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A. Șelarii și Dinamo învingători in prima etapă a cursei cicliste „Cupa 7 Noiembrie”
Vă invităm din nou să unncriți 

cu noi — prin intermediul reporta
jului —o întrecere ciclistă : „C.’pa 
7 Noiembrie". Iată-ne deci prezerîți 
ieri la startul ultimei competiții de 
fond a anului. Locul de start este 
frumos pavoazat (felicitări rrganî- 
zatorilor!) și 37 de cicliști sînt 
gata să înfrunte cei 112 km, ai 
etapei (km. 8 — Giurgiu — km 
8). Starterul a lăsat steagul cu 
pătrățele albe și neg-e ; cicliștii 
parcă propulsați de acest semn31 
au pornit o goană demnă de cei 
mai cunoscuți pedalejri. Să ne in
stalăm în „Pobeda" rezervată pre

sei (organizatorii au ținut de a- 
ceastă dată se ne facă numai sur
prize plăcute) și să-i urmărim pe 
compețitorii celui de al IlI-lea ti
tlu de cîștigător al „Cupei 7 No
iembrie". Primul impediment • 
ceafa. Este așa de deasă, îricît 
deși sintem la 30 m. în spatele 
plutonului de abia îi distingem na 
cei dp ia periferia lui ; apoi: mîz- 
ga de pe șosea. Cîțiva dintre ru
tieri au și căzut. Printre ei îi re
cunoaștem pe G. Petrescu, M. Voi- 
nes;-i>. I. Hora, Stănescu, Faniciu 
Acțiunile sînt, chiar și în aceste 
condiții. întreprinse cu foarte mult 
curai Plutonul s-a fragmentat și 
în frunte se mai află doar 17 aler
gători. La km. 20 ceasul ne arată 
că au trecut 30 minute. Se rulează 
dec: cu o medie orară de 40 km 
Cui datorăm aceasta? Unor aler
gători tineri, fără victorii răsună 
mare în palmares, cum sini Aurel 
Șeiaru, I. Minulescu, Constantin 

Moceanu, Șt. Sza’ay, Ion Baciu,

Reprezentativa asociației Dinamo 
a ciștigat Cupa R.P.R. la oină

T,rn?../e z;'e reprezentativele 
asociatelor Dinamo, Știința, Re- 
co ta. Energia, Voința și Progre
sa, ș-au întrecut pe stadionul E. 
nergla Flacăra Ploești în finala' 
Cupei R.P.R. ]a oină. Jocurile s-au 
caracterizat printr-o luptă dîrză 
Intre formații care de ani de zile 
se urmăresc în iuPta pentru cuce
rirea Cupei R.P.R.

Va rămîne vie în amintirea ce- 
or1, pnezenți la această fi
nala lupta dată de Dinamo pen- 
Vu a depăși rutinatele echipe E- 
«ergia și Știința. De astă dată 
Dinamo a reușit să întreacă cele 
mat bune formații remarcîndu-se 
prmtr.o bună pregătire tehnică și 
tactica. Bătăile peste bar le-a a- 
dus. în majoritatea întîlnirilor cele 
mai multe punete. știința a fost 
întrecută în urma unui joc în care 
(Dinamo a speculat fiecare greșeală 
a adversarilor. Ei n-au descurajat 
tn meciul decisiv cu Știința chiar 
atunci cînd erau conduși cu 16— 
15 și au luptat pînă i-au învins cu 
Iy—Ib- Echipei Di/iamo i-a tost 
aecernată cupa transnvsibiîă, și 

*»upa R.P.R. lată rezultatele din 
ultimele două zile: Progresul — 
Recolta 8—7; Știința — Voința 
IU—2; Energia — <Ținamo 12—14; 
Progresul — Voința 12—0; Re. 
col ta — Energia b—7 ; Dinamo — 
Locomotiva 20—3; Progresul — 
Energia 8—17 ; Știința — Dinamo
16—19; Recoilta — Locomotiva 

fO—7 ; Energia — Locomotiva 
V—>5; D:namo — Voința 23—O; 
Știința — Recolta 17—6. latăcla- 
samentu! iinal: 1. Dinamo 18 p.;
2. ști'nța 16 p.; 3. fc.ne.gia 14 p.

N. OLARU 
/. Bedrosian 
corespondent

Start In prima etapă a

Petre Gane și altora cărora li s-a 
alăturat și Șt. Poreceanu, Iată 

însă că a ieșit și soarele. Prin 
Giurgiu primul trece Petre Gane. 
La întoarcere, aceeași animație, 
aceeași frătnîntare. La sosire în
registrăm următorul clasament

1. A. Șelaru (Dinamo) 2 h. 53:28 
(medie orară 38,8'M) km.) 2. L Mi- 
rwlescu (Recolta), 3. St. Porecea-

Cupa ,, 7 Noiemb rie
Inițiativa comisiei de specia

litate a orașului Bucjrești de a 
organiza un concurs la sfîrșit de 
sezon, a fost binevenită. Este 
drept că din motive obiective o 
seamă dintre fruntașii tenisului 
nostru nu au putut, lua parte la 
întreceri, dar pentru cei care 
și-au disputat întîietatea timp de 
două zile, competiția a însemnat 
un bun prilej de continuare a ac
tivității și de verificare a posibi- 
lități’or și lipsurilor lor înaintea 
începerii antrenamentelor în sală.

Cei mai buni jucători s-au în
trecut într-un turneu de patru, 
la care au luat parte Gheorghe 
și Marn Viziru, Rakoși și Vasi- 
lescu (care a înlocuit în ultimul 
moment pe Zacopceanu, indispo
nibil). Turneul a revenit cu ușu- * 
rință campionului țării Gh. Vi
ziru care, în trei partide, nu a 
pierdut decît 11 „ghen3uri“ și

Voința a învins C.C.A. in campionatul republican de box pe echipe
GALAȚI, 28 (prin telefon) Der

biul campionatului republican de 
box pe echipe s-a desfășurat pe a- 
rena Locomotiva, în fața a peste 
5.000 de spectatori. A fost o reu
niune de un bun nivel tehnic, în 
cadrul căreia pugiliștii' Voinței 
lupiînd cu multă însuflețire i-au 
depășit pe boxerii militari la limită, 
cu scorul de 21—19.

Iată rezultatele înregistrate: cat. 
muscă: Toma llie (C.C.A.) învinge 
prin abandon rep. 3-a pe Gh. Stoian 
(Voința). In rep. 3-a Toma a atacat 
furibund, iar Stoian a fost „groggy". 
Cat. cocoș: Lache Gh. (V) a reușit 
o partidă excelentă în fața lui V. 
Schiopu (C.C.A.) El l-a trimis pe 
Schiopu la podea în prima repriză, 
în două rînduri. In reprizele urmă
toare Schiopu a avut o revenire ului
toare, obținînd rezultatul de egali
tate. cat. pană: N. Stoian (V) face 
meci nul cu D. Boiangiu (C.C.A.). 
Cat. semi-ușoară: C. Gherasim (V) 
—cel mai bun boxer al galei — b.p. 
V. Czekely (C.C.A.). Cat. ușoară: 
D. Adam (V) b.p. L. Halmagy 
(C.C.A.) Cat. semi-mijlocie: Stoian 
Mihai (C.C.A.) b.p. I. Schwartz (V) 
Cat. mijlocie ușoară : m?ir~surpriză: 
V. Bogoi (V) depășește la puncta 
pe Șerbu Neacșu (C.C.A.). In îe- 
priza a II-a Șerbu a fost groggy și 
a primit și un avertisment pentru

„Cupei 7 Noiembrie"
(foto M. Petrescu)

nu (CCA), 4'. C. Moiceanu (Se. 
Tin.), 5. St. Szalay (Dinamo), 6 
C. Datcu (Dinamo), 7. P. Gane 
(Energia) toți în același timp cu 
învingătorul. Pe echipe etapa a 
revenit formației dinamovbte 
Etapa II a : astăzi la ora 12,30 P« 
șoseaua București-Alexandria.

H. N.

” la tenis
nici un set, dovedind o dispozi
ție deosebită de joc. De mențio
nat victoria lui Rakosi (6—3, 
7—5) asupra lui Marin Viziru. 
Ultimul a fost însă handicapat 
de faptul că a trebuit să utilize
ze o rachetă străină. La fele s-a 
desfășurat — incomplet însă, de
oarece surorile Roșianu mi și-au 
susținut toate meciurile — un 
turneu de patru. A cșigat de a- 
semenea fără dificultate, Julieta 
Namian. A mai partic-pat Elena 
Stan.

Tinerii s-au întrecut în trei se
rii de palru. învingătorii acestor 
serii sînt Bardan, Năstase și 
Burcescu. Ei își vor' disputa în 
continuare .întîietatea în cadrul 
unui turneu care va avea loc astăzi 
după amiază de la ora 1430 pe 
terenurile centrului de antrena
ment.

țineri repetate. Cat. mijlocie: Va- 
sile Tiță (C.C.A.) învinge prin k.o. 
rep. a 3-a pe Gh. Nicolae (V). Cat. 
semi-grea: L Coc (V) face meci 
nul cu D. Turlui (C.C.A.) Cat. grea:
I.'  Petroff (V) b. abandon rep. I-a 
pe I. Pintilie (C.C.A.).

Deciziile au fest juste cu excep
ția meciului' Coc—Turlui în care 
Coc merita victoria. Au arbitrat: Ion 
Firu, I. Dimulescu, P. Malinschi 
Zoltan Ferber. Organizare foarte 
bună (A. Schenkman și V. Paia- 
descu, corespondenți).

REȘIȚA: DINAMO-ENERGIA
24—16

Sala Casei Muncitorilor, 2000 
spectatori. Rezultate tehnice. 
Muscă: M. Gristea (D) b.p. V. Pleș 
(E). Cocoș: M. Farkaș (D) b.p. E 
Moldoveanu (E). Pană: Gh. Zam- 
firescu (E) b.p. Șt. Văcaru (E). 
Semi-ușoară: Dănilă Done (E) în 
vinge la puncte pe M. Trancă (D) 
după un meci foarte spectaculos în 
care a atacat tot timpul. Ușoară: 
M. Biedl (D) b.p. M. Vișoiu (E). 
Semi-mijlocie: I. Dragnea (D) 
b.p. Toma Tudor (E). Mijlocie 
•Jțoară: D. Rizea (E) b.p. C. Ior- 
d che țO) Mijlocie: D. Gheorghiu 
(D) b.ab. Simion Gh. Semi-girea: 
Ghețu Velicu (D) b. ab. Nicolae

Docnmente de importanță deosebită
Poporul nostru salută cu mare bucurie și însuflețire Comunica

tul Comun cu ocazia vizitei oficiale a delegației Republicii 
Populare Romîne în R.P.F. Iugoslavia și Declarația cu privire 

la relațiHe dintre Partidul Muncitoresc Romîn și Uniunea Comuniș
tilor din Iugoslavia, precum și celelalte documente și acorduri ' 
semnate stmbătă la Brioni.

întregul nostru popor a urmărit cu viu interes vizita în R.P.F. 
Iu go slavi a a delegației condusă de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
și a fost profund impresionat de călduroasa primire făcută de con
ducătorii R.P.F. Iugoslavia delegației partidului și guvernului nostru. 
Grăitoare este de asemenea, prietenia pe care a arătat-o populația 
iugoslavă delegației romine.

Convorbirile între cele două delegații au fost purtate într-o at
mosferă de cordialitate, de sinceritate și de înțelegere reciprocă.. 
Tovarășul Iosif Broz Tito a precizat că ele s-au desfășurat intr-un 
spirit prietenesc, tovărășesc, ajungîndu-se la înțelegere deplină în 
toate problemele discutate.

Așa cum a arătat tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, în declarația 
sa’ după încheierea convorbirilor romîno-ragoslave de la Brioni, 
rezultatele convorbirilor „sînt în interesul popoarelor romîn și iu
goslav. în in-eresul păcii și colaborării internaționale, în interesul 
construirii soc alismului în Iugoslavia și Romînia".

In Comunicatul Comun se subliniază că „ambele guverne con
stată cu satisfacție că dezvoltarea de pînă acum a relațiilor dintre 
Republica Populară Romînă și Republica Populară Federativă Iu
goslavia în spiritul prietenie1, pe baza principiilor suveranității, 
integrității teritoriale, egalității în drepturi, a respectului reciproc 
și neamestecului în treburile interne, a creat o temelie solidă pen
tru promovarea permanentă a bunelor relații dintre cele două țări 
socialiste. Ele își exprimă convingerea fermă că aceste principii tre
buie să ffe valabile în general în relațiile internaționale".

Poporul romîn este fericit că în urma traducerii în viață cu 
succes a hotărîrilor prevăzute în acordurile de la București, rela
țiile de bună vecinătate și prietenie între cele două țări s-au în
tărit. Oamenii muncii din patria noastră sînt profund convinși că 
aceste bune relații se vor întări continuu și că aplicarea în viață 
a acordului comercial și de plăți, a aceluia cu privire la colaborarea 
economică și tehnico-științifică precum și a acordului de colaborare 
culturală între R.P.R. și R.P.F. I. va avea urmări pozitive pentru 
ambele părți. O mare importanță o au lucrările specialiștilor din 
comisia mixtă iugoslavo-romînă, pentru folosirea resurselor hidro
energetice ale Dunării în sectorul Porților de Fier.

Sportivii din Republica Populară Romînă au primit cu satis- 
facfie reluarea contactelor în domeniul întrecerilor sportive între 
țara noastră și Republica Populară Federativă Iugoslavia. Dezvol
tarea neîntrerupta a acestor relații contribuie la progresul mișcării 
sportive din ambele țări vecine și prietene. In Capitală se află în 
aceste zile o delegație de activiști de frunte ai Uniunii Sporturi
lor din R.P.F.I. cu care se perfectează calendarul sportiv pe anul 
1957, care fără îndoială că va fi bogat în întreceri interesante.

Intre Partidul Muncitoresc Romin și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia s-au dezvoltat legăturile și s-a lărgit colaborarea, a- 
cea.sta fiind in interesul mișcării muncitorești internaționale, al în
tăririi și dezvoltării socialismului. întregul nostru popor 
este fericit că s-a stabilit un acord deplin în ce privește principiile 
dezvoltării și adîncirii colaborării șl in viitor, factor de seamă nu 
numai la apropierea între popoarele noastre vecine și prietene, ci 
și la întărirea cauzei păcii și progresului în întreaga lume.
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INVINfiIND PE LOCOMOTIVA, C.C.A. SE MENȚINE 
IN LUPTA PENTRU TITLU, LA RUGBI

Etapa de ieri din cadrul cam
pionat Jui categoriei A la rugbi 
anunța în genera! (mai puțin în- 
tîlnirea Știința Cluj — Dinamo 
Bucureștii partide echilibrate. Pe 
teren însă dacă echilibrul dintre 
echipe nu a lipsit, am asistat în 
schimb, la dispute modeste, fără 
faze spectaculoase. Partenerii au 
fost preocupați în special de re
zultat. Iată acum cîteva amănun
te:
LOCOMOTIVA GR1VIȚA ROȘIE

— C.C.A. 3—9 (0—3).
Derbiul etapei, și unul dintre 

cele mai „tari" .jocuri ale cam
pionatului categoriei A S revenit, 
fără drept de apel, echipei mi'li-

Alex. (E). Grea: E. Furesz (D) b.p. 
Z. Ciocîrlan (E) (I. Dobrescu, co
respondent).
SIBIU: PROGRESUL — FLAMU

RA ROȘIE 22—17
Stadionul Energia, 2.000 specta

tori. întrecerea a fost de slab nivel 
tehnic. S-au remarcat: A. Drăgan 
(care l-a învfns pe llie Gheorghe) 
și Dumitru Negrea (învingătorul 
lui Niță Nicolae).

Rezultate tehnice. Muscă: Al. Ba- 
riciu (P) face meci nul cu M. 
Ghencea (Fl. r.). Bariciti a fost su
perior. Cocoș: D. Mîțu (FI. r.) b.p. 
C. Bohor (P) Pană: A. Drăgan (P) 
b.p. llie Gheorghe (Fi. r.). Semi- 
ușoară: D. Prunoiu (P) b.p. N. Ene' 
(Fl. r.). Ușoară: I. Rodicenco (P) 
b.p. Alex. Eremia (FI. r.) Semi- 
mijlocie: C. Kiss (Fl. r.) b.p. Aurel 
Urdea (P). Mijlocie-ușoară: Du
mitru Negrea (P) b.p. Niță Nicolae 
(FI. r.). In prima repriză, Niță a 
fost trimis la podea 1 Mijlocie 
I. Botezan (P) b. p. C. Bu- 
ghianu (Fl. r). Semigrea: Bă- 
trînu Tănase (Fl r.) înving, fără 
adversar. Grea: Gh. Rossler (P) 
învinge prin ab. rep. 3-a pe Vasilb 
Pleș (Fl. r.). Arbitrajul a fost co
rect (cu excepția deciziei din meciul 
Bariciu-Ghencea).

PETRE MIHAI

i
i
I

i

tare, care a cîștigat pe merit, de» 
oarece a insistat mai mult, ară* 
tind mai multă combativitate șl 
m rlîn constant de-a lungul jo» 
cuini. Locomotiva Grivița Roșie,- 
care a ratat în prima repriză, 
prin Țîbuleac o lovitură de pe
deapsă, (balonul a lovit bara ver
ticală) a apărut, mai ales din 
acest momemt, o echipă resem» 
n.ață> fără elan, fără orientare tae-4 
tică. Deși Locomotiva nu mai pu« 
Jea emite în mod normal preten* 
ții la titlul de campioană, totuși, 
nu putem explica jocul ei slab ș? 
totodată nu putem înțelege, cum 
de este posibil, ca această ior- 
mație să aibă asemenea fluctuații 
de formă, de la un joc ia altul, 
deoarece repetăm, că joi în înttk 
nirea cu Energia I.S.P., echipa 
s-a prezentat mult mai bine din 
toate punctele de vedere.

Au marcat: Marinache (o în
cercare), N. Ghiondea (lovitură 
de pedeansă). Dobre (lovitură de 
picior căzută) pentrni C.C.A. și 
Oprea (lovitură de picior căzută) 
pentru Locomotiva.
ȘTIINȚA CLUJ — DINAMO BU

CUREȘTI 0—20 (0—5)
Fruntașa clasamentului și-a ad-i 

judecat victoria în repriza a 
doua, după un joc de factură teha 
nică modestă. Spre sfîrșitul par
tidei studenții clujeni, lipsiți de 
rezistentă fizică au cedat com
plet. *

V. Cacoveanu — corespondent

PROGRESUL SANATATEA — ’ 
LOCOMOTIVA P.T.T. 3—3 (3—0)' 

Jucătorii echipei Progresul au 
avut superioritatea în prima re* 
priză și au condus pînă aproape 
de sfîrșitul partidei, cînd Șimu a 
reușit o frumoasă încercare pentru’ 
Locomotiva P.T.T. De la Progre
sul, Declesis a transformat o lo- . 
vitură de pedeapsă.
DINAMO IX — ENERGIA S. M.
ORAȘUL STALIN 3—3 (3—0)

Partida a prilejuit un joc foarte 
disputat, dâr nu a satisfăcut sub 
aspect tehnic.

Au marcat: Olteahu (Dinamo) 
și Bențeă (Energia) ambii din lo
vituri de pedeapsă. I

(continuare în pag. 2-^1 3



STUNTÂ TIMIȘOARA A REVENIT IN FRUNTEA CLASAMENTULUI 
MASCULIN DE HANDBAL

Gh Zimbreșteanu (C.C.A.) campion de decalton

Scoruri strînse, rezultate sur
priză, iată prin ce poate fi ca
racterizată etapa de ieri a celor 
tret campionate republicane de 
handbal. La Timișoara, în fata 
a peste 5.000 de spectatori, for
mațiile Știința din localitate si 
Dinamo Orașul Stialin s-au în- 

tîlnit într-un pasionant derbi al 
campionatului mascui'n categoria 
A. După ce oaspeții au condus 
în prima parte a meciului, întîi 
cu 2—0 și mai apoi cu 2—1, după 
pauză studenții limișoreni au ju
cat mai atent, au egalat, iar cu 
3 minute înainte de terminare au 
înscris golul victoriei. Scor final 
3-2 (1—2).

Cu această victorie echipa timi
șoreană și-a reluat primul loc în 
clasament, la egalitate de puncte 
cu C.C.A., care la Făgăraș, a în
trecut destul de greu Energia.

De-a dreptul pasionantă este în 
campionatul feminin lupta pentru 
evitarea retrogradării. Cele două 
echipe serios amenințate (Fla
mura roșie U.T.T. și Flamura ro
șie Buhuși) au realizat două re
zultate de egalitate, în timp ce 
Energia Reșița — altă „candida
tă" — a cîștigat jocul cu Știința 
Timișoara. Dintre aceste rezul
tate mai greu de prevăzut era cel 
de la Buhuși, unde echipa Fla
mura roșie a ținut „în șah" reduta
bila formație bucureșteană Știința 
Min. Invățămîntului.

Echipele masculine din categoria 
B și-au disputat ieri penultima

In campionatul republicați 
lie tenis de masă 

Progresul Buc.—Progresul Cluj 
5-3

După meciuri deosebit de in
teresante și disputate cu multă 
dîrzenie, întilnărea Progresul Buc.- 
Progresul Cluj a luat sfârșit cu 
Victoria primei echipe cu scorul 
de 5—3. Deși a cîștigat trei me
ciuri, totuși Harasztosi nu s-a 
prezentat la valoarea posibilități
lor sale fiind inegal și prea de
fensiv. Angelica Rozeanu â jucat 
satisfăcător, iar Bottnor eu toate 
că l-a învins pe P.aneth nu a co
respuns. O mențiune merită 
cei trei jucători clujeni Paneth, 
Cobîrzan și Demeter. Mai ales 
ultimii doi s-au arătat într-un e- 
vident progres, învingîndu-1 de
tașat pe Bottner. Subliniem că în 
partida Harasztosi-Paneth, toate 
seturile s-au terminat la limită 
de timp. De remarcat arbitrajul 
competent ,al lui A. Schuler. 
Rezultate tehnice: Angelica Ro- 

2—1, Bottner- 
Harasztosi- Pa- 

(21—22, 12—1J,
0—2 

Rozeanu-Pa- 
Harasztosi-Demeter

zeanu-Cobîrzan
Pemeter 1—2, 
«leth 2—1
13—12), Bottner-Cobîirzan 

’(14,18), Angelica 
tneth 0—2,
2—1, Bottner-P.aneth 2—0, Ha- 
rasztosi-Cobîrzan 2—0.

La Arad, Voința din localitate 
•a întrecut cu 5—2 formația dina- 
anoviștilor din Tg. Mureș.

Intîlnirea feminină Știința Buc.- 
"Flamura roșie Oradea disputată 
joi la Oradea a revenit primei for- 
-amații cu 3—0.

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BASCHET
FEMININ

(ȘTIINȚA CLUJ-ȘTIINȚA I.C.F.
39—47 (13—18)

Deși distanța din clasament pre
vedea un joc disproporționat, to- 
țfciși fapt-uî că Știința Cluj a iu
țeai la ea acasă a făcut ca me- 
reful să fie mai echilibrat. Bucu- 
ireșteocele au. fost mai bune, ac- 
Jțîonînd în viteză, cu numeroase 
:jiătrtinderi eficace sub panou

(ȘTIINȚA MINISTERUL INVAȚA- 
UtlNTULUI-VOINȚA ORAȘUL 

STALIN 57—56 (31-31)

Joc de slabă valoare tehnică dar 
spectaculos prin lupta dusă de 
tembele echipe. Echipa gazdă a 
jcîștiga>t mult mai greu decît era 
Ide așteptat. Jucătoarele de la 
^Voința au făcut o partidă foarte 
rcurajoasă fiind la un pas de 
^victorie
IFLAMURIA ROȘIE ORADEA* 
3BNERGIA CONSTRUCTORUL

BUCUREȘTI 41-82' (24.-40) 
r ^Baschetbalistele din Oradea au 
«rezistat doar primele 10 minute 
Țjocului ofensiv și cu multă adre- 
isă «1 bucureștencelor. 

etapă a campionatului. Nici de 
această dată surprizele nu au 
lipsit. Cea mai mare dintre ele 
este aceea de la Variaș, unde e- 
chipa Știința I.C.F. serioasă can
didată la unul din primele două 
locuri ale clasamentului a pier
dut un punct prețios. Acum nu 
mai rămîne decît ca ultima eta
pă să decidă care din echipele 
(Progresul Odorhei. Recolta Jim- 
bolia și Știința I.C.F.) vor ocupa 
primele două locuri, cîștigînd prin 
aceasta dreptul ca în anul viitor 
să activeze în categoria A.

Iată rezultatele tehnice înre
gistrate în etapa de ieri: Mas
culin categoria A: Dinamo 6 — 
Flamura roșie Cisnădie 5—4 (2—3); 
Energia Făgăraș — C.C.A. 8—40 
(4—4) ; Știința Timișoara — Di
namo Or. Stalin 3—2 (1—2) ; 
Știința Iași — Progresul Arad 
10—4 (7—0) ; Voința Sibiu — 
Energia Reșița 8—5 (4—1) ; Ener
gia Ploești — Energia Timișoara 
12—12 (7—5). Feminin categoria 
A : Știința I.C.F. — Flamura ro
șie Buc. 0—4 (0—1) ; Flamura ro
șie Buhuși — Știința Min. Invăță- 
mîntului 0—0; Energia Reșița — 
Știința Timișoara 2—0 (0—0) ; 
Recolta Codlea — Flamura roșie 
U.T.T. 2—2 (0—2) ; Flamura ro
șie Sighișoara — Progresul Or. 
Stalin 4—4 (2—3) ; Flamura ro
șie Sibiu — Progresul Tg. Mureș 
6—0 (forfait).

Masculin cat- B : Dinamo Tg.

Victoria Dumitrescu (Flatnu ra roșie) a pătruns prin apărarea 
echipei Știința I.C.F. și trage din săritură la poartă. Fază din jocul 
Știința I.C.F. — FI. roșie Steagul roșu.

Echipa de tenis Progre ul București conduce 
cu 14-2 in meciul cu Cer veno Zname Sofia

SOFIA, 28 (prin telefon de la 
corespondentul nostru Toma Hris- 
tov). — Sîmbătă a început in lo
calitate meciul de tenis dintre echi
pele Progresul București și Cer- 
veno Zname Sofia. După primele 
două zile tenismenii romîni conduc 
cu 14—2. Iată rezultatele; SIM
PLU BAR BAȚI; Caralulis cu 
Riaskov 6—3. 6—4, cu Todorov 
7—5, 6—4. Anghelescu cu Riaskov 
6—1, 6—1, cu Todorov 6—4, 6—2. 
Gristea cu Lingorov 6—4, 11—9,

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI- 
PROGRESUL ORADEA 67—59 

(27—23)

MASCULIN
DINAMO ORADEA DINAMO 
BUCUREȘTI 62—69 (29—38)
Echipa campioană și-a putut 

menține cu greu mica diferență 
de puncte obținute în primele 20 
min. de joc. Localnicii s-au com
portat la fel de bine ca în par
tidele anterioare.

ȘTHNȚA TIMiIȘOARA-PROGRE- 
SUL CLUJ 77—49 (32-12)

LOCOMOTIVA P.T.T.-ENERGIA 
CONSTRUCTORUL CLUJ 

80—62 (35—32)
Programul jocurilor de baschet 

disputate aseară în sala Floreasca 
a foist încheiat cu partida dintre 
echipele- C;C.A. și Progresul Arta 
București. După o repriză echili
brată, militarii și-au depășit cate
goric adversarii în partea doua a 
meciului, realizînd itn scor con
cludent: 72—56 (32—25). Cel mai 
buni jucători: E. Niculescu,' Fb- 
dbr, N’edeff (CCA), Mihailesou, 

Voroneanu .(Progresul Arta), 

Mureș — Locomotiva G.N. 7—4 
(2—3; Recolta Varias'— Știința 
I.C.F. 6—6 (4—4) ; Recolta Jim- 
bolia — Știința Galați 6—0 (for
fait) ; Progresul Odorhei — Pro-

leri în campionatul repu
blican feminin de handbal ca
tegoria A s-a petrecut un fapt 
neobișnuit: una dintre echipele 
participante nu s-a prezentat 
Ia jocul programat. Deci, pen
tru prima oară în scurta isto
rie a acestei întreceri, apare 
și neplăcuta formulă : NEPRE- 
ZENTARE1

Și știți cine ne-a oferit pri
lejui de a însera mențiunea 

de mai sus ? Progresul Tg. 
Mureș ! Da, tocmai echipa cam
pioană, care a telefonat la Si
biu, acolo unde trebuia să joa
ce., că nu are fondurile nece
sare deplasării.

Acesta să fie oare motivul ? 
Sau pentru că echipa din Tg. 
Mureș nu mai poate ciștiga si
nul acesta titlul, a considerat 
deci că nu mai are rost să 
joace ?

La aceste întrebări așteptăm 
răspunsul colectivului sportiv 
din Tg. Mureș și mai ales ai 
asociației Progresul.

greșul Bacău 13—11 (7—5) ; Ști
ința Cluj — Energia Reșița 10—9 
(4—4) ; Energia Tirgoviște —

Energia Sibiu 6—20 (3—91

(foto M. Petrescu) 

cu Ciuparov 1—6, 3—5, Geo^'escu 
ou Ciuparov 0—6, 5—7, cu Todo
rov 6—4, 6—2, și eu Riaskov 6-3, 
9—7. SIMPLU FEMEI : Stăncescu 
— Toseva 6—0. 6—1, Andreerca— 
Ciakîrova 4—6, 6—1, 6—1. DU
BLU BĂRBAȚI: Anghelescu. Se es
ter—Lingorov, Tancov 6—3, 6—1, 
Caralulis, Cristea — Lingorov, 
Tancov 2—6, 6—4, 6—1. DUBLU 
MIXT: Stăncesou, Serester — To

seva, Ciuparov 7—5, 6—2, Ăn- 
dreescu, Anghelescu — Toseva, 
Ciuparov 6—3, 8—6, Stancescu, 
Serester — Ciuparov, Tancov 2—6, 
6—1, 6—1.

Concursul continuă azi și ia sfîr- 
șit mîine.

Progresul
în

Cluj a învins pe Dinamo București 
campionatul masculin de volei

Una din cele mai interesante 
partide a’e ultimei etape din cam
pionatul masculin, în care s-au 
îmțîlnit formațiile Dinamo Bucu
rești și Progresul I.M.F. Cluj, 
ne-a oferit pe lingă un spectacol 
valeibalistic de calitate și o mare 
surpriză. Victoria a revenit la 
mare luptă echipei clujene, cu 
scorul de 3-2 (15-12, 15-12, 14-16, 
12-15, 15-9). După ce dispuseșe- 
ră în etapa trecută de puternica 
echipă a C. C. A., reprezentanții 
voleiului clujean am ieșit învin
gători și în fața altei echipe 

bucureștene, chiar pe terenul a- 
cesteîa. Mai mult, meciul putea 
să le revină cu 3-0, oaspeții con- 
ducînd cu 2-0 la seturi și avînd 
patru mecibaluri în cel de al trei
lea set.

Progresul I.M.F. a desfășurat 
acțiuni viguroase la fileu, unde 
s-au remarcat Cherebeț-iu, Agîrbi- 
ceanu și Corbeanu. Clujenii au 
dovedit, în același timp, multă 
hotărîre în momentele decisive.

Pe stadionul Tineretului s-au 
desfășurat probele decatlon, pen
tatlon, ștafetă și probele neclasice 
lată rezultatele:

DECATLON
1. Gh. Zîmbreșteanu (C.C.A.) 

5.516 p. (100 m. — 11,5; lungime
— 6.30 m.; greutate — 11,43 m.;
înălțime — 1,67 m.; 400 m. — 
53,1; 110 m.g. — 15,9; disc — 
39,34 m.; prăjină — 3,50 m.; suli
ță — 50,51 m.; 1.500 m. —
5:24,0); 2. Ion Sorin (C.C.A.)
5.268 p. (11.4 — 6,90 — 10,95 —
l, 73 — 55,2 — 15,4 — 27,40 — 
3,40 — 43,11 — 5:24,0); 3. V. 
Cincă (Voința) 4.898 p. (11,7 — 
6,19 — 9,58 — 1,70 — 53,5 — 
16,5 — 28,50 — 3,30 — 40,54 — 
4:47,8); 4. Eugen Ignat (Locomo
tiva) 4.897 p.; 5. Ion Vorovanci 
(Știința) 4.750 p.; 6. Alex. Dincă 
(Voința) 4.687 p.

PENTATLON SENIOARE
1. S. Băltăgescu (Energia) 3.784 

p. — nou record R.P.R. (greutate
— 9,32 m.; înălțime — 1,31 m.;
200 m. — 25,8 m.; 80 m. g. — 
11,6; lungime — 4,81 m.); 2. A, 
Șerban (Știința) 3.774 p.; 3. L. 
Jung (C.C.A.) 3.659 p.; 4. C.
Russe (Energia) 3.505 p.; 5. G. 
Mogoș (Energia) 3,271 p.; 6. I. 
Mantea (Progresul) 3.073 p.

PENTATLON JUNIOARE
1. A. Manea (Energ.) 3.658 p. 

(10,11 m. — 1,37 m. — 27,3 — 
12,0 —4,49 m.); 2. X. Miliutin
(Știința) 3.509 p.; 3. A. Dragomi- 
rescu (Loc.) 3.474 p.; 4. Eva
.Maver (Energ.) 3.264 p.; 5. N. 
Barbu (FI. r.) 3.108 p.; 6. E.
Knall (Progr.) 2.806 p.

TRIATLON JUNIORI
1. V. Duțu (Loc.) 1.802 p. (100

m. — 11,6; lung. — 6,45 m.; 
greut. — 10,61 m.); 2 R. Licker 
(Rec.) 1.789 p.; 3. V. Jurcă (Voin
ța) 1.666 p.; 4. E. Drăgulescu (E- 
nerg.) 1.629 p.; 5. St. Perneki 
(FI. r ) 1.611 p.: 6, P. Mănescu 
(Energ.) 1.512 p.

TRIATLON JUNIOARE
1. A. Manea (Energ.) 2.047 p. 

(100 m. — 13,3; lung. — 4,73 m.; 
greut — 9,53 m.); 2. X. Miliutin 
(Știința) 1.944 p.; 3. V. Seitan ! 
(Dinamo) 1.915 p.; 4. Șt. Chio- 
seaua (Știința) 1.772 p_; 5. W. ; 
Climen (Dinamo) 1.764 p.; 6. E. 
Popescu (Energ.) 1.592 p.

PENTATLON JUNIORI
1. Z. Nagy (Energ.) 2.452 p. —- 

nou record R.P.R. de juniori 
(lung. — 5,83 m.; suliță — 52,33 
ni,; 200 m. — 24,3; disc — 31,28 
m.;1.500m. — 4:38 4); 2. R. Licker 
(Rec.) 2.343 p.; 3. Drăgulescu
(Energ.) 2.003 p.; 4. Schmatzler 
(C.C.A.) 1.879 p.; 5. Stoicescu
(Progr.) 1.690 p.; 6. A. Ampell 
(Dinamo) 1.674 p.

3.060 m. seniori: 1. I. Pricop 
(Progr.) 8:49,6; 2. I. David (Loc.) 
8:54,8; 3. N. Georgescu (Energ.) 
9:01,0. 3 km. marș juniori: 1. I. 
Popa (Din.) 15:12,0: 2. N. Procopiu 
15:20,4; 3. A. Hîrzoi (Energ.) 15.35,4. 
300 m. seniori: 1. A. Szabo (E- 
nerg.) 36,7; 2. VI. Sîrbu (FI. r.) 
37,6; 3. M. Petrescu (Loc) 38,0. 
4x200 m. senioare: 1 Locomotiva 
1:44,7; 2. Progresul 1:51,0; 3. FI. 
roșie 1:52,4. 4x200 m junioare
cât. I): 1. Energia 1:55,3; 2. Di
namo 1:55.5; 3. FI. roșie 1:55,7. :
300 m. juniori (cat. I): 1. V. Tur- l 
janschi (Loc.) 37,9; 2. I. Sandu 1 
(Fl. Rr.) 38,1; 3. L. Lenchel (Fl. J 
r.) 38,9. 4x800 seniori: 1. Știin- i
ța 7:37,4 — nou record R.P.R. I 
seniori; 2. Dinamo 7:38,8; 3. I
Progresul 8:01,4. 60 m. junioare 
.cat I): 1. St. Chioseaua (Știința) ț 
8.2; 2. A. Czuli (Fl. r.) 8,6; 3. V. i

Dinamoviștii au fost surprinși da 
replica dirză a formației clujene 
și nu și-au găsit ritmul decît 
parțial. Ei au arătat deficiențe 
serioase în atac și astfel au pier
dut un punct prețios în lupta lor 
pentru titlu.

In restul partidelor masculine, 
celelalte trei echipe bucureștene 
au cunoscut tot atîtea victorii în 
iața formațiilor din restul țării. 
Locomotiva București — demon- 
strinid același joc de înalt nivel 
a cîștigat ușor cu 3-0 (4,13,2) 
— meciul cu Știința Timișoara. 
C. C. A. a terminat cîștigătoare 
tot în trei seturi (8,12,7) întîl- 
nirea cu Progresul Galați. Pro
gresul I. T. B., dep’.asîndu-se la 
Orașul Stalin, a obținut o pre
țioasă victorie în partida cu E- 
nergia din localitate. Scor; 3-1 
(15-12, 16-14, 5-15, 15-6).

In campionatul feminin, echipa 
studentelor de la I. C. F. învin
gând Locomotiva București, a ră
mas principala adversară a for

Seitan (Dinamo) 8,6. 60 m. ju
nioare (cat. II): 1. K. Artz 
(Progr.) 8.4; 2. W. Climent (Di
namo) 8,5; 3. E. Knall (Progr.) 
8,6. 1.500 m. obstacole jian.: 1. M. 
Pîrvu (Rec.) 4:37, 8; 2. N. Camă, 
rașu (Rec.) 4:39,4; 3. V. Mereu 
(Energ.) 4:50,0. 3x800 junioare:
1. Recolta 7:36,8; 2. Energia 7:46,8;
3. Locomotiva 8:23,4. 4x200 se
niori: 1. Dinamo 1:30,4; 2. Lo
comotiva 1:31,4; 3. Recolta 1:32,1. 
4x3x2x100 m. juniori: 1. Voința 
2:03^0; 2. C.C.A. 2:09,8; 3. Pro
gresul: 10,9. 1.500 m. senioare: 1. 
N. Pasciuc (Știința) 4:43,8; 2.
M. Piștea (Energ.) 4:59,0; 3. E. 
Nagy (FI. r.) 5:03,6 1.000 m. juniori 
(cat. I): I. Szekely (Energ.)
2:41,2; 2. D. Buiec (Din.) 2:42,4; 
3. M. Pridvornic (Știința) 2:42,4. 
500 m. jun. cat. II: 1. M. Zotovîci 
(C.C.A.) 1:11,1. 1.000 m. seniori:
1. Z. Vamoș (Știința) 2:27,2; 2.
E Danciu (Știința) 2:32,4; 3. C. 
Aioaner (C.C.A.) 2:34,0. 4x3x2x100 
m. jun cat. I: 1. Flamura roșie 
2:35,6. 5 km. marș seniori: 1. M. 
Neagu (Din.) 23:34,6; 2. V. Mitea 
(Loc.) 23:48.0; 3. N. Roateș (Fl. 
r.) 24:19,0. 4x400 m. senioare: 1. 
Locomotiva 4:03,8; 2. Știința
4:21,0. 4x1500 m. seniori: 1. Dina
mo 16:09,2; 2. Progresul 16:39,6; 
3. Energia 16:42,4. 4x800 m. ju
niori: 1. Energia 8:12,0. 4x3x2x100 
m. seniori: 1. Locomotiva 2:04,0:
2. Energia 2:05,2; 3. Progresul
2:07,6. 4x3x2x100 m. senioare: 1. 
Locomotiva 2:17,4 — nou record 
R.P.R.; 2. Energia 2:21,8; 3.
Progresul 2:28,8. 4x200 m. juniori: 
1. Voința 1:34,1; 2. Locomotiva 
1:34,5; 3. Flamura roșie 1:36,8.
Tentativă triatlon jun. 15—16 ani: 
1. V. Jurcă (Loc.) 1.787 p. — 
nou record (100 m. — 11,5; lung.— 
6,29; greut. — 11,74 m.) ; 2. S. 
Perneki (Fl. r.) 1.784 p. (11,7 — 
4,99 — 16,03 — record R.P.R. de 
juniori).

Îfivingîno pe Lonwtiva, C. C. A. 
se menține în luptă pentru 

titlu, la rugiii
(urmare din pag. l-a)

ENERGIA I.S.P — ENERGIA 
PETROȘANI 15-6 (6—0)

Jocul a plăcut deoarece ambele 
echipe au jucat deschis. Față de 
ultima lor evoluție la București, 
jucătorii din Petroșani au părut 
în progres. Au marcat: Teodores- 
cu (6), Bărăscu (3) și Manolache 
(6) pentru Energia I.S.P., Voicu- 
lescu și Durac (cîte 31 pentru 
Petroșani.

P. Celan 
corespondent

In categoria B s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Energia 
Ploești — Știința Iași 6—3 (3—3), 
Energia Mine București — Pro
gresul Tecuci 42—3 (18—0). Pro
gresul F. B. — Locomotiva Buzău 
23—3 (6—3), Știinta București — 
Fl. roșie Or. Stalin 9—0 (3—0), 
Știința Galați — Energia Con
stanța 6—5 (3—0), Energia T-îr- 
năveni — Energia Republica 
Buc. 0—9 (0—3), Locomotiva
Cluj — Locomotiva Timișoara 
5—0 (neprezentare), Știința Ti
mișoara — Voința Cluj 39—3 
(14—0), Progresul I.A.S. Sibiu — 

3—3 (3—0), Pro- 
— Știința Arad 

Energia Lupem 
greșul 1 Buc. 
3—0 (0—0).

mației Progresul C. P. C. S. în 
lupta pentru cucerirea titlului de 
campioană a țării. Inti’n'.rea a 
avut un aspect foarte interesant, 
subliniat de altfel și de faptul 
că două seturi s-au încheiat la 
consecutive. Victoria a revenit cu 
scorul de 3-1 (15-8, 16-18, 15-12, 
17-15), echipei Știința I. C. F., 
care a avut un atac mai eficace 
(în special prin linia Doina Ivă- 
nescu, Sonia Colceriu, Cornelia 
Moraru) și o apărare mai decisă. 
S-au mai rqmarcat Rodica S'ă- 
dcanu și Constanța Marca (Lo
comotiva).

Dintre celelalte meciuri feme- 
nine remarcăm succesul ultimei 
clasate, Progresul Cluj, în fața 

Voinței Sibiu, de care a dispus 
cu 3-2 (15-6, 6-15, 9-15, 15-6.
15-8), precum și victoria cu 3^6 
(13,4,13) obținută de Flamura 
roșie Cluj în întîlnirea cu Ener
gia București. Alt rezultat: Di
namo Buc.-Voința Or. Stalin 3-1 
(10-15, 15-13, 15-3 15-10).



CELE DOUĂ JOCURI DISPUTATE IERI N-AU PRODUS MODIFICĂRI IMPORTANTE 
IN CLASAMENTUL CATEGORIEI A.

Sem'finalele campkwatofui 
republican de juniori

I REZULTATELE JOCURILOR ' 
DE IERI

ENERGIA MINERUL PETROȘANI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 3-0 (2-0) 
DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 

TIMIȘOARA 4-1 (3-0)
CLASAMENTUL

1. C.C.A. 21 13 3 5 93 23 29
2. En. FI. PI 21 9 8 4 3G 18 26
3. Șt. Timișoara 22 9 .7 6 32 29 25
4. Locom. Buc. 21 7 9 5 40 26 23
5. FI. r. Arad 21 9 5 7 32 33 23
6. Dinamo Buc. 20 10 2 3 39 31 22
7. Din. Or. St. 22 8 4 10 33 37 20
8. Progr. Buc. 23 7 6 10 33 39 20
9. En. Petroșani 21 7 5 9 26 30 19

10. Progr. Oradea 19 8 3 8 22 33 19
11. Loc. Tim. 21 4 9 8 16 30 17
-12. Din. Bacău 2il 6 4 11 23 35 16
13. Șt. Cluj 21 5 5 11 16 40 15

MECIURILE VIITOARE
Joi 1 noiembrie:
Locomotiva București — Flamura 

roșie Arad
Locomotiva Timișoara —- Dinamo 

Bacău
Știința Cluj — Progresul Oradea
Energia Minerul Petroșani — Dina

mo București (restanță)
Duminică 4 noiembrie:
Știința Timișoara — C.C.A.
Energia Minerul Petroșani — Ener

gia Flacăra Ploești
Progresul Oradea — Locomotiva 

Timișoara
Flamura roșie Arad — Dina-no Buca 

rești
Progresul București—Dinamo Bacău 
Locomotiva București—Știința Cluj

Energia Flacăra Ploești 
Selecționata de tineret 5-1 (4-1)

Ieri, în deschidere ia jocul Di
namo București-Știiifa Timișoara, 
Energia Ploești ne-a dovedit din 
nou că este una dintre cele mai 
în formă echipe ale noastre. Ea a 
întrecut comod selecționata de ti
neret după un meci în care, mai 
ales în prima repriză, a avut o 
evidentă superioritate. Ploeștenii 
a>t jucat precis, simplu și au tras 
mult și foarte bine la poartă. Se
lecționata de tineret, lipsită de 
omogenitate, a acționat fără ori
zont și — adeseori —- fără con
vingere.

Golurile au fost marcate de D. 
Munteanu (min. 4, 6 și 30), Bâdu- 
lescu (min. 12), A. Munteanu 
(min. 53) pentru Energia și Sere- 
dai (min. 12) pentru selecționată.

Bun arbitrajul lui C. Popescu- 
Alună. Formații:

ENERGIA: Roman - Pahonțu,
Marinescu. Topșa Cosmoc CNeac- 
$u), Neacșu (Pereț)-Zaharia, D. 
Munteanu, Drăgan (Neacșu, Dră- 
gan), — A. Munteanu. BădulesCu 
(Leucă).

SELECȚIONATA DE TINERET : 
Ghibănescu-Vasile Al. (Neamțu), 
Lazăr (Al. Vasile), Nedelcu-Bodo, 
Neamfu (Seredai) — Oaidă IKos- 
zegy), Seredai (Filip), Ene H, 
Georgescu, Oprea.

Otanosport
PRONOSPORT nr. 43 

*«taoa din 28 octombrie 1956)

I. R.P. Romînă — Suedia (ti
neret) ANULAT

II. R. P. Polonă — Norvegia 1
IU. R. P. Ungară (A) — Sue

dia (A) ANULAT
IV. Suedia (B) — R. P. Un

gară (B) ANULAT
V. Dinamo București — Știința

Timișoara (cat. A) 1
VI. Energia Minerul Petro

șani — Progresul Bucu- 
curești (cat. A) 1

VII. Energia Flacăra Ploești— 
Dinamo Orașul Stalin
(cat. A) ANULAT

VIEI. Progresul Sibiu — Energia
Met. Hunedoara (cat. B) 2 

IX. Recolta Avîntul Reghin —
I .ocomotiva Turnu Seve
rin (cat. B) , X

X. Energia Flacăra Moreni —
Flamura roșie Suceava 
(cat. B) 1

XI. Dinamo Bîriad — Progresul
C.P.C.S. (cat. B) 1

XII. Locomotiva Iași — Flamura
roșie Bacău (cat. BJ 1

MECIURI DE REZERVA:

A. Lyon — St. Etienne (camp.
francez) 2

B. Racing Club Paris — Stras
bourg (camp, francez) 1

Meciul VII (Energia Flacăra Ploești— 
Dinamo Orașul Stalin) a fost amînat 
înainte de închiderea concursului, în 
locul său contînd pronosticul acordat 
la meciul A de rezervă (Lyon — St. 
Etienne). Meciurile I, HT și IV au fost 
anulate după închiderea concursului, 
deoarece nu s-au disputat. In locul 
meciului I (R.P. Romînă — Suedia — 
tineret) a fost acordat, conform regu
lamentului, tuturor buletinelor depuse 
pronosticul exact la meciul B de re
zervă (Racing Club Paris — Stras
bourg). In această situație, conform 
prevederilor regulamentare, premiul I 
va fi acordat variantelor cu 10 rezul
tate exacte, premiul H celor cu 9 re
zultate exacte, etc

La acest concurs au fost depuse a- 
proximativ 550.000 buletine.

Dinamoviștii și-au făcut pe deplin datoria, 
iar studenții timișoreni deloc

Echipa Dinamo București a con
firmat ieri în fața spectatorilor de 
pe stadionul Republicii că este 
ferm decisă să șteargă cît mai 
repede ,,pata“‘ de la Sofia. După 
acel categoric 8—0 reușit în fața 
Științei Cluj, la numai patru zile 
interval, dinamoviștii bucureșîeni 
i-au silit și pe studenții din Timi
șoara să plece acasă cu un ,,ba
gaj" de patru goluri. Fără îndoia
lă, ne aflăm în fața unui reviri
ment al echipei bucureștene. Chiar 
dacă Știința Timișoara a avut ieri 
o zi nefericită, neregăsindu-se a- 
proape deloc în cursul celor 90 de 
minute de joc, aceasta nu scade, 
totuși, din meritele învingătorilor. 
Dinamo a meritat clar victoria, — 
reușită cu 4—1 (3—0), prezentîn- 
du-se ca o echipă sudată, care a 
acționat decis, calm și cu precizie. 
Linia de atac merită să fie citată 
în mod special, datorită acțiunilor 
sale desfășurate în viteză, eu 
schimbarea vîrfului de atac cind 
pe o parte cînd pe alta.

Studenții timișoreni s-au prezen
tat nepermis de slab în acest joc- 
Liniile de mijloc și de atac nu 
s-au văzut decît rareori, iar apă
rarea imediată a fost chemată să 
facă eforturi disperate pentru a 
împiedeca avalanșa de goluri. S-a 
văzut clar că meciul este pierdut 
de studenți din momentul 006 li
nia de mijloc n-a mai putut tace 
legă;ura între apărare și atac. In 
felul acesta, fundașii timișoreni 
erau nevotți să degajeze la întîm- 
plare (și de cele mai multe ori în
picioarele adversarilor). înaintașii 
nu s-au regăsit de k>c, au dat

Printr-o frumoasă săritură, Uțu — portarul lui Dinamo Bu
curești — prinde un balon înalt. Ciosescu (nr. 9) este — pentru 
orice eventualitate — lingă Uțu în timp ce Călinoiu (nr. 5) urmă
rește faza. (Foto: L. Tibor)

Campionatul categoriei B la fotbal
seria I

PROGRESUL SIBIU— ENERGIA 
HUNEDOARA 0—6 (0—2)

Metalurgiștii din Hunedoara au 
reușit performanța etapei, depă
șind categoric echipa din Sibiu. 
Au marcat: Pîrvu (min. 46 ,67, 
68), Huzum (min. 32, 48) și Voi- 
tiescu II (min. 21). S-au remar
cat : Mălăieru, Pîrvu (de la învin
gători) și Băilă, Georgescu (Pro
gresul). (C. Pitaru, I. Dostan, co
respondenți).

AVINTUL REGHIN — LOCO
MOTIVA Tr. SEVERIN 2-2 (1-0) 

Au marcat: Munteanu (min. 32) 
și Nistor (min. 47) pentru gazde 
și Zaharia (min. 70) și Firu (mim. 
81) pentru Locomotiva. (P. Tru
fia, corespondent).
LOCOMOTIVA ARAD — ENER. 
GIA MINERUL LUPENI 1-0 (0-0)

A marcat: Tomesou (min. 57). 
S-au remarcat: Florescu, Tudo- 
roiu. Blaj (Locomotiva) și Iancu, 
Szoke, Filimon (Energia). (St. 
Weimierger, corespondent).
RECOLTA TG. MUREȘ — PRO
GRESUL SATU MARE 6-1 (4-0) 

Au marcat : Ad. Szasz (min- 4), 
Katona (min. 21), Fublik (min. 
26), loszi (min. 29 și 70). C. 
Szasz (min. 72) și — respectiv — 
lordache (min. 87).

★
Meciurile Energia Mediaș — L- 

nergia Uz. Tr. Orașul Stalin și 
Locomotiva Cluj — Energia Re
șița, se dispută joi 1 noiembrie.

CLASAMENTUL :
Rec. Tg.. Mureș 22 13 5 4 52:16 31
Energia Huned. 21 10 8 3 43:19 28
Energia MedKaș 21 11 3 7 31:26 25
Energia C. T-zii 21 9 5 7 21:23 23
Prog. Sibiu 21 9 4 8 27:28 22

mingile fără „adresă" și au ratat 
copilărește.

Studenții au începu, „tare" și in 
primul minut Băcuț II a salvat cu 
capul în corner. Dar „focul de 
paie" al oaspeților s-a stins re
pede și n-a mai fost reaprins de- 

cit pentru 10 minute în repriza se
cundă (cînd a marcat Ciosescu). 
In min. 16, după cîteva atacuri 
dinamoviste, Nicușor trimite balo. 
nu! în adîrtcime, Zbîrcea și Pairi 
ezită. Suru pasează la Neagu și 
acesta marchează. Dinamoviștii a- 
tică furibund, luptă pentru fiecare 
minge și in mia. 31 Ene trece 
de Brînzei ît deschide „printre* 
pe .Neagu care înscrie iarăși. Peste 
două minute, după o reușită com
binație, Nicușor—Suru, ultimul 
trage. Pain plonjează, scapă min. 
gea și Ene o introduce în plasă.

In ultimele minute timișorenii 
întreprind două a acari periculoa
se, dar Ciosescu (de la 8 metri) 
și Boroș (de la 4 metri) scapă 
bune ocazii de gol- La reluare. Ni. 
cușor execută o lovitură liberă, 
Ene trage și Brînzei salvează de 
pe linia porții. Apoi studenții în
scriu In min. 60: Gîrleanu cen
trează, Uțu a.irige mingea care e 
interceptată de Ciosescu și trimi
să de acesta în plasă. Timp de 
cinci minute, oaspeții pornesc un 
„iureș" dar Mazăre și Ciosescu 
ratează. Apoi Dinamo ia iarăși 
conducerea jocului în mină, și în
scrie prin Nunweiller.

Arbi.rul D. Schulder a arbitrat 
cu scăpări. El a greșit de mai 
multe ori dînd ofsaiduri imaginare.

DINAMO BUCUREȘTI: Uțu — 
Izghireanu, Băcuț II, Băcuț I —

6. Locom. Arad 21 8 4 9 27;38 20
7. Recolta Reghin. 21 7 5 9 36:50 16
8. Prog. S . Mare 21 7 5 9 31:42 19
8. Energia Reșița 20 7 4 9 30:33 1«

16. Locom. Tr. Stv. 21 6 5 10 28:2« 17
11. Locom. Cluj 20 7 3 10 26:35 17
12. Energia Lupeni 22 » 1 13 20:31 17
13. Energia uz. tr.

Or. Stalin 20 6 4 16 21:26 16
Etapa viitoare: Recolta Tg. Mu

reș—Energia Hunedoara; Locomo
tiva Arad—Recolta Reghin; Loco
motiva Tr. Severin—Progresut Si
biu ; Energia Reșița-—Energia Me. 
dia.ș; Energia Uz. tr. Or. Stalin— 
Locomotiva Cluj; Progresul Satu 
Mare—Energia Cîmpia Turzii.

SERIA A II-A
ENERGIA 1 MAI PLOEȘTI — 

ȘTIINȚA BUCUREȘTI 1-2 (0 0) !
Meciul a fost frumos și dis

putat. Au marcat pentru Știința 
Vlad și Bageac. Pentru Energia 
Podereantu.

(Ion Rizoiu. corespondent) 
ENERGIA MORENI — FL. RO

ȘIE SUCEAVA 3-1 (0—0)
A fost un joc de calitate, foarte 

frumos- Au înscris: Zinculescu 
(FI. r.) în min. 48, Capoianu (min. 
62 și 65), Tocan (min. 69) pentru 
Energia.
DINAMO B1RLAD — PROGRE

SUL C-P.C.S. BUCUREȘTI 
1—0 (1—0) !

Singurul gol a fost înscris de 
Pătru. S-au remarcat; Fopp, Fia- 
nu, Foro, Pătru (Dinamo), Mate- 
ianu, Văcaru, Dumitrescu (Progre
sul).
LOCOMOTIVA IAȘI — FL. RO

ȘIE BACAU 1—0 (0—0)
Jocul a fost foarte disputat șî 

victoria localnicilor nu s-a contu
rat decît în ultimele minute, cînd 

Călinoiu, Nunweiller — Mihai, Ni
cușor, Ene, Neagu, Suru.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Pain — 
Zbîrcea, Brînzei, Filip—Cojereami, 
Tănase—Girleanu, Mazăre, Giose- 
scu, Dinulescu, Boroș.

Evidențieri: Nicușor Suru, Nea
ga. Călinoiu, NrjnweWer, Brînzei.

Surprinzător de slabi: Ciose
scu, Dinulescu și Pain.

G. MIHALACHE

ENERGIA MINERIL A CÎȘTIGAT INTR-UN MECI 
SPECIFIC DE

PETROȘANI, 38 prin lelet-m 
de_ la Irânisul nostru >. Am asistat 
azi în localitate la un meci vru 
disputat din primul și pînă rn 
ultimul minut de joc In ciuda 
diferenței de trei puncte care a 
Intervenit p'nâ la sfirșit intre o 
echipă și cealaltă, partida s-a 
desfășurat tot timpul sub semnal 
unei lupte indîrjîte dar corecte 
In ansamblu! ei. Energia Minerul 
a cîștigat datorită hotăririi și 
vigoarei cu care a jucat în pri
ma repriză. Localnici au atacat 
puternic chiar de la primele schim

buri de mingi, păstrînd inițiativa 
de-a lungul întregii reprize. După 
o serie de atacuri periculoase din 
partea Progresului, în min. 20 
Paraschiva tace o cursă pe aripa 
stingă, trece de Paraschiv și cen
trează în fața porții, unde Ga
bor reia puternic în bară. De a- 
colo mingea ricoșează la Tîrnă- 
veanu, care o trimite în poartă: 
1—0.

Energia continuă să domine și 
să cîștîge în general toate due
lurile pentru minge. In min. 34 
același Tîrnăveanu reușește să 
înscrie al doilea punct: 2—0.

Progresul, prezerrtînd o echi
pă fără Ozon, Costea și P. Mol- 
doveanu, n-a putut acționa or
ganizat în atac și a avut, în pri
ma parte a jocului, o poziție de 
clară inferioritate. De altfel, pînă 
în min. 20 bucureștenii nu tră
seseră nici un sut Ia poartă.

Repriza a doua a fost cu tpt'il 
alta ca aspect. Meciul a cîștigat 
în interes. A fost rîndul Progre
sului să atace cu mai multă vi
goare decît în repriza I-a. Chiar 
în min. 49, la un atac pe dreapta, 
Crîsnic salvează în ultima frac
țiune de secundă de pe linia por
ții. Trei minute mai tîrziu, Coloși 
are o situație clară de gol, dar 
de la 6 m. trage încet pe lingă 
poartă. In continuare asistăm la

Stanciu a înscris (min. 84) în ur
ma unei combinații la care a parti
cipat întreaga linie de înaintare 
ieșeană- A arbitrat bine Șt- Ale
xandria (Buc.).

ENERGIA STEAGUL ROȘU 
OR. STALIN - ENERGIA C1M- 

P1NA 0-0
După un joc lipsit de spectacu

lozitate și confuz, cele două e- 
chipe au terminat — în med just 
— la egalitate.
LOCOMOTIVA CONSTANȚA — 
PROGRESUL FOCȘANI 3-1 (1-0) 

Golurile au fost marcate de Ma- 
nole (min. 36), Vultur (min. 71), 
Sever din 11 m. (min. 73), pentru 
Locomotiva și de Cioboată (min. 
72) pentru Progresul.

★
Meciul Dinamo VI București — 

Știința Iași se va dispu a la 1 
noiembrie.

CLASAMENTUL.
1. Energia St. R. Or. Stalin

23 18 3 2 64:10 38

23 12 4 1 53:33 28
3. Energia 1 Mal Ploețfi

23 10 7 6 48:24 27
4. Dinamo 6 București

2. Progresul C.P.C.S. Buc.

22 11 5 6 34:28 27
5. Energia Moreni 23 8 10 5 38:31 26
6. Locomotiva Constanța

23 9 6 8 46:40 24
7. Progr. Focșani 23 6 9 8 33:39 21
8. Dinamo Bîriad 23 8 5 10 34:43 21
9. Energia Cîmpina 23 6 8 9 33:3fi 20

10. Știința Iași 22 3 13 6 20:26 19
11. Știința Buc. 23 6 7 10 29:39 19
12. Locomotiva Iași 23 6 7 10 17:32 19
flfl. Fi. r. Suceava 23 5 5 13 30:55 15
14. FI. r. Bacău 23 4 7 12 25:57 15

Etapa viitoare: Locomotiva Con
stanța — Dinamo 6 București, FI. roșie 
Bacău — Energia St. Roșu Or. Sta
lin, Dinamo Bîriad — Energia Mo
reni, Știința Iași — Energia 1 Mai 
Ploești, Energia Cîmpina — Progresul 
C.P.C.S. Buc., FI. roșie Suceava — 
Știința Buc., Progresul Focșani — Lo
comotiva Iași.

La Sibiu și Orașul Stain s-aa 
disputat ieri semifinalele campîo 
natului republican de juniori. Iată 
rezultatele înregistrate :

Energia Flacăra Ploești — Fla
mura roșie U.T.A. Arad 3—2 (2—2. 
2—2).

Au marcat: Apostol (min. 12), 
Gheroghîu (min. 45). Tabarcea 
(min. 105) pentru învingători iar 
pentru Flamura roșie Mthuț (mia. 
6) și Pop (min. 22).

Știința Chij — Progresul C P C S. 
1—0 (1—0).

A înscris Răzman (min. 18)

CAMPIONAT
o serie de faze frumoase la am
bele poeți.

Spre sfîrțitul 
care se lăsase 
in atac și în
deschis de Paraschiva. trage in 
bară, de unde mingea ajunge la 
Moldovan, care pecerluiește scorul 
meciului: 3—0. Cu cîteva minute 
înainie Țircovn’cu și Smârănjes- 
cu trăseseră in bară.

Arbitrul L. Păunescu—Orașul 
Stalin, a condus excelent forma
țiile :

ENERGIA : Crîsnic—Romoșan. 
Vasiu, Panait—Deleanu, Farkaș 
II—Tîrnăveanu. Demien. Moldo
van. Gabor. Paraschiva.

PROGRESUL : Cosma—Paras
chiv, Bratu, Soare—Știrbei. Clo
cea—Cruțiu, Țircovntcu. Coloși, 
Smărăndescu, Blujdea.

JACK BERARIU

Categoria C la
SERIA a II a

ENERGIA METALUL 131— 
ENERGIA TIRGOVIȘTE 4—1 
(1—0).

Energia Metalul București-Ener- 
gia Constr. C-ța 4—2 (1—0).

Progresul Cc-rabia-Energia Me
talul Brăila 2—0 (1—0).

Progresul Călărași-Enetrgia Me
talul Sinaia 2—1 (1—0).

Locomotiva M.C.F. Buc.-Dina- 
mo Pitești 3—0 (1—0).

Energia Metalul C-ța-Fl. roșie 
Giurgiu 6—0 (2—0).

FI. roșie Bere Rahova-Lccomo- 
tiva Galați 1—1 (1—0).

ETAPA VIITOARE: Progresul 
Călărași-Energia 'Metalul Bac., 
Energia Tîrgoviște-Energia Bră
ila, Dinamo Pitești-Energia S na- 
la, FI. roșie Giurgiu-Energia Con
structorul C-ța, Locomotiva Ga
lați-Energia 131, FI. roș:e B. R. 
Buc.-Progresul Corabia, Energia 
Metalul Constanța-Locomotiva 
M.C.F. Buc.

SERIA a fll-a 
DINAMO TG. MUREȘ-ENERGIA 
TRUSTUL MINER BAIA MARE 

1-1 (1-0)
A fost un meci viu disputat 

luptîndu-se mult de ambele părți 
pentru victorie. Arbitrul Fier» 
(Buc.) care a condus satisfăcă
tor a fost nevoit să elimine în 
mîn. 40 și 42 din joc pe Schlessin- 
ge,r (Baia Mare) și respectiv 
Conț (Dinamo) pentru lovirea in
tenționată a adversarului. In pri
ma repriză dinamoviștii au (Jpm-ir 
nat mai mult șt în mrn. 15 a« 
deschis scorul prin.. autogolul 
înscris de Vașilescu. După pauză 
asnectul iocttlui se schimbă băi- 
mărenii fiind aceia care atacă 
mai mult. Ei obțin ega’area m» 
min. 75 prin Sulyok care mar
chează de la 11 m. Cu acest re
zultat Energia Trustul Miner 
Baia 'Mare și-a consolidat pozi
ția de fruntașă în clasament.

FI. ROȘIE SF. GHEORGHE- 
ENERG1A METALUL ORADEA* 
6—1 (3—1).

LOCOMOTIVA ORADEAPRO- 
GRESUL TURDA 1-1 fl-0).

RECOLTA AVINTUL SIGHET- 
ENERGIA FLACSRA 7. 5—0
(2—0)

FL. ROȘIE CLUJ—RECOLTA 
AVÎNTUL TOPL1ȚA 1—2 (0—2).

FNFROTA CONSTRUCTORUL’ 
TURDA-RECOI.TA SALONTA (ta 
ora cînd închidem ediția, nu ne-a 
parvenit acest rezultat).

ETAPA VIITOARE : Recolta
Carei-Dinamo Tg. Mureș, Ener
gia Constructorul Turda-Energta 
Metalul Oradea. Energia Mine- 
rul Baia Mare-Fl. roșie Cluj, 
Progresul Turda-Recolta Avîntul 
Sighet, Energia 'Flacăra 7-Re» 
colta Avîntml Topiița, Locomoti
va Oradea-F! roșie Sf Gh«or- 
ghe.



Delegația sovietică la Jocurile Olimpice 
numără 325 persoane

UNIȚI-LA OLIMPIADĂ!
Un prim pas pe linie de sport in direcția reunificării

MOSCOVA (Prin telefon cto la 
corespondentul Agerpres) :

La 27 octombrie, Ia Casa «e°- 
trai! a ziariștilor din Moscova, a 
avut toc o conferință de presă con
sacrată participării sportivilor, so
vietici la cea de a XVI a ediție a 
Jocurilor Olimpice de la Mel
bourne.

In cadrul conferinței de presă 
a luat cuvîntul președintele Comi
tetului Pentru cultură fizică și 
sport de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., N._ N. , Romă noy.

Sportivii sovietici •— a spus 
printre altele vorbitorul — după 
intense pregătiri, sînt gata «cum 
pentru a se întîlni în Australia cu 
prieien’i lor sportivi din cele’alte 
tari. Delegația olimpică a Uni
unii Sovietice este alcătuită din 
325 de persoane. In afară de spor
tivi, delegația cuprinde 47 de an
trenori, 9 medici, 20 conducători 
de echipe, 30 arbitri invitați de 
Comitetul olimpie internațional, 
40 de corespondenți de presă și ra
dio, precum și reprezentanți ai sec
țiilor sportive unionale, participant! 
la congresele federațiilor sportive 
internaționale, maseuri, tran-’a- 
tori, mecanici etc.

Iată o parte din loturile sporti
vilor sovietici care vor participa 
la Jocurile Olimpice;

ATLETISM: B. Tokarev, L. Bar- 
feniev. J Konovalov, A. Ignatiev, 
V. Kuț, I. Kașkarov, V. Poliakov, 
O. Fedosev, Ter-Ovanesian, M. Kri
vonosov, A. Samoțvetov, V. Kuzne- 
tov, G. Zîbina. Z. Doinikova, T 
Tașkevici, N. Ponomareva, I. Be
liakova, G. Popova, N. Dvalișvili, 
V. Ballod, 1. Bocikarova, M. It- 
kina, M. Golubniciaia.

GIMNASTICA: V. Muratov, V. 
Ciukarin, B. Șahlin, A Azarian, 
T. Manina, L. Latînina, S. Mura
tova.

HALTERE: V. Stogov. I. Udo- 
dov. F. Bogdanovski, A .Vorobiov, 
A. Medvedev.

BOX: V. Stolnikov, B. Stepa-

Gimnastul Victor Ciukarin din lotul olimpic al Uniunii Sovietice

nov, R. Murauskas, V. Enghiba- 
rian, G. Șatkov și alții

•

FOTBAL : L. Iașin, B. Razinski, 
N. Tișcenko, A. Bașașkin, M. Ogo- 
nikov, B. Kuznețov, A. Paramonov, 
I. Netto, A. Maslenkin, 1. Beța, 
B. Tatușin, A. Isaev, S. Salnikov, 

A. Ilin, E. Streltov, N. Simonian, 
V. Ivanov, V. Rîjkin.

LUPTE: V. Balavadze, G, 
Shirladze. B. Kulaev, N. Solo
viev, V. Stașkevici, V. Maneev. G. 
Kartozia.

CICLISM : N. Kolumbet, V. Ka
pitanov, I. Koledov, R. Cijikov, R. 
Varga șkin, B. Romanov, B. Sa
vostin.

ÎNOT: H. Iunicev, F. Dosaev, 
B. Nikitin, G. Androsov.

Sportivi cunoscuți cuprind de 
asemenea loturile de canotaj aca
demic. ca>ac-canoe, pentlaton mo
dem, scrimă, sărituri de la tram
bulină, iahting, baschet, polo pe 
apă.

Am profitat de prezența în 
Capitală a antrenorului de atle
tism Kurt Eins din R. D. Ger
mană, pentru a diseuta împreu
nă despre participarea echipei 
Germaniei la Olimpiada 3e la 
Melbourne. Kurt Eins a fost în 
măsură să ne dea o serie de 
amănunte, întrucît el însuși a 
participat ca antrenor la unul 
din cantonamentele comune ale 
„olimpicilor" germani.

CE NE PUTEȚI SPUNE DES
PRE LOTUL OLIMPIC GER
MAN?

— Lotul olimpic german este 
alcătuit din 129 sportivi, care 
participă la 14 discipline sportive: 
atletism, box, lupte, haltere, scri
mă, caiac-canoe, ciclism, canotaj 
academic, tir, înot, gimnastică, 
polo pe apă, hochei pe iarbă și 
fotbal. Aproape 50 la sută din
tre acești sportivi sînt din R.D. 
Germană. Selecționarea echipelor 
a fost destul de dificilă. Au avut 
loc numeroase întreceri de selec
ție și în baza acestora cit și a 
performanțelor obținute s-au ales 
numai acei sportivi care au șan
se să se claseze pe primele șase 
locuri la Olimpiadă. In ultima 
vreme s-au organizat cantonamen
te comune la Kimbaum (R.D.G.) 
și Wuppertal (R.F.G.). Sprinterii 
s-au antrenat sub conducerea lai 
Kisters și Richter (pentru bărba
ți) și Birkemayer (femeile).

LA CE SPORTURI AVEȚI 
CELE MAI MARI ȘANSE?

— O întrebare dificilă. Spe:an- 
țele noastre sînt fer atleți, boxeri, 
gimnaști și cicliști. La atletism 
de pildă avem perspective bune. 
La ștafetele de 4x100 m. femei și 

FOTBAL PESTE HOTARE

bărbați, 4x400 m, >00 m femei, 
80 m garduri și 1500 m (prin 
Herman și Richizenhain). Acesta 
din urmă i-a învins recent pe 
Chattaway și Pirie! Din cei 43 

aSleți — cu toții în îormă 
bună— va trebui să „iasă" ceva...

CE NOUTĂȚI NE MM PUTEȚI 
SPUNE?

Cred că lucrul cel mai impor
tant constă în îaptul că la 34 
ceasta ediție a Jocurilor Olim
pice, Germania va fi reprezentată 
de o singură echipă. Deci, pe 
linie ele sport, s-a făcut un 
prim pas în privința unificării 
Germaniei. Am dori mult ca a- 
oest exemplu să fie urmat "î 
în alte domenii de activitate, ca 
Germania să devină un stat li-- 
ber, democratic și iubitor de 
pace. Aceasta nu este numai do
rința mea ci și a tuturor ger
manilor cinstiți.

Și acum cîteva amănunte. De
legația sportivilor germani pleacă 
la Melbourne între 2 și 6 noiem
brie cu 6 avioane speciale, urrtiînd 
ruta Berlin—Insulele Azore— New 
York—San Francisco—Honolulu. 
Călătoria va dura 3 zile. Condu
cătorul general al delegației care 
cuprinde 200 de persoane este Ger
hard Stock campionul olimpic din 
1936 la aruncarea suliței.

— ȘI ACUM O ULTIMA ÎN
TREBARE: CE IMN SE VA 
CINTA IN CAZUL CIND LOCUL 
INTII VA FI OCUPAT DE « 
ECHIPA UNITA A GERMANIEI?

— In acest caz, ne spune Kurt 
Eins, Comitetul Olimpic German 
a hotărît să se cînte un pasaj din 
simfonia a IX-a de Beethoven al 
cărui text aparține marelui poet 
și dramaturg german Friedrich 
Schiller.

I. O.

SPRE” MELBOURNE, CU • ■ ■ CAIACUL Șl CANO EA!
Firește, nici nu poate fi vorba 

de o astfel de... excursie nautică. 
Nu! La așa ceva credem că nu 
se gindesc nici cei mai temerari 
canotori. Și, totuși, un astfel de 
litiu ar fi destul de nimerit pen
tru un film care ar încerca să in- 
tnănunchieze imagini din pasio
nantele dispute... preolimpice al 
căror tel principal este selecționa
rea în vederea marilor întreceri de 
pe lacul Ballarat. Cum însă, un 
astfel de film nu a început să fie 
turnat, vom încerca — pe această 
cale — să înfățișăm cititorilor 
noștri cîteva aspecte din „febra o- 
lîmpică" de care 
prinși caiaciștii și 
țările europene și

au fost cu- 
canoiștii din 
din Australii:

FINLANDEZII LA
DOLFO IN.... ITALIA

CASTELGAN-

Echipa finlandeză pentru Jocu
rile Olimpice a fost de-acum for
mată. Componenții ei: STROM
BERG, RAAKOSSI, KUISMA- 
NEN, HELENIUS și ESKOLA (la 
caiac fete), sînt bine cunoscuți în 
lumea canotorilor. înaintea Mel- 
bourne-ului, sportivii finlandezi au 
petrecut o lună de zile — ca sta- 

,giu de aclimatizare — în Italia, 
n Castelgandoifo.

...IAR SUEDEZII LA SPL11, IN 
R.P.F. IUGOSLAVIA

Problema aclimatizării i-a neli
niștit serios și pe conducătorii fe
derației respective din Suedia. Dar, 
o lună petrecută pe malul Adria- 
ticei i-a calmat I Pe ei, dar mai 
ales pe membrii echipei olimpice 
printre care îi amintim pe FRED- 
R1KSSON. ANDERSSON, LJUNG, . 
H E U R L I N. WETTERSTROM 
SUND1N si WETTEfeSTEN.
OLIMPICII FRANCEZI SUR

CLASAȚI LA BALDENEYSSli
Cu o echipă din care făcea par

te și campioana lumii, Therese 
Zens (Saar), Germania a cfștigat 
întîlnirea cu Franța la un scot 

categoric: 69 la 29. Meciul a fost 
considerat ca o ultimă selecție 
pentru Melbourne. Foarte bun 
KIRSCHNER șf perechile STE1.N 
HAUER—MILTENBERGER (la 
fond) și SCHEUER—MILTEN 
BERGER (la viteză). Aliniind cea 

mai bună echipă masculină — cu 
excepția lui GANTO1S,—francezii 
n-au reușit să cîștige decît o sin
gură probă: canoe dublu (prin 
DRANSARD și RENAUD). A fost 
doar o întînplare slaba compot-
tare a caiaciștilor șl canoiștilor® 

francezi? Se va verifica la... Mei-® 
bourne. «(

i
C. C. A. SUSȚINE ASTAZI ULTIMUL JOC 

AL TURNEULUI
echipa C.C.A. sus- 
meci din cadrul

Astă seară 
ține uitimiul 
turneului efectuat în Anglia. 
Fotbaliștii noștri — care s-au 
comportat atît de frumos pînă 
acum — întîfoesc un adversar 
deosebit de dificil: echipa Wol
verhampton Wanderers, renu
mită pentru performanțele ob
ținute în partidele internațio
nale. De remarcat că printre 
învinsele acestei formații se 
află echipele Spartak Moscova,

DIN ANGLIA
OCG Nice, Voros Lobogo 
dapesta etc. De notat că

Bu- 
for- 

mația engleză n-a cunoscut în- 
frîngerea în întî'.nirile inter
naționale. Se vede de aici cît 
de grea este misiunea repre
zentanților noștri. Sîntem si
guri însă că fotbaliștii de la 
C.C.A. vor fi la înălțime, așa 
eum au fost de altfel și în ce
lelalte trei jocuri susținute pînă 
acum.

IaEchipa Germaniei va sosi 
Melbourne la 6 noiembrie pentru a 
se adapta climei. Lotul olimpicilor 
germani va fi cantonat la Mont- 
Macedon (la 45 km. de Mel
bourne).

EDITH COCHRAN VA PARTI-- 
CIPA LA PROBELE MASCU , 

LINE?

La Melbourne a stîrnit senzație 
„cazul" lui Edith Cochran. Deja 
selecționată pentru Jocurile Glim-fi 
pice, Edith Cochran (20 de anii» 
va încerca să obțină, în plus, cali-J 
ficarea sa în echipa masculină. 4 
Mai mult ca sigur însă că selec-« 
ționarea sa nu va fi acceptată.) 
Dacă Edith Cochran este așa des 
puternică, este interesant să fie» 
văzută în întrecerea contra celor® 
mai bune canotoare europene.... [i

i

R. P. POLONA — NORVEGIA 5—3

Iert s-a desfășurat la Varșovia în- 
tîlnirea dintre reprezentativele Polo
niei și Norvegiei. După un joc inte
resant, victoria a revenit echipei gaz
de cu scorul de 5—3. De notat, că la 
pauză fotbaliștii polonezi conduceau 
cu 4—0 ! *,
FIORENTINA ÎNVINSA PE TEREN 

PROPRIU !
In etapa a 7-a a campionatului ita

lian s-au înregistrat în general rezul
tate normale, cu excepția rezultatu
lui de Ia Florența unde echipa lo
cală Fiorentina (care anul trecut n-a 
pierdut nici o partidă) a fost învinsă 
cu 3—9 de către Milan. Sampdcria, 
echipa în care joacă austriacul Oc- 
wirk și-a continuat seria victoriilor 
dispunînd de data aceasta de Genova 
cu 3—2. Astfel, Sampdoria continuă 
să conducă în clasament. Napoli a 
făcut meci nul cu Padova (1—1). Alte 
rezultate: Bologna—Palermo 1—1. 
Internazionale — Lanerossi 3 — 1,
Juventus — Torino 1—1. Triestina — 
Roma 1—1, Lazio — Atalanta 2—2 și 
Udine — Spăl 3—2
ȘT. ETIENNE CONTINUA SA CON
DUCĂ IN CAMPIONATUL FRANȚEI

In etapa de duminică a campiona
tului Franței s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: St. Etienne—Lyon 
3—1, Racing Club Paris — Stras-

sbourj 2—0, Relms-Nancy 4—1, So- 
chaux—Rennes 3—1, Nimes — Mar
seille 2—0, Toulouse — Angers 5—1, 
Metz — Sedan 3—1, Monaco — Nice 
2—1, Lens — Valenciennes 0—0. St. 
Etienne este echipa cea mal în formă 
și datorită acestei victorii deosebit 
de prețioase obținute în deplasare 
ea continuă să conducă în clasament 
cu 5 puncte față de Racing și Reims: 
St. Etienne 17 p.. Racing și Reims 12, 
Sochaux 11 p. etc.

• După ce a petrecut mai multe 
săptămîni în R.P. Chineză, la 26 oc
tombrie echipa reprezentativă de fot
bal a R.P.D. Coreene a plecat spre 
patrie. In ultimeie meciuri susținute 
în China, fotbaliștii coreeni au-între
cut cu scorul de 2—0 echipa de tineret 
a orașului Șenian și au terminat la •- 
garitate 0—0 cu o echipă muncito
rească din aceeași localitate.

LOKOMOTIV MOSCOVA — DINAMO 
MOSCOVA 7—1 I

In campionatul de fotbal al U.R.S.S. 
Lokomotiv Moscova a întîlnit Dinamo 
Moscova în penultimul meci al com
petiției. Lipsiți de aportul cîtorva ju
cători de bază, selecționați în echipa 
olimpică a U.R.S.S. dinamoviștii au 
cedat la un scor neobișnuit: 7—1, după 
ce au condus cu 1—0.

DE PE PISTELE DE ATLETISM
NOU RECORD MONDIAL LA 

SĂRITURĂ IN ÎNĂLȚIME 
FEMEI

La Los Angeles, atleții ameri
cani selecționați în echipa olim. 
pică își continuă pregătirile pentru 
Melbourne. Intr-un concurs, des» 
fășurat sîmbătă și duminică, s-au 
înregistrat cîteva rezultate exce
lente.

Astfel, la proba de săritură în 
înălțime femei. atleta Mildred 
Mac Daniel a reușit sa întreacă 
recordul mondial al Iolandei Ba
laș, cu o săritură de 1.76 m. Du. 
pă cum se știe, recordul Iolandei 
Balaș este de 1,75 m. Cu această 
performanță Mac Daniel intră pri- 
tre favoritele probei olimpice de 
săritură în înălțime alături de Ba
laș și Hopkins.

Sprinterul de culoare L. _ 
a egalat din nou recordul mon
dial (neoficial) pe 100 m.. 
gistrînd 10,1. La 200 tn., 
a înregistrat 20.6.

Richards și „rezerva44 Guttowski 
au sărit amîndoi 4,70 m. apropiin- 
du-se la 7 cm. de recordul mon
dial deținut de Warmerdam din 
anul 1942. Calhoun a . alergat 
110 m. garduri în 13,8 iar Held 
(care nu figurează printre titula
rii echipei olimpice) a confirmat 
ascendenta sa de formă, cîștigînd 
proba de aruncare a suliței cu o 
performantă de 77 75 m.

de PRETUTINDENI

de

King

înre- 
Baker 

La prăjină.

• Federația Internațională 
Atletism a luat hotărîrea să modi
fice artkJel? de regulament pri
vitoare la proba de aruncarea su
liței, aceasta pentru a interzice 
..stilul spaniol". Prin aceasta, la 
J. O. stilul spaniol de aruncarea 
suliței nu va fi permis. Federația 
spaniola de atletism a protestat 
imediat împotriva acestei de'izii, 
anunțând că ea va deplasa totuși

la Melbourne doi aruncători de su
liță, printre care și Eurausquin, 
inițiatorul stilului. Sulițașii spani
oli continuă pregătirile lor, în noul 
stil. Duminică, Clavero a înregis
trat performanța de 89.34 m. Pe 
de altă parte, după o știre recon
firmată încă, discobolul italian 
Consoîini ar fi aruncat sulița Ia 
mai mult de 100 m. !

• John Landy, speranța nr. I 
a Australiei pentru J. O., a fost 
selecționat în echipa olimpică, fără 
a mai trebui să treacă probele 
concursului de trial. După cum ?e 
știe, Landy suferă de „fendhiiti" 
și urmează antrenamente speciale 
care să-l facă totuși valid centru 
J. O

• La Luxemburg, campionul 
olimpic Joseph Barthel, a stabilit 
un nou record al țării sale pe dis
tanța de 1000 m. — 2:23,1. Al 
doilea în cursă a sosit Raskin 
2:26,4.


