Cocoș, care a 
venit din armată cu forțe noi. 
de muncă. Au pus la cale în
treceri felurite: cu sportivii din. 
celelalte sectoare de muncă; ba 
au mal propus să cheme la în-r 
trecere popicarii din prima echipă.... 
Pînă la urmă, Ion Lenghea a 
găsit de cuviință că întrecerea 
pe profesii în cinstea Congresului 
e cea mai nimerită. Se va do-, 
vedi în acest fel cel mai pricei 
put dintre ei, și avînd în vedere 
că fiecare e preocupat de a da 
lucru cit mai bun, mai mult șt 
mai ieftin, brigada va ieși întă
rită și s-ar putea chiar să cîșTige 
și întrecerea cu brigăzile din ce
lelalte sectoare ale fabricii.

Nu este necesar să redăm en
tuziasmul cu care a fost primită 
această propunere. Chiar în di- 
mineața zilei următoare întrecerea 
a pornit! Condițiile erau cunos
cute : depășirea planului de mun
că, lucru de calitate, economii de 
materie primă... Se poate spune, 
fără să exagerăm, că în fiecare 
zi întrecerea a avut cite un frun
taș : mal întîi Ion Pepelea cu 39 
la sută depășire de normă, 92 la 
sută calitate și 3371 lei econo
mii... apoi Ion Lenghea, care a 
reușit în 8 ore să ștanțeze 400 
perechi pantofi peste normă, Io
sif Sapanyos...

Și așa fiecare a trecut în frun
tea graficului de întrecere. N-am 
alcătuit un clasament al celor mal 
buni, dar desigur o să facem 
aceasta cînd vom primi vești des
pre felul cum își îndeplinesc ti
nerii din brigadă angajamentele: 
luate în cinstea Congresului Par
tidului. Și poate că vor întrece cu 
mai multe procente planul de pro
ducție iar economiile pe care ei 
le vor acumula vor întrece suma 
de 15.000 lei. oe care și-au pro
pus-o. Căci toți sînt muncitori 
vrednici, neobișnuit de hotărîți în 
acțiunile pe care și le propun.

M. PETRE

însuflețite
comisiile regionale de tenis de 
masă și volei a organizat Întâlniri 
interregionale și interraionale, la 
sporturile respective, în stațiunea 
balneo-climaterică Vatra Dornei. Au 
participat echipe de tenis de masă 
din regiunile Cluj, Oradea, Plo- 
ești și Suceava. La fete, a în-i 
vins Flamura roșie Oradea, iar la 
băieți, Voința Cluj. La volei au 
luat parte echipe din raioanele re-i 
giunii Suceava: Cîmpulung, Bos 
toșani, Rădăuți, Dorohoi și Vatra 
Dornei. Echipa masculină Dinamo 
Botoșani a ocupat locul I. La feta 
a ieșit învingătoare echipa Voința 
Fălticeni. Ambele concursuri au 
fost urmărite de un public nume
ros.

★
* *

Un aspect din jocul de ieri, 
de pe Stadionul Republicii:, 

fundașul orădean Barcu își dis* 
pută balonul cu Alexandrescu, 
Se mai văd: Vlad și Coman.

(foto; I. Mihăică)

★ ★
★



Regulamentul Spartachiadei de Iarnă a Tineretului
1. SCOPUL

De a stimula și dezvolta intere
sul maselor de tineret de la sate 
și orașe, pentru practicarea regu
lată a sportului, dîndu-le posibili
tatea de a se pregăti în vederea 
trecerii normelor Complexului 
Sportiv G.M.A. și de a ridica noi 
:și tinere elemente.

De a întări organizatoric colec
tivele sportive, care constituie baza 
(dezvoltării mișcării sportive din 
țara noastră.

2. ORGAN ÎZARE- 
CO®IDUC£RE

Spartachiada de Iarnă a Tinere
tului este o competiție deschisă 
tuturor tinerilor și vîrstnicilor de 
la sate șf orașe și se desfășoară 
pe etape.

Pentru conducerea, îndrumarea 
șl controlul desfășurării Sparta
chiadei de Iarnă a Tineretului:

a. Se organizează o comisie cen
trală formată din reprezentanți ai
C.C.U.T.M.,  C.C.S. C.C.F.S./C.M., 
.Ministerului Invățămîntului, Mi
nisterului Sănătății, Ministerului 
Culturii, Ministerului Agriculturii 
■și Silviculturii, A.V.S.A.P. și ai 
Asociației Recolta.

Comisia Centrală va îndruma, 
coordona, controla și răspunde de 
desfășurarea întregii competiții, de 
la etapa de colectiv pînă la fi
nală.

b. Se organizează în cele 18 re
giuni și în orașul București, co
misii regionale constituite din re
prezentanții organizațiilor de masă 
și de stat care compun comisia 
centrală.

Comisiile regionale vor răspun
de de întreaga activitate din ca
drul Spartachiadei de Iarnă a Ti
neretului în limitele teritoriale res
pective.

c. Se organizează comisii raio
nale, orășenești și comunale, al
cătuite ca și cele regionale (în 
comisiile comunale adăugîndu-se 
și un reprezentant al căminelor 
culturale), care vor răspunde de 
desfășurarea întregii activități din 
cadrul Spartachiadei de Iarnă a 
Tineretului, în etapele respective.

Organizarea concursurilor din ca
drul etapei I a Spartachiadei de 
Iarnă a Tineretului revine consi
liilor colectivelor sportive și orga
nizațiilor de bază U.T.M.

3. DESFĂȘURAREA 
COMPETIȚIILOR

Concursurile din cadrul Sparta
chiadei de Iarnă a Tineretului se 
vor organiza la următoarele ra
muri de sport: schi, șah, tenis de 
masă, patinaj, trîntă, săniuțe și 
gimnastică (G.M.A. gradul I).

Pentru a da tineretului de la 
sate posibilitatea să participe la 
etapele superioare ale Spartachia
dei de Iarnă a Tineretului, la schi 
ți șah, concursurile se vor organi
za separat pentru tineretul de la 
orașe și cel de la sate.

Spartachiada se organizează pe 
patru etape și anume:

— Etapa I pe colective — 15 
dec. 1955 — 12 febr. 1956.

— Etapa a II-a raională și eta
pa a IlI-a regională — 13 febr. — 
11 martie 1956, la aprecierea comi
siilor raionale și regionale.

— Etapa a IV-a finală în peri
oada 12—31 martie 1956.

Etapa a IV-a finală se va orga- 
niia pentru schi, șah și tenis de 
masă.

Deoarece nu în toate regiunile 
condițiile locale permit desfășura
rea în bune condițiuni a concursu
rilor Spartachiadei la toate ramu
rile de sport prevăzute în regula
ment, comisiile regionale, în ra
port cu specificul și condițiile exis
tente, vor stabili pentru flecare 
raion și localitate, ramurile spor
tive la care se organizează Spar
tachiada de Iannă, precum șî eta
pele pînă la care se desfășoară 
concursurile.

4„ PARTIOIPANȚI
Pot participa la Spartachiada de 

Iarnă a Tineretului toți tinerii, bă
ieți și fete, de Ia orașe și sate, 
începînd de la vîrsta de 14 ani în 
Siis, cu vizita medicală făcută.

Nu pot pârticipa, în ramura de 
sport respectivă, sportivii clasifi
cați, de orice categorie.

Participanții se vor legitima în 
toate etapele cu buletinul de iden
titate care să dovedească domici
liul și vîrsta. In etapele II și IV, 
se vor prezenta în plus carnetele 
de membru al colectivului spor
tiv.

5. PROBE T£H?UIOH Șl 
CONDIȚII DE STABILIRE 

A REZULTATELOR
A. SCHI.

Concursurile la schi se vor or- 
djantza, în toate etapele, sepofet 

pentru sate și oraș în cadrul ur
mătoarelor categorii de vîrstă și 
distanțe:

— categoria 14—18 ani fete 2 
km. (etapa a IV-a 3 km);

— categoria 14—18 ani băieți 
5 km. (etapa a IV-a 6 km);

— categoria peste 19 ani femei 
3 km. (etapa a IV-a 4 km);

— categoria peste 19 ani băr
bați 5 km (etapa a IV-a 8 km).

La orașe, începînd din etapa a 
II-a se' va organiza și o probă de 
slalom uriaș, pentru cele patru ca
tegorii prevăzute mai sus.

Se vor clasifica pentru etapele su
perioare primii clasați din fiecare 
categorie.

In etapa finală se va organiza 
o probă, de ștafetă combinată mix
tă, la care fiecare regiune va par
ticipa cu 0 ștafetă formată din 
campionii regionali sătești și ai 
participa-nților din colectivele spor
tive de la orașe la cele patru ca
tegorii.

Ștafeta unei regiuni va fi for
mată din 8 schimburi după cum 
urmează:

Schimbul 1 — juniori oraș 5km.
Schimbul 2 — junioare sat 3 km.
Schimbul 3 ■— juniori sat 5 km. 
Schimbul 4 — junioare oraș 3 km.
Schimbul 5 — senioare oraș 3 km. 
Shimbul 6 — seniori sat 5 km.
Schimbul 7 — senioare sat 3 km. 
Schimbul 8 — seniori oraș 5 km. 
In raport cu posibilitățile locale, 

in etapele regionale se vor orga
niza ștafete asemănătoare celei 
din finală, distanțele și numărul 
schimburilor vor fi fixate de orga
nizatori.

B. ȘAH
In prima etapă, concursul se va 

organiza sistem turneu, adică fie
care jucător va susține cîte o par
tidă cu ceilalți, pe rînd. Jucătorii 
vor fi împărțiți pe grupe de cîte 
11; în caz că sînt mai mult de 11 
jucători, se va face încă o grupa 
sau mai multe, aceasta fiind în ra
port cu numărul celor înscriși.

— în cazul cînd sîn,t mai multe 
grupe, primii clasați la fiecare 
grupă vor forma o nouă grupă, 
care, tot turneu, vor juca în con
tinuare și în felul acesta se va 
desemna campionul colectivului 
sportiv sau al comunei, atît la bă
ieți cît și la fete.

— In etapele II. III și IV con
cursul se va organiza sistem Eli
minatoriu.

— Culoarea pieselor va fi tra
să la sorți înaintea începerii jocu
rilor.

— Cînd un jucător atinge o piesă 
cu mina, este obligat să o mute, 
făcîndu-se excepție numai atunci 
cînd nu are unde să o mute.

— Partida cîștigată se notează 
cu un punct, remiza V2 puncte, iar 
cea pierdută cu 0 puncte. Cel care 
totalizează cel mai mare număr 
de puncte este declarat cîștigător.

— In caz de egalitate de punc
te, pentru primul loc se va da cîș- 
tig de cauză celui mai tînăr.

— Partida va fi dată pierdută 
pentru jucătorul care: răstoarnă 
intenționat tabia cu piese, deran
jează piesele sau refuză a se su
pune regulamentului de șah în vi
goare sau dispozițiilor arbitrilor.

— In toate etapele, clasamentul 
se va face Individual — separat 
pentru băieți și fete — atît pentru 
concurențil colectivelor sportive de 
la orașe cît și pentru concurenții 
de la sate.

— Se califică pentru etapele su
perioare primii clasați, băieți și 
fete (separat oraș și separat sat).

C. TENIS DE MASĂ.
Concursurile se vor organiza 

în toate etapele pe o singură cate
gorie pentru băieți și o singură 
categorie pentru fete, la urmă
toarele probe:

— simplu băieți, simpta fete,
— dublu băieți, dublu mixt și 

dublu fete.
In etapa I se va juca sistem 

turneu, iar în etapele II, III și IV 
sistem eliminatoriu. Se vor juca 
2 seturi din 3, cu excepția etapei 
a IV-a, cînd se vor juca 3 seturi 
din 5.

Se califică de la o etapă la alta, 
primii 2 clasați și primate 2 cla
sate la probele de simplu. La pro
bele de dublu echipele pot fi 
formate numai din primii 2 clasați 
la probele de simplu, începînd cu 
etapa a II-a.

D. TRÎNTĂ.
Concursurile de trîntă se vor 

desfășura pe 4 categorii de greu
tate:

— categoria pînă la 57 kg.
— categoria pînă la 67 kg.
— categoria pînă Ia 77 kg.
— categoria peste 77 kg.
Concursurile se vor desf ășura în 

toate etapele sistem eliminatoriu.
Lupta se va desfășura în 3 re

prize a 3 minute, cu o pauză del 

minut între reprize. Va funcționa 
un arbitru care va decide punctele 
acumulate de luptători.

Se califică de la o etapă la alta, 
cîștigătorii celor 4 categorii.

Participanții sînt obligați a se 
cîntări în ziua concursului pentru 
a li se fixa categoria în care vor 
lupta.

Învingător va fi acela care va 
reuși, să-și trîntească (adversarul 
de mai multe ori la pămînt, sau 
care, pe parcursul celor 9 minute 
de luptă, a reușit să acumuleze 
un număr mai mare de puncte de- 
cît adversarul său.

Pentru o mai ușoară lămurire, 
necesară arbitrilor, arătăm mai jos 
cum se acordă punctajul:

— pentru o acțiune neterminată, 
adică - aducerea adversarului în ge
nunchi sau un picior îngenunchiat, 
după care adversarul se scoală 
în picioare, se acordă un punct.

— pentru o acțiune care face ca 
adversarul să ajungă cu umerii 
la pămînt, se acordă 2 puncte.

— pentru o acțiune care pune 
pe adversar cu umerii pe pămînt 
și ținerea lui 3 secunde în această 
poziție, se acordă 3 puncte.

— pentru fixarea adversarului cu 
umerii la pămînt de 3 ori cîte 3 
secunde în timpul unei reprize, se 
oprește lupta și acesta este decla
rat învins, nesocotindu-se puncta
jul realizat pînă aici.

— pentru acel sportiv care atacă 
continuu, dar nu reușește să ter
mine acțiunile, i se va nota la sfîr- 
șitul fiecărei reprize cîte un punct, 
socotit pentru combativitate.

— Luptătorilor care nu încearcă 
nici o acțiune, arbitrul le va da 
avertisment. Se poate da avertis
ment ambilor luptători, fiecăruia 
adăugîndu-i-se cîte un punct.

— Daca unul din luptători face 
uz de luptă brutală (lovire cu pum
nii, piedica) arbitrul îi dă avertis
ment, acordîndu-se 2 puncte ad
versarului.

UNITATEA ORGANIZATOARE

privind desfășurarea Spartachiadei de iarnă a Tineretului
Etapa................................... .

COMISIA DE ORGANIZARE :

Nr. 
crt. SPORTUL

Nr. colective 
sportive 

participante
Nr. comune 
participante

Nr. pARTICIPANȚILOR

Băieți Fete TOTAL

1 Schi
2 Șah

3 Tenis de masă

4 Patinaj
5 Trîntă
6 Săniuțe
7 Gimnastică
8
9

TOTAL

forurilor imediat superioare. Netri- 
miterea în termen a formularului 
raport, atrage după sine nepartici- 
parea în etape superioară.

8. CONDIȚII 
ADMINISTRATIVE

Pentru etapa I, cheltuielile vor

Zilele acestea a avut loc la C.C. 
al U.T.M. ședința Comisiei Centrale 
de Organizare a Spartachiadei de 
Iarnă a Tineretului la care au luat 
parte reprezentanți ai C. C. al 
U.T.M. C.C.F.S. (C.M.), C.C.S., Mi
nisterul Invățămîntului, Ministerul 
Agriculturii, Ministerul Culturii, 
Ministerul Sănătății, A.V.S.A.P. și 
Asociația Recolta.

I. In ședință s-a analizat pia
nul de muncă al Comisiei, precum 
și măsurile luate în regiuni pentru 
buna desfășurare a acestei compe
tiții

Ca ua fapt pozitiv s-a constatat

— In caz de egalitate de puncte 
se declară învingător sportivul 
mai ușor la cîntar.

— In caz de egalitate și la cîn
tar se declară învingător cel mai 
tînăr.

— La trîntă, prinderile între 
adversari se fac cruciș, corpurile 
fiind apropiate în ținută aproape 
verticală, mîna stîngă trece peste 
umărul drept, iar mîna dreaptă pe 
sub brațul sting, în așa fel ca ele' 
să se prindă în spate la încheie
tura mîinii drepte sau stîngi. Dacă 
sînt sportivi care lucrează pe par
tea stîngă, atunci prinderile se 
fac în sens invers, intîietatea la 
prindere o are cel cu greutatea mai 
mică.

— înainte de începerea meciului 
și la sfîrșitul lui, du.pă comunica
rea rezultatului, sportivii sînt obli
gați să-și dea mîna.

E. PATINAJ.
Concursurile se vor desfășura, 

pentru băieți, pe distanța de 1500 
metri, iar pentru fete pe distanța 
de 500 metri.

Locul de concurs va fi ales con
form posibilităților locale (pati
noare, lacuri sau rîuri înghețate).

F. SĂNIUȚE.
In concursurile de săniuțe pot 

participa tinerii începînd de la 
vîrsta de 12 ani.

Concursurile de săniuțe cu echi
paj format dintr-o persoană (băiat 
sau fată) se vor desfășura pe dis
tanțe variind după posibilitățile 
oferite de pîrtiile locale.

G. GIMNASTICĂ. (G.M.A. 
Gradul I).

Concursurile de gimnastică se 
vor desfășura sub formă de între
ceri pe echipe, separat pentru bă
ieți și fete.

O echipă va fi formată din 8 
gimnașfi sau gimnaste.

Se vor executa cale 8 exerciții 
G.M.A. Gradul I în timpii prescriși

RAPORT

fi suportate de colectivele spor
tive.

Cheltuielile etapei a II-a vor fi 
suportate de C.C.F.S. raionale și 
orășenești.

Cheltuielile etapei a HI-a vor fi 
suportate de C.C.F.S. regionale.

Etapa a IV-a va fi organizată 

COMUNICAT
că în majoritatea regiunilor au fost 
constituite comisii de organizare re
gionale, raionale, orășenești și co
munale, care au început o intensă 
propagandă pentru Spartachiada, 
luînd o serie de măsuri tehnico- or
ganizatorice ca de pildă în reg. 
Ploești, Pitești, Suceava.

Comisia Centrală a Spartachia
dei de Iarnă a Tineretului conside
ră că este necesar ca toate comisi
ile regionale, raionale, orășenești 
și comunale să-și intensifice munca 
de organizare și popularizare, sa 
mobilizeze colectivele sportive, c - 
drele tehnice, maeștri ai sportului 

de reguiament (cu 4 timpi pauză 
între exerciții).

Exercițiile vor fi executate în 
ansamblu. Ansamblul poate fi a- 
companiat de muzică.

6. PREMII
Comisia Centrală de Organizare 

acordă cîștigătorilor etapei I di
plome ale „Spartachiadei de Iarnă 
a Tineretului", primilor clasați 
în etapele raionale și orășenești 
insigna și diploma Spartachiadei, 
iar la etapa regională și finală se 
vor acorda insigne, plachete, cupe 
și diplome.

Se va acorda „Cupa Spartachia
dei de Iarnă a Tineretului" Comi
siei regionale de organizare, care 
a mobilizat cel mai măre număr 
de participant în raport cu popu
lația regiunii.

Fiecare regiune va confecționa 
și va acorda Comisiei raionale de 
organizare care a realizat cea mai 
mare mobilizare, cîte o cupă. 
, Comisiile raionale vor acorda 
cîte o plachetă comunei sau loca
lității care a realizat cea rtiai mare 
mobilizare.

Comisiile regionale, raionale șl 
orășenești vor acorda de asemenea 
premii în echipament și material 
sportiv, în raport cu posibilitățile 
locale.

7= ÎNSCRIERI
Pentru prima etapă, înscrierile 

se fac la colectivele sportive din 
sate și orașe (în satele unde nu 
există colective sportive, înscrierile 
se vor face la căminele culturale). 
înscrierile se pot face pînă în pre
ziua ultimului concurs organizat 
de colectiv, la fiecare ramură de 
sport.

Colectivele sportive, comisiile ra
ionale, orășenești și regionale, vor 
completa și înainta, în termen de 
24 ore după terminarea competi
țiilor, un formular raport (anexa 
nr. 1),

ANEXA Nr. 1

de comisia centrală, cheltuielile 
fiind suportate de C.C.F.S./C.M.

începînd cu etapa a II-a con
cursurile vor fi organizate de co
misiile pe ramură de sport, folosind 
corpul de arbitri din sportul res
pectiv. Foile de concurs Vor fi cele 
existente pentru G.M.A.

și sportivii fruntași pentru asigu
rarea unui deplin succes al acestei 
mari competiții de masă.

II. Comisia Centrală a desemnat 
un secretariat format din tovarășii 
Cîrcei Ion, Secretar al C.C. al 
U.T.M., Vaida Ion, Vice Președinte 
al C.C.F.S./C.M. și Rob Mihai, Șe
ful Secției Cultură Fizică și Sport 
al C.C.S. pentru conducerea ope
rativă a muncii.

COMISIA CENTRALA
DE ORGANIZARE A SPARHA 

CHIADEI DE IARNĂ 
A TINERETCHUH



C. C, Â. a cîștigat Cupa R. P. R.
la fotbal

(urmare din pag. l-a)

oate toana' în aceasta stă sin 
ura injustiție a meciului de ieri > 
rogresul Oradea n-a fost, în to- 
4 ut meciului, mai slabă cu trei 
oluri dccît C.C.A. 1 

j Au stabilit scorul final: Con- 
Santin, prin pătrundere în careu 

șut ușor pe lîngă Gebner (mm.
15), Onisie, prin transformarea 
nui penalti acordat la un fault 
;supra lui V. Moldovan (min. 
01) și Alexandrescu, cu concur- 
ul lui Vlad (min. 108).

De l.a învingători, cel mai bun a 
' ost — după părerea noastră — 

’ătaru, oare deține o formă exce
lentă. Au mai jucat bine • Bone, 
favoda I (in repriza I). Caricaș. 
De la oaspeți cei mai buni au fost: 
Florea, „cheia" atacului, Gebner, 
Toth și parț'al Koszegy.

Declarații după finală
După meci am stat die vorbă cu 

.•îțiva dintre jucători și antrenori 
ia și cu arbitrul meciului, care 
ne-au spus următoarele despre a- 
ceastă finală:

D. Schulder (arbitru): „Casa 
Centrală a Armatei a jucat mai bine 
decît Progresul, iar cele trei go
luri pe care le-a primit, se dato- 

,resc formei slabe a apărării. De fapt, 
și apărarea Progresului nu a fost 
bine pusă la punct, dovadă cele șase 
goluri pe care le-a primit. In 
schimb, înaintările au jucat foarte 
bine. Mi-au plăcut' de la Progre
sul extremul dreapta Toth și inte- 
rul-dreapta Koszegy. Echipele au 
fost disciplinate și jocul a fost dus 
tot timpul în limitele sportivității. 
Militarii au meritat victoria".

Ștefan Dobay (antrenor princi
pal la C.C.A.): „Progresul a jucat 
un fotbal de foarte bună calitate. 
De altfel, ca și echipa noastră. 
Pentru anul viitor vrem să ne pre
gătim mult mai bine pentru ca 
să.avem un cuvint mai serios de 
spus, nu numai în Cupă ci și în 
campionat. Trebuie să vă spun însă 
că în orice caz vom căuta să ju
căm la fel de bine ca și în ultimele 
două meciuri".

L. Zilahi (antrenorul echipei Pro
gresul Oradea): „Pînă la sfîrșitul 
celor 90 de minute am jucat ca de 
la egal la egal cu C.C.A. fapt con
firmat și de tabela de marcaj. Am 
fost depășiți după această perioadă 
și din cauza faptului că am jucat 
numai in 10 oameni, al 11-lea fiind 
figurant. Arbitrajul satisfăcător".

Francisc Zavoda: „Echipa noastră 
a jucat tot timpul rapid așa cum 
trebuie jucat un meci de cupă. 
Portarul orădeăn a apărat foarte 
bine în prima repriză și a făcut 
ca scorul să fie 0—0, pînă în min. 
44, cînd ei au reușit să înscrie. In 
repriza a Il-a noi am conceput și 
realizat mai bine acțiunile decît ad
versarii noștri. In prelungiri am 
cîștigat pe merit. Progresul Ora
dea merită locul cucerit în cam
pionatul categoriei A".

I'lie Savu (antrenor la C.C.A.): 
„Socotesc că jocul a fost ca
racterizat printr-un nivel tehnic 
bun. Echipa noastră a luptat din 
răsputeri pentru a obține victoria 
și deci Cupa. Superioritatea a fost 
de partea noastră pentru că ne-am

Iată cum arată un buletin cu 
12 rezultate exacte la concursul 
PRONOSPORT nr. 50 din 18 de
cembrie 1955 :

I. Casa Centrală a Armatei—
Progresul Oradea 1

II. Recolta M.A.S.—Dinamo 6
București (hand, mase.) 2

III. Vojvodina Novî S-ad—Spar
talc Subotița X

IV. Radniciki Belgrad—Steaua
roșie Belgrad 1

V. „Sarajevo*'—Partizan Bel
grad 2

VI. Velej Mostar—Dinamo Za
greb 1

VIL Proletar Osiek—Hajduk 
Split Anulat

VIII. Zagreb—Buducnost ‘nto-
gnaid Anulat

IX. Lyon-Reims 1
X. Sedan—Marseille 1
XI. Lille—Nancy 2

pe 1955
Au jucat formațiile:

C.C.A.: Toma — Zavoda 11, 
Caricaș, V. Dumitrescu — Oni
sie, Bone — V. Moldovan, Con
stantin, Alexandrescu, Zavoda I, 
Tătaru.

PROGRESUL: Gebner — Văr- 
zan I, Coman, Barcu — Barta, 
Krempanski — Toth, Koszegy, 
Florea, Vlad, Kiss.

Arbitrul D. Schulder a condus 
cu unele greșeli în special la 
ofs'deuri și uneori la aprecierea 
jocului dur. In general, sub ni
velul său obișnuit. Poate și din 
cauză că uneori „ajutorul" cole
gilor de la tușă l-a indus în e- 
roare.

RADU URZICEANU

prezentat mai tehnici și cu mai 
multă voință de a cîștiga acest 
meci".

Francisc Ronay (antrenor la Lo
comotiva București): „Am fost doar 
spectator la acest meci și părerea 
mea este că Progresul Oradea a dat 
un randament neașteptat de bun, 
reușind să țină în șah rutinata 
echipă a C.C.A. Pot spune că mo
mentul psihologic al meciului a 
fost rănirea lui Krempanski, care 
a diminuat forțele orădenilor".

Florea (jucător la Progresul Ora
dea): „Echipa noastră a jucat în 
condiții vitrege: am jucat de la 
început fără Vaczi și Țiriac, care 
sînt loviți. In timpul meciului 
Krempanski și-a fracturat clavicula 
stingă șl a fost simplu figurant. 
Noi am muncit, am luptat pentru 
victorie, care la un moment dat 
ne-a surîs chiar, dar pînă în cele 
din urmă am fost depășiți de o 
echipă mai agresivă care a mers 
mai „pe poartă" decît noi. Rezul
tatul este just".

Onisie (căpitanul echipei C.C.A.): 
„Din cauza mea Progresul a mar
cat un gol din 11 metri. Iată cum 
a fost faza: am vrut să tai drumul 
unui jucător orădean, care se în
drepta cu mingea spre poartă, dar 
mi-am pierdut echilibrul și am a- 
tins involuntar mingea cu mina. 
Mi-a părut rău de acest gol.
Cel de al doilea 11 m. al meciului 
l-am executat eu, pentru că așa se 
stabilise înainte de joc. Eu m-am 
conformat și... l-am marcat. Meciul 
în general a fost de o înaltă factură 
tehnică, disputată cu o dîrzenie ex
traordinară, în special în cele 90 
minute. Noi puteam să cîștigăm 
mai ușor, fără a fi nevoie de pre
lungiri, dacă înaintașii as fi tras 
mai precis la poartă".

Toth Ludovic (jucător la Progre
sul Oradea): „Echipa noastră a in
trai hotărîtă să lupte pentru un re
zultat cit mai bun, ceea ce am 
reușit in primele 90 minute. In zece 
oameni insă, nu am putui mai mult 
decît să egalăm situația".

Alexandrescu (jucător la C.C.A): 
„Meci neașteptat de greu. Dacă in 
prima repriză s-ar fi marcat toate 
ocaziile care au fost, am fi fost 
siguri de victorie chiar din pri
mele 45 minute. Noi am fost ho- 
tăriți să cîștigăm Cupa și acum 
cînd o avem sîntem fericiți".

INFORMAȚII @*onosport

XII. Strasbourg—Monaco 1
A Flacăra Ploești—Metalul 23 

August (hand, mase.) 2
B. Dinamo Obor—Știința I.C.F. 

(band, masc.) 2
Meciurile VII și VIII au fost a- 

nulate deoarece nu s-au disputat.
La acest concurs au fost depuse 

aproximativ 407.000 buletine.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT nr. 51.

Etapa din 25 decembrie
I. Știința I.C.F.—Dinamo 6 Buc. 

(hand, masculin-sală).
II. Recolta M.A.S.—-C.C.A. (hand, 

maisculin-sală).
III. Loc. Gara de Nord-—Flac.

Ptoeiști (hand, masculin sală).
IV. Metalul 23 Aug.—Dinamo 

Obor (hand, masculin-sală).
V. Știința Invațâmînt București—

Meto-crosurîe ds iarnă
Motociciistul sovietic E. Grin- 

gaut, maestru emerit al sportului 
spune: „Motociciistul care doreș
te să devină un motocrosist desă- 
vîrșit va trebui să exerseze cu 
mașina cel puțin de două ori pe 
săptămînă, în tot timpul anului". 
La noi, aceasta ar însemna însă 
ceva de... nerealizat. In tot tim
pul anului, înseamnă să te antre
nezi și iarna. Or, la noi, iarna 
motocicliștii obișnuiesc să facă cel 
mult antrenamente de sală. Cu 
totul greșit In Uniunea Sovietică 
motocrosurile de iarnă, și mai ales 
antrenamentele de iarnă pentru 
motocros, sînt frecvente și folo
sesc în mare măsură alergători
lor sovietici la ridicarea măiestriei 
lor, sportive. Și despre valoarea lor 
înaltă ne-am putut da seama ur- 
tnăriindu-i la concursul internațio
nal de motocros desfășurat toam
na aceasta la Orașul Stalin.

E. Gringaut, vorbind despre an
trenamentele și motocrosurile de 
iarnă, le numește „Școală specială 
pentru stăpînirea motocicletei". 
Ana'lizîind puțin această afirmație, 
îți poți da seama cu ușurință de 
adevărul pe care-1 conține. însu
șirea unei practici superioare în 
conducerea mașinii se poate efec
tua numai în timpul iernii, cînd 
datorită condițiilor atmosferice spe
ciale, alergătorii se călesc și în
vață cum trebuie să se descurce 
în cele mai grele și diferite si
tuații pe care ți.le poate oferi un 
motocros.

Dar, pentru a deveni un bun 
motocrosist și, în general, un bun 
alergător, antrenamentele cu ma
șina și motocrosurile de iarnă, ca 
de altfel și cele de toamnă și pri
măvară, nu sînt suficiente. Aler
gătorii trebuie să-și completeze 
pregătirea printr-un program spe
cial de gimnastică în sală și prin 
exerciții cu haltere. Exercițiile cu 
ajutorul halterelor dezvoltă și în
tăresc încheieturile mîinilor, antre
nează mușchii gîtului, mijlocul și 
spatele, obișnuind organismul cu 
efortul necesar întrecerilor moto- 
cicliste.

In rîndurile de mai sus ne-am 
rezumat la a da doar cîteva in
dicii de ceea ce trebuie să facă 
un alergător pentru a deveni un 
bun motocrosist și, de asemenea, 
am arătat importanța pe care o 
au motocrosurile de iarnă în pre
gătirea generală a motociclistului. 
Acum se pune o problemă : cum 
poate un alergător să concureze 
într-un motocros atunci cînd te
renul este înghețat sau acoperit 
cu zăpadă. In Uniunea Sovietică, 
pentru motocrosurile de iarnă, mo
tocicliștii au găsit, datorită spi
ritului lor inventiv, o soluție deo
sebit de interesantă și eficace. Ei 
au fixat la cauciucuri niște cram- 
poane de metal, care, înfingân- 
du-se în terenul înghețat sau chiar 
în gheață (lacuri, rîuri) ajută mo
tocicleta la înaintare.

Cele mai avantajoase crampoa- 
ne, care dau motocicletei o bună 
stabilitate pe gheață și pe teren 
înghețat sînt crampoanele lui ,Za- 
crevschi". Acestea sînt confecțio
nate din oțel de la 2,5—4 mm. (în 
raport cu calitatea materialului) și 
au forma unei scoabe sau a lite
rei S. Tot pentru motocrosurile de 
iarnă, motocicliștii sovietici între
buințează — pentru o mai bună 
înaintare a atașului pe zăpadă — 
schiuri speciale pe care le mon
tează la roata atașului.

Iată cîteva sugestii de ceea ce 
ar trebui să facă și motocicliștii 
noștri, acum, în perioada de iarnă 
și mai ales acei alergători care 
doresc să se dedice întrecerilor 
de motocros.

Știința I.C.F. București (hand, 
fem.-sală).

VI. FI r. Timiș.—Știința Timiș, 
(hand, fem.-sală).

VII. Atalanta—Sampdoria (camp, 
italian).

VIII. Spăl—Napoli (cam. ita
lian).

IX. Torino—Roma (camp, italian),
X. Pro Patria—Lanerossi (camp, 

italian).
XL Padova—Bologna (oamp. 

italian).
XII. Milan — Juventus (camp, 

italian).
MECIURI DE REZERVA

A. Fl. r. Buc.—Progr. Orașul 
Stalin (hand, fem.-sală).

B. Avîntul Codlea—Progresul Tg. 
Mureș (hand, fem.-sală).

C. Lazio—Novăra (oamp. ita'-
lian).

n. Genoa—Jnterna^iopaie (oamp. 
italian).

Reprezentativa de tir a asociației Dinamo a cucerit 
cupa „Al doilea Congres ai Partidului”

In cinstea celui de-al H-lea Con
gres al Partidului, comisia oră
șenească de tir București a orga
nizat un reușit concurs la : armă 
liberă calibru redus, armă sport, 
pistol viteză și pistol precizie. Tră
gătorii din Capitală au răspuns cu 
mult entuziasm la această iniția
tivă și, cu toate că timpul a fost 
nefavorabil, ei au realizat cîteva 
performanțe de seamă. In special 
tinerele elemente, componente ale 
lotului republican de juniori, s-au 
evidențiat din nou cu această oca
zie, cucerind primele locuri în ma
joritatea probelor. Juniorul Petre 
Șandor a fost trăgătorul „numărul 
1“ al concursului, înscriindu-și nu
mele de patru ori pe primul loc. 
Adversarul său principal a fost 
tot un junior, Victor Antonescu, 
care, de altfel, la poziția în ge
nunchi, a reușit chiar să-l întreacă 
pe Șandor. La pistol precizie, ma
estrul sportului Iulius Pieptea a 
cîștigat „fără emoții", iar penta- 
tlonistul Viorel Manciu a ocupat 
un lăudabil loc doi, întrecînd o 
serie de trăgători consacrați, ca, 
Romașcanu, Nițu, Mocuța, etc. 
La pistol viteză, victoria i-a re
venit lui Teodor Dumitrescu, care 
a totalizat 558 puncte. întrecerea 
de armă sport a fost cîștigată de 
Petre Atanasiu (Știința) cu 529 p.

Știința pe primul Ioc
în campionatul orașului București Ia înot pe echipe

Cu etapa de ieri — în care 
s-au înregistrat rezultatele Ști
ința — C-C.A. (91—33); Com
binata Flamura roșie + Construc
torul + Metalul—C-C.A, (70-63); 
Progresul -— Dinamo (68—59); 
Dinamo — Voința (63—56) — a 
luat sfîrșit campionatul de înot 
pe echipe al orașului București. 
La capătul unei pasionante între
ceri, echipa asociației Știința a 
reușit să se claseze pe primul 
loc fără să sufere vreo înfrîngere. 
Reprezentanții Științei au avut cea 
mai frumoasă comportare, îndepli- 
nindu-și — prin cele două recor
duri realizate în acest concurs — 
angajamentul pe care și-l luaseră 
în cinstea celui de al doilea Con
gres al P.M.R. Astfel, cele 4 
sprintere: Veronica Dodan, Mi- 
haelia Popescu, Margareta Witt
genstein, Ingrid Rothe au reușit 
ieri după cele 4 schimburi ale 
ștafetei 4 x 100. m. liber un nou 
record de junioare cat. I—II și 
senioare cu timpul 5:29,2. (Ve
chiul record de senioare: C.C.A. 
5:36,7; Vechiul record de juni
oare cat I—II: Știința 5:37,4). 
In aceeași probă, cu o zi înainte, 
Blajek, Marinescu, . Chirvăsuță, 
Kroner corectaseră simțitor recor
dul probei de juniori categoria 
I—II (4:27,4). De astă dată cei 
patru înotători au realizat tim
pul 4:21,2. Iată celelalte rezul
tate tehnice : seniori 100 m. liber: 
1. A. Măndoiu (Dinamo) 1:01,6 
(record personal egalat); 2. G.

„Cupa Constructorul” ta rugbi 
a revenit Locomotivei Grivița Roșie

Semifinalele și finala competi
ției de rugbi „Cupa Constructo
rul" au avut loc ieri dimineață pe 
terenul echipei organizatoare. Te
renul, aproape impracticabil, nu a 
permis desfășurarea unor partide 
de calitate. Jocurile, în marea ma
joritate, s-au bazat pe aportul 
înaintării. Foarte rar (ne refe
rim, în special, la cea de a doua 
semifinală, Locomotiva—Știința), a 
fost „încercată" linia de treisfer- 
turi. Primii care au căutat această 
cale spre terenul de țintă advers 
au fost studenții. Această echipă 
tînără, cu jucători destul de bine 
formați pentru rugbi. s-a califi
cat cu o săptămînă în urmă în 
dauna echipei din Categoria A, 
Progresul Finanțe-Bănci.

Primul joc din cadrul semifi
nalelor a început pe un timp rece. 
Cele două echipe, Constructorul 
T.S.P. și Progresul Sănătatea își 
măsuraseră forțele și în campio
nat. A cîștigat și de astă dată 
Constructorul, cu 3—0, mult mai 
greu însă decît în campionat.

Cu același rezultat a luat sfîr
șit și cea de a doua semifinală, 
care a dat cîștig de cauză Loco
motivei Grivița Roșie în fața 
Științei, care a pierdut onorabil. 
Avînd ca adversari pe proaspeții 
campioni, Știința a căutat în per
manență să pătrundă spre tere
nul de țintă al Locomotivei prin

Din cele 6 probe feminine, maj 
estra sportului Arta Dubaș-Goreti 
a cîștigat patru.

Din cele 11 reprezentative de a- 
sociații sportive participante, cea 
mai omogenă în toate probele 
masculine și feminine s-a dovedit 
reprezentativa Dinamo, care a cu
cerit cu ușurință cupa „Al II-lea 
Congres al Partidului",

Iată primele rezultate din fie-i 
care probă: ARMĂ LIB. CAL. 
REDUS CULCAT : băieți: 1. P< 
Șandor (Flacăra) 398 p. fete: 1< 
A. Dubaș (Fl. R.) 392 p ; echipe: 
1. Dinamo 1943 p.; GENUNCHI: 
1. V. Antonescu (Din.) 385 p.; 
fete: 1. A. Dubaș 383 p.; echipe: 
1. Dinamo 1873 p.; PICIOARE: 
1. P. Șandor 364 p.; fete: 1. A. 
Dubaș 357 p., echipe: 1. Dinamo 
1763 p.; 3x40: 1. P. Șandor 1147 
p.; fete: 1. A. Dubaș 1132 p.; echipe: 
1. Dțnamo 5579 p.; MECI ENGLEZ: 
1. P. Șandor 598 p.; fete: 1. R. 
Năstase (Știința) 590 p.; echipe: 
Progresul 2331 p.; PISTOL VP 
TEZA: 1. T. Dumitrescu (Avîn-i 
tul) 60/558 p.; echipe; 1. Di-i
namo 235/2103 p.; PISTOL PRE
CIZIE: 1. I Pieptea (Progr.) 543 
p.; ARMA SPORT 3x20: P. Ata- 
nasiu (Știința) 529 p.; fete : Elena 
Albiș (Voința) 480; echipe: Ști-» 
ința 2544 p.

Cociuban (Dinamo) 1:02,1; 3. G. 
Blajek (Știința) 1:02,5. 200 m.
bras: 1. A. Zahan (Dinamo)
2:51,7; 2. Cristian Vlăduță (Di-* 
namo) 2:55,7 (record personal). 
400 m. liber: A. Ionescu (Dina-i 
mo) 5:21,5. 100 m. spate: 1. A. 
Măndoiu 1:12,0. 200 m. fluture:
C. Vlăduță 2:58,5. 4 x 200 m. liber: 
Dinamo 9:56,7. Senioare : 400 m. 
liber: Elena Ghinea (Progresul) 
6:28,5. 100 m. spate: Mihaela
Popescu 1:32,0. 100 m. liber: 1. 
Mariana Iliescu (Dinamo) 1:21,9;
2. El. Ghinea 1:21,9. 200 m. bras: 
Maria Ouatu (Progresul) 3:18,5- 
4x100 mixt: Progresul 6:18,8. 
33 m. liber copii: 1. Vasi'.e Ște
fan (Dinamo) 0,25; 2. M’. Schwab 
(Centrul de copii) 0:27,4; 3. I. 
Maxim (Centrul de copii) 0:30,5. 
50 m- spate fetițe; 1. Mihaela 
Popescu 0:41,4; 50 m. spate copii: 
1. I- Adam (Progresul) 0:39,0; 2. 
A. Ștefan (Progresul) 0:40,8; 3. 
Gh. Poroineanu (Flamura roșie) 
0:41,0. Clasamentul general al 
campionatului orașului București 
se prezintă astfel: 1. Știința 10 
p.; 2. Progresul 8 p.; 3. Dinamo 
8 p.; 4. Combinata Flamura roJ 
șie + Constructorul + Metalul 
4 p.; 5-Voința 2 p.; 6. C.C.A. 01 
p. Polo pe apă: seniori: Dina
mo — CCA. (rezerve) 5-2 (4-0); 
Dinamo—Locomotiva 9—1 (6—1); 
juniori: C.C.A- — Voința 3—2 
(0—1); feminin; Constructorul—< 
Voința 5—1 (3—0).

contraatacuri dese, susținute de 
înaintare.

Intre timp vremea s-a îmbună
tățit și echipele calificate pentru 
fnală, Locomotiva Grivița Roșie 
și Constructorul T.S.P., au intrat 
pe teren. Finala nu părea să se 
ridice peste nivelul jocurilor diJ 
nainte. Din două considerente: în 
primul rînd defectuoasa organi
zare a acestei competiții nu a 
dat posibilitate de odihnă jucăto
rilor care s-au întrecut în semifi
nale ; apoi, terenul pe care sa 
desfășuraseră cele două jocuri, se 
găsea acum intr-o stare deplora
bilă. Totuși jocul a fost dîrz, cu 
frumoase acțiuni mai ales din 
partea feroviarilor. Aceștia au 
prezentat echipa aproape comple
tă. In formație în postul de aripă 
a fost introdus Țîbuleac, un ju
nior talentat, care a dat deplină 
satisfacție. Echipele au luptat cu 
hotărîre să deschidă scorul, însă 
n-au reușit. După ocazia pe care 
Țîbuleac a avut-o în prima re
priză, cînd a ratat de aproape O 
lovitură de pedeapsă acordată de 
arbitrul Fanella, Bărăscu are și 
el prilejul să deschidă scorul dar 
este placat de Nanu, fundașul e- 
chipei Locomotiva. Rezultatul mi 
se schimbă nici după prelungiri, 
astfel că echipei Locomotiva, ca 
oaspe, îi revine „Cupa Construe- 
torul'4 PETRE MIHAI



Cupa de iama
BUCUREȘTI. In sala Fioreasea 

au continuat ieri jocurile din ca
drul „Cupei de Iarnă" la hand
bal redus, prin disputarea partide
lor din etapa a doua. Cea mai spec
taculoasă dintre întîlnirile de ieri 
a fost, fără îndoială, partida dintre 
echipele masculine Flacăra Ploești 
și Metalul 23 August, încheiată cu 
o surprinzătoare victorie a metalur- 
giștilor bucureșteni. O plăcută sur
priză a fost furnizată și de com
portarea echipei Recolta M.A.S., 
care, deși învinsă în meciul cu 
Dinamo 6, a demonstrat că atunci 
cînd are formația completă este a- 
ceeași echipă animată de un puter
nic spirit de luptă, așa cum o cu
noșteam de anul trecut. Nu putem 
încheia aceste cîteva aprecieri fără 
a aminti despre evoluția plină de 
curaj a echipei textilistelor din Ti
mișoara, care, deși intimidată de 
cadrul în care urma să se desfă
șoare primul său meci la București 
ca și de renumele adversarelor, a 
opus totuși o dîrză rezistență în 
fața redutabilei formații Știința 
I.C.F. Iată rezultatele înregistrate:

Dinamo 6 — Recolta M.A.S. 
21—14 (9—5). Diferența de scor 
reflectă just diferența de valoare 
dintre... cei doi portari. In timp ce 
Deutsch (Dinamo 6) a salvat multe 
goluri gata făcute, Șahan (Recolta) 
a fost depășit de amploarea parti
dei și a primit multe goluri perfect 
parabile. Fără a influența prea mult 
rezultatul, arbitrajul lui Niță S'tăn- 
culescu nu poate fi calificat altfel 
decît ca foarte slab.

Știința I.C.F. — Fiamura roșie 
U.T.T. Timișoara 7—2 (3—0). Spre 
deosebire de primul meci, în a- 
ceastă întîlnire tocmai portarul — 
Ecaterina Weber — a fost cea care 
a contribuit ca echipa timișoreană 
să nu sufere o înfrîngere și mai 
categorică

C.CA (floretă bărbați și sabie), Știința Cluj 
(floretă femei) și Știința I.C.F. (spadă) 

campioane ale R.
Ieri, prin meciurile disputate la 

București și Cluj, a luat sfîrșit 
campionatul republican de scri
mă pe echipe — categoria A — 
care timp de un an de zile a 
ținut angrenați într-o luptă pal
pitantă și încordată pe cei mai 
buni scrimeri ai țării noas’re. Cele 
patru titluri de echipe campioane 
au revenit : Casei Centrale a Ar
mato la floretă bărbați și sabie, 
Științei Cluj la floretă femei șî 
Științei I.C.F. București la spadă. 
Deținătoarele titlurilor de echipe 
campioane la floretă bărbați și 
femei și sabie erau cunoscute încă 
înainte de ultima etapă; echipa 
campioană la spadă a fost însă 
hotărîtă chiar ieri, în sala Pro
gresul F.B. din Capitală, în urma 
luptei dintre echipele Progresul
F.B..  C.C.A. și Știința I.C.F.

întrecerea pentru titlul la spadă 
a început la ora 9 dimineața și 
deși lupta nu a încetat aproape 
nici un rroment, la ora 18 cam
pioana nu era încă cunoscută. 
Progresul F.B., învinsă la limită 
în primul meci de Știința I.C.F., 
a ieșit din capul locului din 
luptă, lăsînd deschisă calea spre 
titlu tinerelor formații ale C.C.A. 
și Științei I.C.F. După ce și for
mația C.C.A. a reușit să freacă 
de experimentata echipă a Pro
gresului F.B. cu același scor-limită 
de 9—7, între echipa militară și 
cea studențească a început o luptă 
dîrză și spectaculoasă. Echipa 
Științei, alcătuită din trei tră
gători de specialitate (Georgescu, 
Baia și Atanasiu), dintre care 
doi (Baia și Atanasiu) s-au com 
portat ieri excelent, a reușit să-și 
adjudece titlul de campioană în 
fața echipei C.C.A., formată nu
mai din elemente tinere, cu o 
putere de luptă impresionantă, 
dar cu un bagaj tehnic și tactic 
(mai puțin, Stelian) destul de 
sărac.

Interesantele meciuri de spadă 
de ieri au scos în evidență ur
mătoarele : 1. în toate cele trei 
meciuri scorul a alternat pe rînd 
în favoarea fiecărei formații, vic
toria nefiind decisă decît de ul
timul sau penultimul asalt, ceea 
ce dovedește echilibrul existent 
între aceste trei formații frun
tașe ; 2. lipsa de antrenament de 
soecialitale la spadă și-a spus în 
mod hotărîtor cuvîntu.l, dovadă că 
echipele Progresul și C.C.A. au

la handbal redus
' Metalul 23 August — Fiacăra 
Ploești 15—12 (11—8). Un meci 
echilibrat de la început pînă la sfîr- 
șit, deși metalurgiștij au condus 
tot timpul', însă la o diferență mi
nimă. Partida a entuziasmat prin 
dinamism și rapiditatea cu care 
fazele s-au succedat de la o poartă 
la alta. Mai combativi și mai calmj 
în momentele decisive, metalurgi- 
știi au meritat victoria.

Știința I.C.F. — Dinamo Obor 
33—11 (12—2). Rezultatul arată 
limpede raportul de forțe pe teren. 
Același lucru se poate spune și 
despre ultima partidă ; C.C.A.—Lo
comotiva 26—12 (14—6).

T IMIȘOARA. Rezultatele înregis
trate sînt următoarele: Masculin, 
cat. A: Metalul Timișoara — Meta
lul 3 Reșița 22—6 (11—2); Știința 
Timișoara — Metalul 1 Reșița 17—■ 
16 (9—6); Progresul Arad — A- 
vîntul Deta 16—13 (10—5); Cat. 
B: Șc. prof, energie electrică — 
Locomotiva Timișoara II 7—7 
(4—0); Progresul Timișoara — 
Voința Timișoara 39—0 (17—0); 
Flamura roșie I.R.P. — Știința în- 
vățămînt 14—14 (9—6); Metalul 
Timișoara II — Recolta Giarmata 
20—14 (10—8); Progresul Lugoj — 
Recolta Periam 28—5 (17—12); 
FI. roșie I.T. Lugoj — Șc. medie 
mixtă Nr. 2 8—1 (4—1). Feminin 
cat. A: Știința Timișoara — Știința 
Ministerul Invățămîntului Bucu
rești 2—9 (1—3); cat. B: Voința 
Timișoara — Flamura roșie I. L. 
Timișoara 3—1 (1—0) ; Flamura 
roșie U.T.T. II — Constructorul Ti
mișoara 1—0 (1—0).

SIBIU. Numeroși spectatori au 
asistat sîmbătă și duminică la ur
mătoarele jocuri: Progresul II — 
Sel. arbitrilor 23—14; Constructorul 
I — Progresul I 23—9; Metalul II— 
Recolta Turnișor 23—22; Știința — 
Constructorul II 35—27.

P. R. pe 1955
fost întrecute în cele din urmă 
de singura echipă care face an
trenament special de spadă; 3. 
elementele tinere (Baia, Stelian, 
Zilahi, etc.) au progresat evident 
în ultima vreme, în timp ce tră
gătorii consacrați nu sînt în cea 
mai bună formă a lor (Neculce, 
N. Marinescu, C. Georgescu 
etc).

Sîmbătă au avut loc întrecerile 
de sabie din cadrul etapei pro
gramate în Capitală. Meciurile 
au fost de slabă calitate, vădin- 
du-se dezinteresul din partea mul
tor trăgători fruntași șl în special 
din partea componenților echipei 
C.C.A. în meciul cu Știința I.C.F. 
In ultimele 2 zile de concurs, în 
București s-au înregistrat rezul
tatele :

SABIE : C.C.A. — Știința I.C.F. 
9—7, C.C.A. — Progresul F. B. 
11—5, Știința I.C.F. — Progresul 
F.B. 8—8; SPADA: Știința
1. C.F. (Atanasiu 3, Istnate 3, Baia
2, Georgescu 1) — Progresul F.B. 
(Dumitrescu 2, C. Marinescu 2, 
Dobrescu 2, Neculce 1) 9—7, 
C.C.A. (Mustață 3, Tapalagă 2, 
Stelian 2, Zilahi 1) — Progresul 
F.B. (C. Marinescu 3, Neculce 2, 
Dumitrescu 1, Dobrescu 1) 9—7, 
Știința I.C.F. (Baiia 4, Atanasiiu
4, Georgescu 2, Istrate 0) — 
C.C.A. (Stelian 2, Zilahi 2, Tapa- 
lagă 1, Mustață 1) 10—6.

★
La Cl-uj, în ultîmile două zile 

de concurs au avut loc numai me
ciuri de spadă, întrucît trebuiau 
disputate și întîlnirile din retur 
și cele din turul campionatului ră
mase restante. De remarcat că 
dintre cele patru echipe partici
pante (Dinamo, Știința și Pro
gresul din Cluj și Metalul S. 
Mare) Dinamo Cluj s-a prezen
tat pe planșe în trei trăgători, 
pierzînd numeroase asalturi prin 
neprezentarea celui de-al patrulea 
trăgător. I«tă rezultatele înregis
trate :Dinamo Cluj — Știința 
Cluj 9—7, Dinamo Cluj — Me
talul S. Mare 9—7, Știința Cluj 
— Metalul S. Mare 9—7, Progre
sul Cluj — Știința Cluj 9—7, Me
talul S. Mare — Progresul Cluj 
9—7, Dinamo Cluj — Știința Cluj 
8—8, Metalul S. Mare — Dinamo 
Cluj 9—7 Știința Cluj — Metalul
5. Atare 8—8, Progresul Cluj — 
Știința Cluj 8—8.

Reprezentanții tenisului de 
dm țar a noastră a a revenit

Ieri a sosit în Capitală eciu.p„
reprezentăntivă de tenis de masă a 
R.P.R., care a efectuat un lung tur
neu în Suedia și Anglia, unde a 
întîlnit puternicele echipe repre
zentative ale celor două țări și a 
participat și la alte întreceri în 
compania unor jucători de talie 
mondială. Reprezentanții noștri au 
dovedit încăodată înaltul lor nivel 
de joc, cucerind victorii semnifi
cative care au umplut de bucurie 
inimile sportivilor din țara noastră.

„La Upsala am învins categoric 
reprezentativa Suediei, iar puter
nica echipă a Angliei a cedat, de 
asemenea, la scor, în fața noastră. 
De altfel, succesele obținute au 
fost unanim recunoscute de presa 
din cele două țări. Primirea ce ni 
s-a făcut a fost deosebit de prie
tenoasă peste tot" — ne-a decla-

Hocheiștii romîni s-au
Duminică dimineața s-a reîn

tors în Capitală lotul hocheiști-
lor romîni care, timp de două
săptămîni, s-a antrenat în compa
nia cîtorva echipe din R. Ceho
slovacă. Toți jucătorii recunosc 
că acest turneu le-a dat prilejul 
să învețe numeroase lucruri noi, 
care îi vor ajuta în viitoarea lor 
activitate.

La sosire, am stat de vorbă cu 
Art. Vogel antrenorul lotului ro- 
mîn, care ne-a declarat următoa
rele :

„Primirea care ni s-a făcut de 
către colectivul Dum Armady 
(Casa Armatei) din Karlovy Vary 
a întrecut orice așteptări. Acest 
turneu ne-a arătat, în primul rînd, 
concepția jocului modern, joc ce 
se desfășoară tot timpul în miș
care. Jucătorii noștri și-au schim
bat structurai jocul în treimea de 
atac și și-au însușit numeroase 
elemente tactice noi. Antrenorii

Nice a preluat co>îa„>~c«oa 
în campionatul francez de 

fotbal

PARIS 18 (prin radio). — Ieri 
în Franța s-a disputat cea de a 
Xyill-a etapă din campionatul 
primei divizii franceze de fotbal 
și, totodată, prima din cadrul re
turului. In cel mai important 
meci al etapei, fruntașa clasa
mentului Stade de Reims a sufe- 
ferit la Lyon o înfrîngere puțin 
așteptată în fața echipei locale 
(1—2), Reims suferă astfel prima 
înfrîngere după 11 etape. Iată și 
celelalte rezultate ale etapei de 
ieri : Sedan — Marseille 2—1, 
Lille — Nancy 1—2, Strasbourg— 
Monaco 2—1, Troyes — Nimes 
4—2, Metz — Bordeaux 1—1, 
Nice — St. Etienne 2—1, So- 
chaux — Racing Club Paris 1—1, 
Toulouse — Lens 4—2. In urma 
acestor rezultate clasamentul a 
luat următoarea formă : 1. Nice 
25 p.; 2. Reims 23 p.; 3. Lens 22 
p.; 4.-6. Lyon, Racing Club Pa
ris, Marseille 21 p.; 7.—9. Sedan, 
Monaco, St. Etienne 20 p.; 10.-12. 
Sochaux, Toulouse, Nancy 17 p.; 
13.—15. Bordeaux, Strasbourg, 
Metz 15 p.; 16.—17. Nîmes, Lille 
12 p.; 18. Troyes 11 puncte.

CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL IUGOSLAVIEI

BELGRAD 18 (prin telefon).— 
Ieri s-a desfășurat ultima etapă 
a turului campionatului iugoslav 
de fotbal. Și de data aceasta au 
fost înregistrate cîteva rezultate 
surpriză- Astfel echipa Velej Mos
tar a realizat scorul etapei dispu- 
nînd de Dinamo Zagreb cu cate
goricul scor de 6—1. Beogradski 
Sport Klub jucînd pe teren pro
priu a terminat la egalitate cu 
Zelezniciar Sarajevo: 3—3. Tot 
au un rezultat de egalitate a luat 
sfîrșit întîlnirea dintre echipele 

rat la sosire rraestra emerită a 
sportului Angelica Rozeanu, mul
tiplă campioană mondială la tenis 
de masă.

In acest turneu frumoase suc
cese au realizat și jucătorii noștri, 
care au luptat cu o dîrzenie mai 
mare ca oricînd. Trebuie sublinia
tă victoria realizată de Harasztosi 
împotriva fostului campion mon
dial Leach. Ea este cu atît mai 
prețioasă cu cît reprezentantul 
nostru își datorează rezultatul ex
clusiv jocului de atac.

„Dintre rezultatele obținute de 
jucători, cred că o atenție mai 
mare merită victoria realizată de 
Gantner împreună cu mine, la 
dublu bărbați împotriva ceho
slovacilor Andreadis și Stipek. 
Meciul desfășurat la Stockholm, în 
cadrul campionatelor internațio
nale ale Scandinavici, a însemnat 

înapoiat din Ceh«vacia
cehoslovaci ne-au ajutat în acea
stă privință foarte mult. In ceea 
ce privește pregătirea pe gheată, 
vom aplica de acum înainte, antre
namentul intensiv în ziua meciului 
și a doua zi după meci, fără pau
ze, așa cum se obișnuia la noi. 
In general, toate echipele ceho- 
slovace fac antrenamente zilni
ce de 3—4 ore într-un ritm foarte 
susținut. Vom face unele schim
bări și în ceea ce privește echipa
mentul, care a suferit modificări 
ca urmare a evoluției acestui sport.

Ultimul meci, susținut la Kar
lovy s-a desfășurat de fapt între 
o combinată formată din jucătorii 
romîni și cei ai echipei Dum Ar- 
mady și echipa Dynamo din lo
calitate care activează în prima 
categorie a tării-

Vom căuta să aplicăm toate 
elementele noi învățate care vor 
duce fără îndoială la creșterea 
nivelului hocheiului din țara
noastră".

V o,»„ _. . i _ și S partak
Subctița : 2—2. Sarajevo a pier
dut în fața echipei Partizan Bel
grad cu 4—0. Derbiul echipelor 
din Belgrad Radniciki și Steaua 
roșie a revenit echipei Radniciki 
cu 2—0. In sfîrșit, întîlnirile: 
Proleter Osiek — Hajduk Split 
și Zagreb — Buducnost Titograd 
a revenit echipelor Hajduk și Bu
ducnost cu scorul de 3—0, (for- 
fet) deoarece Proleter și Zagreb 
au fost suspendate de federația 
iugoslavă de fotbal.

Italia — R. F. Germană
2-1 (1-0)

ROMA 18 (Serviciul nostru de 
radio). — Aproape 90-000 specta
tori au populat tribunele stadio
nului olimpic din Roma pentru 
a asista la întîlnirea de fotbal 
dintre echipele Italiei și R. F. 
Germane, campioană mondială. 
La sfîrșitul celor 90 de minute de 
joc „azzurii" au obținut victoria 
cu scorul de 2—L Primul gol a 
fost înscris de Mai, mijlocașul 
stîng al echipei R.F. Germane,

PE SCURT
q in sala Pierre de Coubertin din 

Paris a avut loc întîlnirea internațio
nală de lupte clasice dintre echipele 
reprezentative ale Uniunii Sovietice și 
Franței. Luptătorii sovietici au repur
tat o victorie categorică cu scorul 
de 8—0.

A In cadrul unui concurs de natație 
care -a avut loc la Bruxelles, înotă
torul belgian Desmit a obținut un 
nou record al țării sale la proba de 
209 m. bras, reallztnd timpul de 
2:39,4.

Cu prilejul aceleiași reuniuni a a- 
vut Ioc o întîlnire internațională de 
polo pe apă între echipele Franței 
șl Egiptului. Victoria a revenit fran
cezilor cu scorul de 6—5.

a Joi se dispută la Nice meciul a- 
mlcal de fotbal dintre V6r8s Lobogo 
și Nice.
• Agenția de presă „United 

Press" a făcut o anchetă pentru sta-

masă 
în Capitală

pentru noi un succes de seam: 
Tactica noastră — bazată pe cot 
traatacuri, — ne-a reușit de m 
nune", ne-a spus Harasztosi.

Recap-tulînd rezultatele obținui 
de reprezentanții noștri vedem < 
la campionatele internaționale a 
Scandinavici, Angelica Rozeanu 
cucerit două titluri: simplu ferm 
și, împreună cu Ella Zeller, dubi: 
femei. In meciul pe echipe, reprt 
zantativa noastră a învins Suedr 
cu 6-1. In Anglia, în primul mei 
a învins Anglia de Sud cu 8-1, t 
chipa națională a Angliei cu 7- 
și selecționata Angliei de Nor 
cu 6-3. Aceste rezultate, împreun 
cu cele obținute anterior în Au: 
tria, Jugoslavia și Italia, dovedes 
că în 1955 tenisul de masă ronț 
nesc a avut din nou o puternic 
afirmare internațională.

îflotătordl Horst Fritsehe 
(R. D. Germana) 

a corectat alte două reeordm 
europene

BERLIN 18, (prin telefon de ' 
corespondentul nostru). In cadaț 
unor concursuri care au avut ft 
sîmbătă și duminică, la Rostoel 
cunoscutul înotător german Hon 
Fritsche a corectat alte două r< 
corduri europene. In proba de IC 
yarzi bras el a obținut timpul G 
1:02,5 (vechiul record europeaj 
1:04.3 Brock-Suedia) iar în curs 
de 100 m. bras el a realizat timpi, 
de 1:09,0 ('vechiul record i-a apa 
ținut tot lui Fritsche cu 1:09,21 
In cadrul acestor întreceri au fo; 
corectate alte două recorduri a- 
R. D. Germane: 109 m. spate f< 
mei : Anelise Schneider 1:15.0—40 
m. liber 'bărbați: Lange 4:42,8. ■

★
BERLIN. — Duminică au lm 

sfîrșit campionatele individuale q 
lupte clasice ale R. D. Germam 
Iată cîștigătorii în ordinea categi 
fiilor: Dsbnar, Fischer, Kermhe 
Roog, Grozowski, Hoffmann, Umgi 
her și Albrecht. De remarcat c 
Hoffmann (în vîrstă de 42 ani 
cîștigă pentru a 17-a oară tith 
de camnion al categoriei mijloci

GERHARD LERCH

care a marcat pc-niri... Itali: 
Piciorul său a deviat în plas 
puternicul șut tras de Pivatelț 
nelăsînd, după cum relata era 
nicul postului de rad’o Rom; 

nici o speranță portarului Her- 
ckenrath. Italienii reușesc să-ș 
mărească avantajul în min. 83 1 
capătul unei faze rapide la cai 
au participat Virgi'.i și Frignan 
Portarul german respinge șuti 
ultimului în picioarele lui Bon: 
perti care, urmărind faza, înscrii 
In ultimele cinci minute echip; 
oaspe domină și reduce handica 
pul prin golul înscris de Rohrig 
Meciul a fost strîns, iar italien 
deși învingători, n-au străluci 
Ei au avut în apărare cel mai bu 
compartiment. Echipa R-F. Ger 
mane s-a bazat pe acțiuni rapid 
și contraatacuri. Arbitrul Ellf 
(Anglia) a condus formațiile:

Italia: Viola, M’agnini, Ca
vatto, Chiapella, Rosetta. Segah 
Boniperti, Montico, Virgili, Pivr 
telli (Burini), Frignani.

R.F. Germană: Herckenratl
Posipal (Juskoviak), Liebricl 
Schmidt, Eckel, Mai, Rahn, Frit 
Walter, Stohlenberg, Rohriț 
Schaffer.

biilrea color mal buni sportivi dl: 
lume, caro s-au remarcat prin perfoi 
manțe deosebite în anul 1955. Cerln 
părerea a 35 specialiști, cele mal mult 
voturi (21) le-a primit atletul maghia 
Șandor Iharos.
• La Jocurile Olimpice de iarnă d 

la Cortina d'Ampezzo, It.I’. Ungar 
va fi reprezentată la toate probei 
cu excepția întrecerilor de hoche 
bob șl combinata nordică.
• In cadrul concursului internațlo 

nai de natație care a avut Ioc I 
Wlisborg (Anglia) echipa feminină d 
ștafetă 4x100 m. mixt a Olandei 
doborit recordul mondial, obțlnînt 
timpul de 4:30,2.
• La un concurs atletic organiza 

în Africa de sud, echipa de stafet 
a districtului Nord Transwaar a sta 
bilit un nou record al Marii Britani! 
In proba de 4x110 yarzi: 41,1.
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