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Energia Flacăra Ploești
un joc

Față de timpul foarte rece, ieri 
au fost destul de mulți spectatori 
în tribunele Stadionului Republicii. 
Cei aproape 15.000 de pasionați ai 
fotbalului au fost atrași ce noutatea 
pe oare o prezenta evoluția echipei 
sovietice Burevestnik din Chiși- 
nău. Meciul, a fost — în general 
— un spectacol fotbalistic destul 
de bun, cu suficiente faze de poar
tă pentru a încălzi și mai mult pe 
spectatori, faze datorate însă în 
majoritate echipei sovietice, în ge
neral mai omogenă, mai tehnică și 
mai combativă.

Dar, fotbalul oricît de frumos ar 
fi, nu entuziasmează dacă nu „cad" 
și goluri pină la urmă. Așa s-a 
ăntîmplat și ieri. Au luptat echi
pele timp de 90 de minute, au 
așteptat tot atîta tfmp și spectatorii 
dar în zadar. Plasele porților apă
rate foarte bine de Marosi și 
masivul, dar sigurul și atentul 
Eremeev, au rămas pină la urmă 
nescuturate- ...Și situații favorabile, 
chiar ocazii clare au fost sufici- » 
ente pentru că în general, liniile 
de atac — a oaspeților mai molt, 
a ploeștenilor mai puțin—au creat 
posibilități de goliri. Dar tot e'e 
le-au ratat fie că au tras puțin 
la poartă, fie imprecis. De altfel, 
aceasta a și fost caracteristica jo
cului de ieri. Prodigioși în jocul 
în CI mp, fanteziști în desfășura
rea acțiunilor .rapizi în execuții — 
înaintașii sovietici au 
lipsiți tocmai de ceea ce le 
perrtru a finaliza: șutul la 
și realizatorul.

Atacul ploeștenilor lipsit 
gătură și cu Pereț prea retras, n-a 
putut construi acțiuni periculoase 
în prima repriză.

fost insă 
trebuia 
poartă

de le-

Stopenul echipei Burevestnik, Potapov, a fost unul din cei mai 
buni jucători de pe teren în jocul de ieri. Iată-l într-una din inter
vențiile sale prompte ți spectaculoase: respinge cu capul printr-un 
plonjon. Mirgorodski (stingă) și A. Munteanu (dreapta) îl admiră...

(Foto: L. TIBOR)

R.R. P. R.
BELGRAD (prin telefon). Peste 

1000 de spectatori au fost pre; 
zenți vineri seara în sala Casei 
Culturii pentru a asista la în- 
tîlnirea masculină de tenis de 
masă dintre reprezentative’e mas
culine ale R.P.F. Iugoslavia și 
R. P. Romîne. Aoesit interes era 
justificat prin faptul că de mulți 
arai echipele naționale — în for
mații complete — ale celor două 
țări nu se mai întâlniseră. In 
plus, de data aceasta, ambele re
prezentative erau alcătuite din 
jucători cotați printre cei mai buni 
din lume. Astfel, formația gazdă 
cuprindea pe cunosouții jucători 
Dolinar, Harangozo și Vogrinc, 
iar Gantner, Harasztosi și Reiter 
făceau parte din echipa rotnînă.

și Burevestnik Chișmău au terminat la egalitate, 
în care oaspeții au fost superiori

După meci, arbitrul iugoslav 
Leo Lemesici. conducătorul par
tidei, remaroa foarte just: «Am
bele echi,e -u jucat bine din punct 
de vedere tehnic, dar au combinat 
prea mult lateral și nu au avut un 
realizator. De aceia rezultatul este 
după mine just".

Acest 0—0 a fost realizat însă, 
la capătul unei întreceri viu dis
putate, desfășurată cu multă am
biție și vigoare, într-o a'.ură rapidă, 
în care Burevestnik a făcut cel 
mai bun joc al turneului intreprins 
în țara noastră, iar Energia Fla
căra Ploești a dat semne de obo
seală, comportîndu-se sub valoarea 
sa obișnuită. In spec ial în prima 
repriză, oaspeții au avut superio
ritatea tehnică și teritorială, și au 
fost la un pas de a deschide scorul 
și apoi de a-1 majora. Dar Mahor
tov (min. 12), Danilov (min .15) 
și Korotkov (min- 31) ratează si
tuații favorabile. Jocul iute, con
tinua mișcare a înaintașilor schim
burile de mingi și schimbărie 
surprinzătoare de joc au plăcut 
foarte mult spectatorilor. In schimb, 
ploeștenii cu o apărare in care 
Topșa și Neacșu au comis multe 
greșeli și cu o linie de atac lip
sită de legătură și vigoare, nu a 
putut să echilibreze jocul și nici 
să pericliteze prea serios poarta 
lui Eremeev. Abia după pauză, cu 
Drăgan în centru, atacul a început 
să lege jocul și să pună la încerca
re din ce în ce mai serios apărarea 
oaspeților. Echipa ploeșteană a 
dominat mai mult, dar înaintașii 
— ca și cei de la Burevestnik — au 
tras puțin la poartă, Irosind cîteva 
situații favorabile (A. Munteanu, 
Bădulescu, Zaharia). Nici atacul

O victorie de prestigiu la tenis de masă
P. F. IUGOSLAVIA 5-2!

In perspectivă se anunța un meci 
echilibrai, viu disputat, spectacu
los. Desfășurarea partidelor a a- 
rătat însă o netă superioritate a 
reprezentativei noastre care a 
cîștigat categoric cu 5—2. Cele 
două victorii iugoslave au fost 
realizate de Dolinar la Gardner 
și Harasztosi. Rezultate tehnice: 
Reiter-Vogrinc 2—1 (16—21, 21 — 
17, 21—15), Harasztosi-Hairangozo 
2—0 (12, 20). Mai ales in setul 
întâi. Harasztosi a apărat și 
contraatacat excelent. Gantner- 
Dolinar 1-2 (21 — 16, 15-21,
14-21). Reprezentantul nostru deși 
a întrebuințat deseori cu succes 
lovitura de atac din stingă, nu a 
reușit să câștige în fața lui Do-

oaspeților n-a fost mai eficace; 
totuși el a avid mai multă pre
cizie, dovadă cele trei bare truse 
de Korotkov (mm. 70), Danilov 
(min 81) și Falameev țmin. 82) 
Rezultatul alb a fost păstrat pină 
la urmă, datorită atacurilor, dar și 
eforturilor celor două apărări (in 
special ale liniilor de fund) în 
re portarii, 
Marinescu, 
Pahonțu și 
și Butîlkin 
buni. Dintre 
menționați Korotkov, Muhortov ș* 
Drăgan. Excelent arbitrajul lui Leo 
Lemesici.

ENERGIA FLAGARA: Marosi- 
Pahonțu, Marinescu, Topșa-Cos- 
moc, Neacșu-Zaharia, D. Muzi- 
tearv.t. A. Munteanu (Drăgan min. 
46), Pereț (A. Munteanu). Bădu
lescu.

BUREVESTNIK: Eremeev-Lev- 
kin, Potapov, Mirgorodski-Butil- 
kin. Sar (Markevici)-Vațkevici, Da- 

, nik>v, Korotkov, Muhortov, Butkin 
(Falameev).

PETRE GAȚU

câ
țistoperii Potapov 

fundașii Levkin 
mij+ocașii Cosmoc 
au fost cei mai 
înaintași se cuvin

învingind pe Energia Ploești cu 2—1 (1 — 1)
Știința Cluj și-a păstrat titlul 

de campioană republicană
După pauză echipa clujeană Iși 

manifestă superioritatea, jucînd 
mai legat și pe jos. In min 51 la 
un șut al lui Pană (S.), Tabarcea 
(E.) oprește mingea cu 
careu, dar penaltiul clar 
acordat I<i min. 57 
sancționează «n fault 
comis de Buzea (E) 
lui Papiu (S.) Lovitura
m. este transformată de Băluțiu 
(S.): 2—1. In continuare jocul se 
îndîrjește din ce în ce mai mult, 
devine chiar dur. Ploeștenii joa
că nervos și comit greșeli. In min.

Aliniind o formație foarte puțin 
deosebită de cea cu care a câștigat 
anul trecut campionatul republi
can de juniori. Știința Cluj a reu
șit să-și, păstreze titlul învingind 
în finala de ieri pe Energia Plo
ești cu 2—1(1—1). Clujenii au ju
cat foarte bine și s-au prezentat 
în mare progres, în special din 
punct de vedere al pregătirii teh
nice, prin care și-au întrecut ad
versarii. Energia Ploești, deși a 
jucat bine în cîmpț și-a pierdut Ia 
un moment dat calmul, ceea ce a 
contribuit foarte mult la înfrtnge- 
rea sa în meciul de ieri.

In primele minute atacanții de 
la Energia presează puiernic poar
ta studenților. Un contra-atac al 
acestora stopează însă iureșul por
nit de petroliști, mai ales că el 
se soldează și cu un gol: Papiu 
(S) execută un corner și Băluțiu 
(S) înscrie cu capul (min. 5) : 
1—0. Golul egalizator cade în min. 
22 : ia o fază care nu se anunța 
„de gol“. Dridea (E) îl împinge în 
poartă pe Șerban (S) care tocmai 
prinsese mingea și arbitrul D. 
Schulder acordă : 1—1 Golul, în
scris de o manieră „englezească", 
a provocat multe discuții în tri
bună ,dar noi considerăm justă a- 
precierea arbitrului.

linar oare a tras fulgerător aproa
pe toate mingile. Reiter-Haran- 
gozo 2—0 (12, 13). Reiter a Cîș
tigat sigur un meci care i-a fost 
la discreție. Gantner-Vogriinc 2—0 
(îl, 12). Ganiner a jucat dez
lănțuit, atacî.nd tot timpul ou 
multă eficacitate. Meci fără isto
ric. Harasztosi-Dolinair 0—2 (14, 
15). Ganiner-Harangozo 2—1 
(19—21, 21—12, 21—16). Haran- 
gozo a jucat mai bine oa în parti
dele anterioare, însă Gantner a 
avut mereu inițiativa. La sftrșitul 
acestei întâlniri care a consemnat 
victoria echipei noastre, publicul 
spectator a aplaudat îndelung 
pe jucătorii romîni pentru fru
moasa lor comportare, „ ,
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Talentatul mijlocaș francez — 
de trei sferturi. Jucătorii romini, 
atac...
Energia I.S.P. a realizat ieri. în 

compania selecționatei franceze de 
rugb: — F.S.G.T.. o partidă va
loroasă. Intîlnind o ediipâ infe
rioară ca forță și posibilități teh
nice și cu o insuficientă condiție 
fizică, care totuși a deschis tot 
timpul jocul — și acesta este me
ritul ei — jucătorii Energiei, com
plet decontractați, au desfășurat 
un joc spectaculos, cu reușite exe
cuții tehnice, la care au contri
buit deopotrivă atît înaintarea, 
cit și liniile dinapoi. Ei au jucat 
mult la mină, atacînd pe ambele 
părți. Francezii au opus acestor 
acțiuni, atit cit au putut pache
tul lor de înaintași, alcătuit din 
cîteva elemente de valoare. Gră
mezile lor deschise au alternat 
cu driblinguri prelungite și 
cu pase scurte. Totuși, echipa 
franceză, care s-a dovedit din nou 
neomogenă, fiind alcătuită din 
jucători de valori inegale, nu a 
rezistat ri-tmulni impus și sufo-

mina în 
nu este 
arbitrul, 

în careu 
asupra 

de la 11

Campionatul republican
ENERGIA—LOCOMOTIVA 22—16

De multă vreme iubitorii de 
box n-au mai asistat la un spec
tacol atît de neplăcut ca meciul 
între Energia și Locomotiva. Ince- 
pînd cu absențele nemotivate ale 
boxerilor Otto Bostiog și Al. Ghi- 
ță (Locomotiva) și sfîrșind eu me
ciurile de cel mai slab nivel tehnic, 
cares-art desfășurat, tot ce s-a pe
trecut sîmbătă seara pe ringul din 
sala Giulești n-a făcut decîi șă a- 
arunce o pată urîtă peste această 
competiție cu caracter republican.

Și acum cîte ceva despre desfă
șurarea meciurilor. Cat. muscă: 
Ă. Morăruș (L) b. P- E. Moldovea
na (E). Cat cocoț; G. Popa (E) 
face meci nul cu C. Calonciuc (L). 
Popa a început bine meciul, l-a 
trimis cu o „contră" de dreapta pe 
Calenciuc la podea, dar mai tîrziu 
s-a „sufocat" și a terminat penibil 
ultima repriza. Cat. pană; Gh. 
Zamfirescu (E) înv. prin nepee- 
zentare. Cat semi-ușoară: I. Bo- 
cianu (L) e deda-rat învingător în 
meciul cu M. Godeanu (E). De
cizie eronată. Vinovați: arbitrii ju
decători : Duda, Ar. lonescu și 
Bocîmea.
Cat. ușoară: Dănilă Done (E), 
dînd dovadă de o remarcabilă vi
teză în execuții și lovind variat și-a 
depășit confortabil adversarul, M. 
Spătaru (L) — înzestrat cu o re
zistență neobișnuită. Cat. semi- 
mijlocie: Toma Tudor (E) face 
meci nul cu C. Bilă (L)* Bilă-a

în
ti
de

ie* 
evidență în primul rînd 

Mateescu și Gabrie-

BERTRAND, iși deschide linia 
mai rapizi, ou și pornit însă la 

(Foto: L MIHAICA)
cată (mai ales în repriza a II-aX 
avînd și cîțtva jucători acciden
tați, a cedat complet pasul. In 
ultimele minute nu se mai afla 
pe teren decît o singură echipă: 
Energia I.S.P. care a înscris 
serie. Scorul fi-nal 34-0 (14-0), 
glindește suficient diferența 
valoare dintre echipe.

Din echipa învingătoare au 
șit în 
•mijlocașii: 
/c'-cu. Primul se afirmă ca "Jt* 
tinăr cu reale posibilități, în timp 
ce Gabrielescu, în deosebită poftă 
de joc, (a înscris de altfel două 
încercări), și-a lansat linia de a- 
tac în nenumărate șarje. S-au 
mai remarcat: Manalache, P. Ni- 
culescu, Luscal. Bărăsou și T. 
Moldoveana. Din echipa franceză 
s-au ridicat peste nivelul coechi
pierilor Tardivei, Rayssac, Pal- 
toy an, Tornaio, Bertrand și Ja
mes.

d. a

la juniori
67 ei rămin în 10 oameni : Drî- 
dea este eliminat pentru loviraa. 
adversarului (portarul Șerban).

D. Schulder — București, fără 
să aibă un joc greu de condus a 
prestat un arbitraj slab în raport 
cu posibilitățile și prestigiii! său.

ȘTIINȚA CLUJ: (antrenor Wi
lly Covaci) Șerban — Costin, Mi>- 
reșan. Tatu — Petru, N. Crișan — 
Papiu, Pană, Oroszhegy, Băluțiu, 
V. Crișan.

ENERGIA PLOEȘTI (antrenor 
Traian lonescu): Enăchescu — A-' 
lexandru, Florea, Buzea — Vin* 
tilă, Tabarcea — Sitaru, Stoica, 
Dridea, Apostol, Marin. ,

M. TUDORAN I

de box pe echipe 
fost la podea 
Cat. mijlocie 
(E)

în prima repriză! 
ușoară: D. Rizea

a avut un adversar slab în 
I. Ailenei (L) care a abandonat în 
repriza a lina. Cat mijlocie: P. 
Deca (E) b. p- C. Stănescu (L) în 
cel mai urît meci al serii. Cat- 
semi-grea: P. Zaharia (L) învinge 
prin abandon în rep. a 3-a pe Ni- 
colae Alexandru (E). Alexandru a 
fost fa podea de două ori.

Arbitrii judecători s-au descurcat 
greu de misiunea lor. V. Kevorkian 
a dat însă prea ttrzlu avertismente 
în meciul Deca—Stănescu. iar Ar. 
lonescu l-a „cruțat" pe G. Popa 
de avertisment,

G. MIHALACHE 
DINAMO-FLAMURA ROȘIE : 

26—12
Orașul Stalin (orin telefon). — 

In sala Dinamo, în fața a peste 
1000 spectatori, boxerii ditiainoviști- 
au obținut victoria fără emoții. 
Rezultate tehnice. Muscă; P. Nî-j 
culac (D) b. p. N. Zagoremu (FI.- 
r.). Cocoș: Toma Const. (D.) b-P- 
D. Mîțu (FI. r.) Pană ; St. Văcarii 
(D) b.p. C. Calciu (FI. r.) Ușoară: 
I. Demeter (Fl. r.) b. k. o. rep. I, 
Stan Bogoi (D). Semi-mijlocie: 
Ilie Dragnea (D) f-adv. Mijlocie-. 
ușoară: C. Kiss (Fl. r.) b. p. C« 
Iordache (D). Mijlocie: I. Pintea 
(D) f. 0dv. Semi-grea; Ghețu Veli-i 
cu (D) b.p. Bătrînu Tănase. Grea: 
D. Ciobotaru (D) b. ab. rep. I. Gh« 
Negoiță (FI. r.).
t . Breitner, corespondent}]



LA HANDBAL

MASCULIN: duelul Știința Timișoara—C.
TEM1N: Progresul Orașul Stalin virtuală

C. A. continuă 
cam pioană a R. P. R.

In categoria B continuă lupta 
pentru evitarea retrogradării

Ieri, la Timișoara și București, 
susținătorii celor două formații 
fruntașe ale handbalului nostru 
(Știința Timișoara și C.C.A.), au 
calculat cu rigurozitate golavera
jul acestor formații, pen ru a ve
dea care din ele va îmbrăca anul 
acesta tricourile de campion. Re
zultatele de ieri ale echipelor în 
cauză, seamănă într-o oarecare mă
sură și exprimă ardoarea cu care 
ari luptat jucătorii, 'itît cei *imi- 
șoreni cît și bucureștenii pentru a 
înscrie cît mai multe goluri ; Știin
ța Timișoara—FI. roșie Cisnăaie 
27—5 (10—3) și C.C.A. — Progre
sul Arad 27-2 (10—0).

Și cu toate că ieri s-a disputat 
ultima etapă a campionatului mas
culin categoria A. situația nu s-a 
clarificat, deoarece Știința Timi
șoara mai are de jucat un meci 
restanță tocmai cu. . Progresul A- 
rad, învinsjl de ieri al C.GA.-ulu;. 
In ceea ce privește golaverajul si
tuația este următoarea : Știința 
Timișoara 1,51 ; C.C.A. 1,49. Deci, 
tot studenții timișoreni, au rămas 
cu avantaj, este dreot doar de 2 
sutimi (!!), însă sufjc’erit pentru

ca, dacă ies învingători în jocul 
cu Progresul Arad, să ciștige și 
titlul de campioni.

In schimb, în campionatul femi
nin al categoriei A, cu toate că 
mai este încă o etapă de jucat. 
Progresul Orașul Stalin poate fi 
considerată de pe acum campioa
nă a R.P.R., deoarece, jn urma 
rezultatelor de ieri, are un avans 
de patru puncte

Dar, în această competiție, mult 
mai încurcată este situația din 
coada clasamentului tinde două e- 
chipe (Energia Reșița și FI roșie 
U.T.T.) se sbat să scape de local 
XL In urma rezultate'or de ieri 
FI. roșie U.T.T. a ajuns la 10 ■ 
puncte, iar Energia Reșița a ră- ț 
mas cu II, așa că jocul restanță . 
direct dintre aceste două echipe, 
are darul să limpezească proble
ma. Spunem acest lucru pentru că 
în ultima etapă echipele vor juca 
astfel: FI. roșie U.T.T. pe teren 
propriu cu Știința Timișoara, iar 
Fnergia Reșița la București cu 
FI. roșie Steagul roșu, ceea ce în
seamnă că timișorencele an o si
tuație maf burtă .

Rezultatele tehnice : MASCU
LIN, CAT„A: C.C.A—Prog. Arad 
27—2 (10—-0); Energia Făgăraș— 
Dinamo Orașul Stalin 3—4 (2—2); 
Știința Timișoara—FI. roșie Cis- 
nădie 27—5 (10—3); Voința Si
biu-Energia Ploești 4—7 (3—2); 
Știinfa Iași—Energia Reșița 8—6 
(2—4); FEMININ. CAT. A: E- 
nergia Reșița—Progresul Or. Sta
lin I—3 (0—;); Recolta Codlea— 
FI. roșie Steagul roșul 2—2 (l-*-l); 
FI. roșie Buhuși—FI. roșie U.T.T. 
0—1 (0—1); Știința Timișoara— 
Știința Min. lnvățămintului C—0 ; 
FI. roșie Sighișoara — Progresul 
Tg. Mureș 2—2 (2—1).

Surpriză in campionatul rejuiblican
Energia letalul și C.C.A.

Intîlnirea C.C.A. Dincmo — 
Energia Metalul, restanță din prl- 
m. etapă a retorului campionatu
lui republican de atletism pe e- 
chipe, s-a desfășurat sîmbătă și 
duminică pe Stadionul Pepub’.i 
cii. în condițhMK cu totul nefa
vorabile. In prima zi pista a fost 
■desfundată, iar duminică a fost 
complet înghețată și a prezentat 
-serioase denivelări, iar timpul a 
fost foarte rece. In aceste coftdi- 
țiuni ,-zultatele înregistrate nu 
s-au ridicat la înălțimea așteptă
rilor. iar cele cîteva care au de
pășit mediocritatea trebuie. apre- 
clade ca .. tepționale.

întrecerea celor Lrei echipe jiu 
a fost lipsită însă de interes, cu 
atît mai mult cu cît s-a încheiat 
cu cea mai "mate surpriză a 
campionatului* Prezeutind o echi
pă cu multe „găuri* P.rrcmo a 
suferit două infringe, i categoric? 
care au scot-o complet din luota 
pentru titlul de campion, pe care 
Știința nu-1 mai ooate pierde în 
nic‘ un caz. Rezultatele celor trei 
meciuri sînt: C.C.A — Dinamo 
226.5 (160 B. + 66,5 F) — 190,5 
(132 + 58,5) ; Energia Metalul — 
C.C.A. 226 (137 + 89) — 224

de afletisn pe cetire: 
aa întrecut ?e Dinas»!

(163 -r 61); Energia Metalul — 
Dinamo 233 (135 + 98) — 187 
(146 + 41).

Dintre rezultatele individual e 
cele mai bune sînt : greutate. 
\. Raica (C.C.A.) 16,00; N. Iva
nov (D) 15,52: 100 m. F.: CI. 
Ruse (E) 12,4; ciocan: N. Răș- 
cănescu (C.C.A.) 57.15; A. Szig- 
mund (C.C.A.) 51,54; D. Grafen- 
steiu (E) 51,35; disc: V. Mano- 
lescu (D) 46,08; suliță: D. Zam
fir (D) 62,84 m. ; greutate F;
Ana Roth-Coman (D) 13,02; tri
plu: Gr. Tuțuianu (C.C.A.) 14,24; 
S. Ioan (C.C.A.) 14,18; 5.000 m.: 
G Grecescu (D) 15:15,8; bl. Bu- 
nea (C.C.A.) 15:17,6; 3.000 m.
obst.: C. Aioanei (C.C.A.) 9:07,0; 
400 m. g.: Gh. Simionescu (E)

10 km. ma*ș M Neagu 
JD) și H. Răcescu (D) 48:40 
200 m. F.: Silvia Bâităgescu (E) 
26,5; CI. Ruse (E) 26 6: HO m. 
g : S. loan (C.C.A.) 16,2; 80 m. 
g.: Lia Jung (C.C.A.) 12,2: S. 
Băltăgescu (El 12 3; irujtfime: I. 
Knaier (C.C.A.) 1,85; 400 m. F.: 
G. Mogoș (E) 61,9; lungime:
Gr. Tuțuianu (C.C.A.) 6,58; 800 
m.: D. Birdău (D) 1:57,7; 1.500 
m.: C. Grecescu (D) 4:02,6.

LA VOLEI, 0 EÎAFĂ DISPUTATA
începem cu singurul meci mas 

culin desfășurat ieri, remarcind că 
echipa clu.'ană Progresul I.M.F. a 
confirmat in continuare forma 
bună în care se află și a învins 
după un meci disputat pe colega 
ei. Progresul I.T.B. Scor : 3—2
(15—9, 15—12, 10—15, 14—16,
15—7). Clujenii care au avut cei 
mai buni oameni jn Cherebețiu, A- 
gîrbicearu și Corbeinu. puteau 
.'îșiiga chiar în trei seturi, deoarece 
in cel de al treilea set conduceau 
cu 9—

Cele trei partide feminine des
fășurate în caia Floreasca au avut 
aspecte diferite- In prima se intîl- 
neau experimen a‘a ecliioă a Locz- 
inotvei București și formația mai 
finiră FI. roșie Clui, fiind prevăzut 
oarecare dezechilibru de forțe. Cu 
toate acestea bucureștenceU au 
trebuit să depună eforturi s«rioașe 
pentru a cîștiga în cinci seturi: 
3—2 (17—15, 15—11, 7—15. 10— 
15, 15—4). In celelalte două me
ciuri Care au urmat au fost obți
nute victorii mai facile. Astfel, Di
nam» București a înt-ecat pe. E 
nergia Constructorul București cit 
3—1 (15—2, 15—4, 7—15. 16—14) 
iar .Știința 1-C-F a Învins pe Voi" 
ța Sibiu cu 3—0 (11. 6, 14).

Alte rezultate: Progresul Cluj 
— Progresul CP.GS. 0—3 (3,9,5) 
Voința Or. Stalin—Dinamo Timi
șoara 3—0 (II, 7, 8).

I

SERIA I
ENERGIA REȘIȚA-PROGRESUL 

SATU MARE 6—1 (2—0)
In luptă pentru evitarea retro

gradării, echipa reșițeană a făcut 
o partidă excelentă, dominîn- 
du-și copios adversarul care a 
avut o apărare foarte vulnerabilă. 
Punctele au fost înscrise pentru 
învingători de: Urcan (min.
28, 55, 65). Apro (min. 20), Chi- 
rilă (mn. 63) și Vida (min. 70). 
Pentru învinși a marcat Iordacne 
(min. 87)
PROGRESUL SIBIU—RECOLTA 

REGHIN 3—1 (0—1)
Meciul a fost de bună calitate. 

Pentru învingători au marcat: 
Băilă (min. 60) și Toderici (min. 
66 și 85), iar pentru învinși Nis- 
tor (min 12)
ENERGIA HUNEDOARA—LOCO

MOTIVA TR. SEVERIN
3—1 (0—0)

Gazdele au dom'nat mai mult 
și au meritat victoria. Punctele 
au fost înscrise de Pîrvu (min. 
57), David (min. 69), Voinescu 
11 (min 85) — pentru Energia— 
și de Bio’an (min 70) pentru 
oaspeți.
LOCOMOTIVA CLUJ—ENERGIA 

MEDIAS 2—1 (0—1)
Deși echipa oaspe a condus a- 

proape 75 de minute, feroviarii 
clujeni n-au renunțat la lupta pen
tru victorie, și forțînd ritmul, au 
obținut-o în treî minute.
ENERGIA LUPEN1—ENERGIA

UZ. TR. ORAȘUL STALIN 
2-1 (0-0)

ENERGIA C. TURZII—LOCO
MOTIVA ARAD 0—1 (0—l)

CLASAMENTUL
1. Rec. Tg. Mureș 23 14 5 4 54:17 33
2. En. Hunedoara 23 11 8 4 47:» 30
3. En. Mediaș 23 11 3 9 33:32 25
4. Progr. Sibiu 23 10 4 9 30:31 24
5. En. C. Turzii 23 9 6 8 22.25 24
<. Loc. Arad 22 9 4 9 28:3B 22
T. En. Reșița 21 0 4 9 M -34 20
S. En. uz. tr. O. St. 23 t 4 11 29:30 20
». Progr. S. Mare 23 7 6 10 33:49 20

1». Loc. Tr. sev. 23 7 5 11 31:31 19
ÎL Loc. Cluj 22 8 3 11 29:39 19
12. Rec. Reghin 22 7 5 10 39:53 19
13. En. Lupeni 23 9 1 13 22:32 19

ETAPA VIITOARE: Locomotiva
Arad-Energia Hunedoara; Recolta
Rechln-Locomotiva Cluj; Energia
Lupeni-KnergiM Reșița; Progresul
Satu Mare-Locomotiva Tr Severin;

Energia uz. tr. Orașul Stalin-Recolta 
Tg. Mureș; Energia C. Turzii-Progre- 
sul Sibiu. Joi 15 noiembrie: Energia 
Reșița - Energia Mediaș.

SERIA A 11-a
DINAMO 6 BUCUREȘTI— 

ENERGIA 1 MAI PLOEȘTI 
3—0 (1—0)

Bucureștenii, avînd o legătură 
mai bună între compartimente șii 
acționînd cu mai multă claritatfll 
au cîștigat pe merit. Golurile au 
fost realizate de Nagy (min. 41), 
Vaste Gheorghe (min. 55) și Ba- 
lint (min. 58).
ȘTIINTA BUCUREȘTI—LOCO

MOTIVA CONSTANȚA
3-1 (1-1)

Au marcat; Vultur (min. 10) 
pentru Locomotiva, Pologea (min. 
35), Dănclulescu (min. 56) și 
Popa (min. 76) pentru Știința.

ENERGIA ST. ROȘU OR.
STALIN—DINAMO BIRLAD 

7-1 (2-1)
Jocul a fost la discreția echipei 

locale, care a înscris prin Proca 
(min. 9, 12, 72), David (min. 

53. 90), Fusulan (min. 67), Zaha- 
ria (min. 86). Manta (min. 21) 
a înscris pentru Dinamo.
LOCOMOTIVA IAȘI—ENERGIA 

MORENI 1—1 (1 — 1)
FL. ROȘIE BACĂU—PROGRE

SUL C.P.C.S. BUCUREȘTI 
0—4 (0—0)

Prima repriză este egală și ci 
scor șj ca aspect. In schimM 
după pauză, bucureștenii joaca 
mai bine și înscriu prin Văcar» 
(min. 60), Deliu (min. 63 și 85),i 
Cîrlig (min. 89).
ENERGIA CI MPINA—ȘTIINȚA^ 

IAȘI 0—4 (0—2)
Rezultato. constituie o adevăJ 

rată surpriză. Au marcat: Vasi- 
lescu (min. 11 și 55), Otto (min 
12) și Border (min. 86). Loca'j 
nicii s-au prezentat foarte slabJ

---------------------- ---------------------
COMUNICAT

Institutul de Cultură Fizică 
anunță pe cei interesați că 
între data de 1—15 decembrie 
1956, conform aprobării Mi
nisterului lnvățămintului, se 
va ține o sesiune specială de 
examen de stat.

In această sesiune se pot 
prezenta absolvenții din seriile 
anterioare anului 1955, care 
nu s-au prezentat niciodată 
pînă în prezent la Examenul

de Stat, sau au dat o singură 
dată acest examen și nu l-au 
promovat.

înscrierile se pot face la 
Secretariatul Institutului pînă 
la data de 1 decembrie 1956.

Informații suplimentare se 
pot cere la Secretariatul Insti
tutului, din Str. Maior Ene nr. 
12, București.

DIRECȚIUNEA

Locomotiva P.T.T. a învins
In urtima întîlnire disputată a- 

seară în Capitală, echipa mascu
lină Locomotiva P.T.T. a realizat 
o victorie muncită și meritată, în- 
trecind, după un joc spectaculos, 
formația C.C.A. cu 69—63 (35— 
32). înainte, echipa feminină 
Știința I.C.F. a dispus la un scor 
concludent de Locomotiva Bucu
rești cu 55—38 ( 27—12).
PROGRESUL ARTA—ȘTIINȚA 

I.C.F. *64—55 (27—25)
Cel de al doilea meci al reu

niunii de la Floreasoa s-a termi
nat cu victoria pe merit a meri
tuoasei formații Progresul Arta, 
care a știut să termine „pu
ternic", să contra-atace cu efica
citate în ultimele minute de joc 
și să folosească din plin jocul 
bun al lui Voroneanu, Nicu Iacob 
și Mihăilescu.

Dinamo IX nu a mai reeditat comportarea 
de amul trecut. C. C. A. a învins cu 12—0!

Fără îndoială că meciul cel mai 
atractiv al etapei de ieri la rugbi 
a fost cel care opunea pe proas
păta câștigătoare a Cupei R.P.R., 
C.C.A. formației Dinamo IX, care 
pe lingă ascendentul de formă în
registrat în actualul sezon se bu
cura și de prestigiul cucerit cu un 
an în urmă, când ierminînd la ega. 
lftate cu C.C.A. îi scosese din 
cursa pentru titlul republican (cu
cerit atunci de Locomotiva), lată 
deci cum un joc între candidate 
la titlul republican și o echipă 
clasată pe locul 7 s-a bucurat de 
atenția publicului și a putut fii 
considerat drept derbiul etapei.

Pe teren însă așteptările au fosrt 
desmințite. Jocul a fost de o slabă 
factură tehn'că, presărat cu nume
roasa greșeli, militarii au părut 
un timp nervoși și oarecum neîn
crezători în forțeile lor, iar dina- 
moviștii nu au mai reeditat pu
terea dp luptă de acum un an, 
cînd, în treacăt fie spus, au fost la 
un pas de o răsunătoare victorie. 
F.i au crezut poate, de data aceasta 
că gloria unui joc poate ține chiar 
sî un ^n și n-u au făcut nimic, 
specia] pentru a realiza atacuri

primejdioase și nici nu s-au apă
rat cu hotărîrea caracteristică a- 
cestei echipe. Militarii au cîștigat 
cu 12-0, în mod simetric, cite 6 
puncte înscrise în fiecare repriză 
și dacă nu ar fi reușit în ultimele 
minute o încercare prin Merghișes- 
cu. simetria ar fi fost perfectă, 
deoarece 9 din cele 12 puncte ale 
victoriei s-au datorat unor lovituri 
de pedeapsă transformate. Ori

cum C.C.A. a învins un adversar 
incomod și se poate felicita pentru 
aceasta. Dar, așa cum joacă în 
prezent, echipa nu pare să aibă 
șanse regulate în întîlnirea cu Di
namo, primul favorit ai titlului în 
acest an

Ne-a impresionat în mod neplă
cut comportarea unor jucători de 
la Dinamo, care as’stînd la acest 
meci s-au comportat nu ca niște 
sportivi, ci ca niște scandalagii 
oarecare, atunci cînd au fost ne
mulțumiți de deciziile arbitrului sau 
cînd Bratu (Dinamo IX) s-a cioc
nit ori a fost lovit de un adversar. 
Credem că pentru un maestru at 
sporfu'ui ca P. lo-dăchescu. ori 
pentru sportivi rrunt»-’ c- Va"t o. 
pa și Floarea Carol atitudini ca ce

le de ieri dimineață nu le fac 
cinste. E.V,

Jocul dintre echipa campioană a 
anului trecut, Locomotiva Gr. Ro
șie și „pepiniera” sa, Locomotiva 
P.T.T. s-a soldat cu un rezultat 
nedecis: 0-0! Totuși nu s-a jucat 
deloc „în familie”, cum s-ar putea 
crjede. Ambele formarii au clort ' 
victoria și au luptat .per.t-u ea- Cam 
pionii aveau nevoie de cele tfef 
puncte pentru a-și consolida locul 
trei amenințat de Energia, iar cei 
de la Locomotiva P.T.T. erau de
sigur cu gîndul la retrogradare... 
Echipa întinerită prezentată cje 
cei de la Grivița Roșie ca și im
portanța pe care adversarii lor o 
dădeau întâlnirii, au generat nu
meroase greșeli tehnice care expli. 
că în bună parte scorul alb

P. Celan. corespondent
Iată și celelalte rezultate înre

gistrate în jocurile de ieri: Cat. A- 
Energia SM. Or. Stalin-Știința 
Cluj 3—0 (neprezentaire).

Azi la ora 14 pe stadionul Ti
neretului vor avea Ibc semi-finale- 
le campionatului republican de ju
niori. '.rdfr.j

«ol

C.C.Â. la baschet masculin
DINAMO ORADEA—PROGRE
SUL CLUJ 90-69 (41-29) 
PROGRESUL OR. STALIN— 

ENERGIA CLUJ 49—53 (27—18)

FEMININ _
ENERGIA CLUJ—PROGRESUL 

ORADEA 47—34 ( 23—14)
Lupta pentru evitarea retrogra

dării a dat parcă aripi jucătoare
lor Energiei, care au reușit o deo
sebită performanță, dat fiind di
ferența de valoare dintre cele 
două formații. (Energia se află 
pe ultimul loc în clasament, iar 
Progresul pe locul 5). O contri
buție hoțărîtoare la această reuși
tă a avut-o E’sa Sebestien, deo
sebit de eficace. De la orădence 
s-a remarcat Darabaș.
FL. ROȘIE ORADEA—VOINȚA 

OR. STALIN 67—48 (33—25)
Și în acest meci lupta pentru 

a ieși din zona retrogradării și-a 
spus cuvîntul, înfluiențînd nega
tiv comportarea jucătoarelor de 
la Voința, oare nu și-au găsit 
calmul pe toată întinderea meciu
lui, deși întîlneau adversare cu 
același nivel de joc. Trebuie să 
spunem însă că victoria la scor 
a orădencelor se datorește în bună 
parte deosebitei adrese la coș pe 
care a avut-o Ana Kohe’.ka (34 
pct.).
ENERGIA BUCUREȘTI—ȘTIIN

ȚA CLUJ 49-34 (15—18)

FL. ROȘIE SUCEAVA—PRO
GRESUL FOCȘANI 6—0 (4—0'

Golurile au fost marcate de
Zinculescu (min. 3. 33 și 35)
Moldoveanu (min. 24 și 86), Asir
minoaiei (min. 72).

CLASAMENTUL
1. En. St. R. O. St. 25 20 3 2 77:15 4
2. Din. fi Buc. 25 13 5 7 39:30 3
3. Progr. C.P.C.S. Buc.

25 13 4 8 57:38 3
4. En. 1 Mai PL 25 11 7 7 42:28 J
5. En. Moreni 25 8 11 6 39:34 2
6. Loc. C-ța 25 10 6 9 49:44 2
7. Progr. Focșani 25 7 9 9 35:46 2
8. mn. Bîrlad 25 9 5 11 37:50 d
9. Energ. cîmpina 25 7 8 10 36:43 2

10. Știința lași 25 4 13 0 25:29 J
11. Știința Buc. 25 7 7 11 32:43 J
12. Loc. Iași 25 6 8 1.1 19:35 J
13e Fl. r. Suceava 25 7 5 13 39:56 11
14. FI. r. Bacău 25 4 7 14 29:67 11

ULTIMA ETAPA: Știința Iașii
Energia St. roșu O. Stalin, Energii 
Cîmpina-Fl. roșie Suceava, Progresii 
C.P.C.S. București-Locomoriva Iași 
Progresul Focșanl-Știința București 
Locomotiva Constanța-Fl. roșie Bal 
cău, Energia 1 Mai Ploești-Dinaml 
Bîrlad, Energia Moren’-P’namo 
Bucureșt’.

Trei noi recorduri 
republicane la inot

In concursul de natație dotat c 
I „Cupa de toamnă", desfășura 

sîmbătă și duminică în Capital 
la sala Floreasca. au fost slabi 
Jite no: recorduri rtnublicane d 
juniori seniori. Astfel, Clisa 
beta Bratu (Progresul) a modif 
cat recordul republican de jjnl 
oare la proba de 100 m. flutun 
cu timpul de 1:25,5. Vechiul ra 
cord era de 1:25,6 și aparținea a 
celeiași înotătoare. Un record va 
loros a înregistrat duminică dim 
tieața un alt renrezentant al asd 
ciației Progresul la proba de 2(1 
m. spate bărbați : Dumitru CJ 
minschi. Noul record este de 2:36] 
(juniori și seniori). Al treilea r| 
cord ,?-'"’'!ica.n a fost stabilit d 
ștafeta Progresul, în proba d 
4x100 m. mixt femei. Timpul d 
5:51,6 constituie un nou reciJ 
de junioare și senioare. Jț

Rezultatele turneului 
la tenis

ORADEA (prin telefon). Vineri, 
sîmbătă și duminică s-au desfășu
rat în o'rașul nostru întrecerile 
turneului final de calificare la tenis 
de masă. Atît la bărbați, cît șl 
la femei au luat parte cîte șase 
echipe care și-au disputat întîie- 
tatea pentru promovarea în cam
pionatul categoriei A din anul vii
tor. In concursul formațiilor mas
culine s-au calificat: Energia Me
talul Reșița și Știința Invățămînt 
București, iar in într-corca femini
nă echipe e Voinla Prestări Ser
vicii București și Voința Cărei.

final de califkare 
de masă

Iată clasamentele respectivd 
echipe bărbați : 1. Energia Metal 
Reșița, 2. Știința Invățămînt B 
curești, 3. Locomotiva Roșiorii J 
Vede, 4. Flamura roșie Iași, 1 
Știința Satu Mare, 6. .Progres 
Botoșani; echipe femei : VoiiJ 
Prestări Servicii București, 2. V] 
ința Cărei, 3. Energia Metalul R1 
șița, 4. Progresul Giurgiu, 5. Pn 
greșul Focșani, 6 Vo:nfa i 
Gheorghe.

Z- o ng.r 
corespondenl



S-au limpezit apele in clasamentul categoriei A
In general, rezultate norma le, poate cu excepția scorurilor de 

la Cluj și București. Situația a devenit limpede în zona de re
trogradare : Știința Cluj, Locomo tiva Timișoara și Dinamo Ba
cău vor retrograda în categoria ” ~
disputat, urmează să hotărască 
ga acest campionat

Rezultatele de ieri:
C.C.A.-Locomotiva Timișoara 
Dinamo Bacău-Locomotiva B 
Știința Cluj-Energia Petroșani 
Dinamo Orașul Stalin-Progre sul Oradea 2—0 (1—0). 
Știința Timișoara-FI. roșie

CLASAMENTUL •

B. Restantele care mai sînt de 
diferența cu care C.C.A. va

6—0 (3—0). 
ucurești 0—2 (0—1).
4—0 (2—0).

La Timișoara, 
victoria a stat mult

cîști-

Locomotiva București 
cu terenul și a

s-a acomodat mai 
ciștigat la Bacău

bine

1

Ii
j

'Arad 3—2 (1—2).

1. C.C.A. București 22 14 3 5 59:23 31
2. Locomotiva București 24 9 10 5 46:27 28
3. Energia Fi. Ploeș'.i 22 9 9 4 40:19 27
4. Dinamo București 23 12 3 8 45:33 27
5. Știința Timișoara 23 10 7 6 35:31 27
6. Flamura roșie .Arad 24 9 6 9 37:40 24
7. Dmanw Orașul Stalin 24 9 5 10 36:38 23
a Progresul București 24 8 6 10 34:39 22
9. Progresul Oradea 22 9 3 10 24:38 21

10. Energia Min. Petroșani 23 7 6 10 26:34 20
11. Știința Cluj 23 6 5 12 20:43 17
12. Locomotiva Timișoara 23 4 9 10 16:38 17
13. Dinamo Bacău 23 6 4 13 23:38 16

JOI 15 NOIEMBRIE
București : C.C.A.—Progresul Oradea (campionat).
Petroșani: Energia Minerul—Flacăra Ploești (campionat).
Orașul Stalin: Energia St. roșu—Dinamo București (Cupa 

R. P. R.)5

C. C. A., virtuală campioană
Jduiți dintre „contabilii” ano

nimi și benevoli ai campionatu
lui primei categorii s-au îndelet
nicit zilele acestea’ cu calculul go
lurilor pe care Locomotiva Timi
șoara ar trebui să le marcheze în 
jocul cu C.C.A. astfel ca, rotun- 

•’ jindti-și debilul golaveraj și cu o 
victorie și în meciul cu Dinamo 
Bacău, să realizeze performanța 

' nesperată de' a scăpa de retro
gradare I Socotelile au fost va
labile însă numai pe hîrtiile aces
tor credincioși statisticieni fotba
liști. Nici chiar îngrijorarea an
trenorului Llie Savu (care spu
nea înainte de joc: „Locomotiva 
Twn ișoara ne poate fq^e clipe 
grele”) p-a fost j ......... ..
C.C.A. a trecut de feroviarii 
mișoren: cu ușurință, realizind 
6-0 (3-0) care scutește (și 
semnatarul acestor rînduri) 
prea multe comentarii.

Virtuala echipă campioană pe 
1956 a început foarte tare, ct 
grija de a nu suporta cumva ne
plăcerile vreunei surprize. In mi
nutul 9 era 2-0 (Cacoveanu min.

justificată: 
ti- 
un
pe 
de

Victorie clară 
la Orașul Stalin 
ORAȘUL STALIN

lefon de la subredacția noastră).
Așa cum a început, jocul Dina

mo—Progresul Oradea, terminat cu 
scoruil de 2—0 (1—0), nu anunța 
nimic promițător. Timp de 40 de 
minute, jocul a fost slab, fără 
faze de poartă. Echipele jucau 
fără să depună vreun interes spe
cial, mulțumite parcă de faptul 
că nu le sînt amenințate pozițiile 
ocupate în clasament. In min. 40 
Csegezi a tras la poartă .Gebner 
n-a putut reține balonul care a 
fost reluat de Szakacs I în plasă. 
Acest gol a adus un reviriment în 
joc în ultimele 5 minute, cînd echi
pele au jucat mai vioi cu mai mul
tă convingere și hotărîre, trăgînd 
de 9 ori la poartă. După pauză, 
jocul devine mai interesant. In 
primele 15 minute, Progresul atacă 
puternic și amenință poarta Iui 
Stamate. Pe rînd, Florea, Cuc și 
Koszegy creează situații favorabile, 
dar apărarea dinamoviștilor (aju
tată de extrema dreaptă Ristin) 
intervine la timp și cu succes, mai 
ales prin Lazăr. Apoi, Dinamo își 
revine, începe să atace din ce în 
ce mai periculos și după ce înscrie 
al doilea go] prin Rădulescu (min. 
78, după o combinație 
dișan —- Csegezi
I.) domină pînă la sfîrșit. fără 
să modifice însă 
repriza a doua, jocul a fost mâi 
iute, mai tehnic și cu o pronunțată 
notă de superioritate a dinamoviș
tilor, din rîndul cărora s-au re
marcat în mod deosebit Stamate, 
Lazăr, Ristin și Rădulescu. Oas
peții au avut cei mai buni oameni 
în Caricaș, Krempanski și Florea.

Arbitru: Ad. Varga (Cluj).
DINAMO : Stamate-Moarcăș,

Lazăr, lacob (Szakacs II)-Hidi- 
șan, Fiorescu-Ristin Rădulescu, 
Szakacs I, Csegezi, Szakacs- II 
(lacob).

PROGRESUL Gebner-Țiriac, 
Ca-icaș. Barcu-Krempan«ki, Vlad- 
Toth. î. Bartha, Florea, Cuc, 
Koszegy. C. Gruia, corespondent

II (prin te-

Hi-
Szakacs

scorul, In

4 și Zavoda I) și convingerea că 
meciul este jucat și-a făcut loc.

peste 4000 temerari 
ieri dimineață de 

„23 August”. Con- 
transforrriat în cer. 
Constantin a rnaio-

printre cei 
spectatori de 
la stadionul 
vingerea s-a 
titudine cînd 
rat la 3-0 diferența (min. 42). 
După pauză C.C.A. n-a mai in
sistat și cu toate acestea a mar
cat tot atîtea goluri ca și în pri
ma repriză (Cacoveanu mîn. 52 
și 60, Constantin min. 80). Era 
și păcat să nu transforme cîteva 
din situațiile oferite cu atîta .Iar- 
gheță de gaiele apărătorilor timi
șoreni. Și astfel C.C.A. a încheiat 
cu un — să-l denumim în ter
men; h’pici — „galop de sănă
tate” un meci care părea să-i dea 
muCt ma; mare bătaie de cap.

Locomotiva Timișoara s-a 
zenitat pe teren împăcată cu 
pria-i soartă: retrogradarea, 
jucat în consecință. Ba și 
inovație: fără extreme. De 
ma: multe ori, nsci Bădeanțu și 
nici A. Covaci care purtau nu
merele nosturilor de extreme, no 
s-au aflat ne laturile terenului, ci 
în centrul Iui, unde s-au încurcat 
în pase și s-au oferit pradă ușoa
ră apărării militare. Doar, efortu
rile Iui I. Covac; și Avasilichioaie 
n-au putut înlocui defecțiunile u- 
nei echine care — așa cum a ju
cat — își explică plecarea d:n pri
ma tegorie 1

Arbitrul S. Segaf, insuficient șt 
greșit ajutat de la tușe a comis 
erori în privința aprecierii ofsai
durilor.

C.C.A.:
Apolzan, Ivănescu — Onisie, Bo
ne
Alexandrescu. Zavoda I. Tătaru.

LOCOMOTIVA: Sziklay
Corbuș, I. Covaci, Rodeanu 
Gall, Don — A. Covaci, Lengyel, 
Glămeanu, Avasilichioaie, 
deanțu.

Cei mai buni: 
polzan, Zavoda 
Onisie, Bone, I. 
Echioaie.

eftimie ionescu

pre- 
pro- 
Și a 
cu o

cele

Voinescu — Zavoda II.

Cacoveanu, Constantin,

Constantin,
II, Cacoveanu, 
Covaci, Avasi-

in cumpănă...
TIMIȘOARA (prin telefon de la 

subredacția noastră). Știința Ti
mișoara a atacat din primul minut 
cu șapte oameni și în min. 2 a 
și înscris primul gol. Au urmat 
zece minute de dominare netă a 
localnicilor și apoi ofensiva ti
mișoreană a stopat De acest lu
cru a profitat imediat. Flamura 
roșie Arad care a răsturnat re
zultatul în favoarea sa, înscriind 
două goluri în cinci minute. In 
această parte a jocului, am asis
tat la un joc echilibrat dar de 
slab nivel tehnic. Studenții au 
jucat individual, fără convingere. 
Dimpotrivă, arădenii au depus 
mai multă stăruință în atac, iar 
linia de mijloc a funcționat ca un 
ceasornic. La reluare. Știința a 
părut complet schimbată, a luat 
inițiativa și — profitînd de lipsa 
de condiție fizică a arădenilor— 
a forțat victoria.

Primul gol s-a marcat în plin 
iureș al Științei. Boroș a centrat 
la Dinulescu și acesta a prelungit 
la Ciosescu care a înscris.

In min. 10, Birău a bătut im
pecabil un corner, balonul a a- 
juns la Petschowski care a reluat 
în plasă: 1—1. Peste cinci mi
nute, arădenii și-au asigurat con
ducerea, profitînd de neatenția 
apărării timișorene: Mercea a
pasat la Jurcă și acesta a marcat.

La reluare, în min. 58, Gîrleanu 
a bătut 
sesfiu a 
egalînd. 
cat cu 
sfîrșitul 
deschis pe Gîrieanu, care a făcut 
o scurtă cursă și a tras irepa
rabil : 3—2.

Jocul a fost condus de VI. Fie- 
ru (București).

ȘTIINȚA: Cwrcan-Zbîrcea. Brin- 
zei, Florescu-Cojereanu, Tănase- 
Gîrleanu, Nicolin, Ciosescu, Di
nulescu, Boroș.

FL. ROȘIE: Horvaih-Sziics, 
Dușan Farmafi-Capaș, Sertozo- 
Jurcă, Mercea, Boitoș, Petschow
ski, Birău.

S-au remarcat: Zbîrcea, Brîn- 
zei, Cojereanu, Tănase, Sziics, 
Dușan, Petschowski.

A. GROSS

BACAU II 
a fost destul _ 
totuși aproape 2.500 de spectatori 
au asistat la partida dintre Di
namo Bacău și Locomotiva Bucu
rești. In general, meciul a fost 
mult influențat de starea terenu
lui, în mare parte acoperit cu 
zăpadă, și de temperatura scăzu
tă. Jucătorii au controlat min
gea cu greutate. In aceste con
diții, victoria a revenit formației 
care a știut să se descurce mai 
bine pe terenul alunecos și ai că
rei jucători au pasat și au tras

(prin telefon). Deși 
de frig (—2 grade),

Georgescu

La
va

mai precis: Locomoti-

o lovitură liberă, iar Cîo- 
reluat cu capul în plasă, 
Golul victoriei s-a mar- 
cinci minute înainte de 
partidei : Dinulescu l-a

poartă
București. Feroviarii au com

binat mai puțin în fața porții și 
au tras mai mult și mai pericu
los L, poarta apărată de Varga. 
In schimb, d.’namoviștii au dat 
nenumărate pase fără adresă, ne-

, CLUJ 11 (prin telefon). — Fri
gul nu a putut opri pe cei ră
rim at iv 6000 de spectatori clu
jeni, să urmărească evoluția e- 
chipei locale Știința în compa
nia formației minerilor din Petro
șani. Și deplasarea le-a fost pe 
deplin răsplătită, deoarece Știin
ța Cluj a cîștîgat net în urma 
unui joc spectaculos cu scorul

Portarul Locomotivei Timișo ara, Sziklai, a fost mai iute și 
a prins mingea printr-o săritură, înaintea lui Alexandrescu (C.C.A.) 
care este urmărit de l. Covaci și ' 
Timișoara 6—0)

Corbuș. (C.C.A. — Locomotiva
(Foto: 1. M1HAICA)

Joc mediocru la Paris
FRÂNTA -BELGIA 6-3 (4-1)

PARIS 11 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). Tradi
ționala întîlnire dintre reprezen
tativele Franței și Belgiei a revenit 
pe merit echipei gazde cu un 
scor concludent: 6—3 (4—1). Cei 
65.000 spectatori n-au avut însă 
satisfacția să urmărească un meci 
de factură ridicată, ambele echipe 
'jucînd sub valoarea lor. Francezii 
au jucat bine în repriza întîia, 
icînd de altfel au condus cu 4—1. 
dar după pauză, întreaga echipă 
și în special mijlocașii de margine 

.și fundașii alt manifestat o vădită 
oboseală. De altfel? în această pe
rioadă belgienii au atacat puternic 
reușind să reducă handicapul la 
4—3, fiind la un pas de egalare. 
In continuare, francezii și-au re- 

Ivenit și Cisowski a înscris al 
cincilea gol pentru echipa sa. A 

[fost golul ..psihologic” al meciu- 
Im. formația gazdă a revenit în 

' a*tac și a mai realizat un alt 
,punct, ob|inind victoria.

abn; ,q

Echipa Belgiei nu mi-a lăsat o 
impresie prea bună. Ea a jucat 
mai slab decît anul trecut la Bucu
rești, cînd echipa noastră a învins 

i cu 1—0.
i Iată acum cum au fost înscrise
i cele 9 goluri : min. 12 Cisowski
i reia în plasă o minge respinsă de
■ portarul belgian. Min, 14: Wis- 
i niewski din poziție de ofsaid cen- 
, trează lui Cisowski care reia în 

poartă, min. 15: belgianul Houf 
i trage puternic de la 18 m., Re- 
: mefter este surprins pe picior gre-
i șit, pkmjînd inutil, min. 17: Vin

cent înscrie al treilea gol pentru 
: reprezentativa Franței, min. 42:
1 Cisowski execută o lovitură liberă.

în fața porții adverse, se produce 
I învălmășeală și mingea respinsă

de un apărător belgian ajunge tot 
la Cisowski, care înscrie. Rezultat 

i la pauză: 4—I. Min. 62: Orlans
1 centrează și Wilems înscrie cu

capul, min. 73: Wilems reduce 
Si’,-' . • . i o - .
'v >i - ?>•>.->)

scorul la 4—3 1 min. 77: Cisowski 
marchează din acțiune personală, 
min. 88: Cisowski stabilește scorul 
final 6—3. Centrul atacant al e- 
chipei Franței, Cisowski o obținut 
în acest meci o performanță puțin 
obișnuită: a marcat 5 din cele 6 
goluri ale echipei sale 1

In echipa Franței au jucat bine 
tripleta (Piantoni, Cisowski și 
Mekloufi) și fundașul Kaelbel. De 
la oaspeți s-au evidențiat Driez 
și Houf.

Arbitrul englez Clough a condus 
corect următoarele formații :

FRANȚA : Remetter-Kaelbel, Jon- 
quet, Marche-Louis. Marcel-Wis- 
niewski, Mekloufi, Cisowski. Pian
toni, Vincent.

• BELGIA :
Koven, van
Heate, Jurion,
lems, Houf, Orlans.

Dressen-Driex.
Brandt-Mees, 
van den Wild,

reușind decît rareori să 
zeze atacuri mai legate, 
cît, rezultatul de 2-0 (1-0) iu 
voarea bucureștenilor este pe 
plin meritat și oglindește just 
portul de forțe de pe teren.

Scorul a fost deschis în min. 
25 cînd Georgescu l-a depășit pe 
Giosanu (care alunecase), a pă
truns în careu și din apropiere a 
șutat sec: 1-0. Pînă la termina
rea primei reprize, este de semna
lat mare oca zi egalare pe
care a ratat-o Creț ' 
care do la cîțiva metri 
peste bară. In partea a doua a 
meciului, ambele echipe 
punctul de a marca dar, pe rînd 
Neamț- (min. 60), Georgescu 
(min. 63) și Gram (min. 68) ra
tează. Bucureștenii măresc sco
rul în min. 73 la o învălmășeală, 
cînd Ene II — profitînd de o ezi
tare a apărării băcăuane — în
scrie din apropiere : 2—3. Cîteva
minute mai tîrziu. Gram trage pe 
lîngă bară, după ce interceptase 
o minge dată înapoi, spre por
tar, de Dodeanu. Arbitru : M. Crj- 
țescu ești).

DINAMO : Varga — Lu.neș. Bă- 
lăceanu, Cicerone — Giosanu, 
Cîrnaru — Dărăban, Lemnrău, 
Gram, Vasile Alexandru, Crețea.

LOCOMOTIVA: Dungu — Do^ 
deanu, Stancu, Macri — Bodo. 
Neamțu — Ene II, Seredai. Ola- 
ru, Georgescu, Pilote.

orgars-
Așa :n- 

fa- 
de- 
ra-

- 44). 
a tras

sînt pa

I. Voican și I. lancu — 
corespondenți

de 4-0 (2-0). Echipa locală a do
minat majoritatea timpului, și a 
fost foarte eficace în atac.

Oaspeții nu s-au ridicat la ni
velul partenerilor lor de joc de
cît .sporadic. în cea de a doua 
parie a partidei, cînd Paraschiva 
a schimbat locul cu Sima, dînd 
ma: multă forță atacului. De fapt 
aci s-au și grupat ocaziile mai 
dă., de f«ol dintre care două au 
fost ratate de Paraschiva în min. 
67 și 72.

Știința Cluj a inițiat chiar de 
la începutul meciului - serie de 
atacuri, sare au fost de puțin ra
tate datorită impreciziei. Scorul 
este deschis de abia în min. 33, 
de Avram în urma unei combina, 
ții f-r----- re cu Dragoman. Cele
lalte freî goluri ale Științei sînt 
înscrise toate de către Dragoman, 
în deosebită vervă de joc. Astfel, 
în min. 9 Lutz driblează mai 
muîți apărători și pasează lui 
Dragoman care de Ia 16 m. mă
rește avantajul: 2-0. In min. 82. 
Georgescu lansează pe același 
Dragoman care trage cu efect, pe 
jos: 3-0. Ultimul gol este înscris 
în min. 85 după o acțiune per
sonală tot de Dragoman.

Arbitru: 
rești).

ȘTIINȚA: Bucur — Szekelp,
Loca, Isac — Moldovan, Nedel- 
cu — Avram. Lutz, Sucul. Geor
gescu, Dragoman.

ENERGIA MINERUL: Gram — 
Romoșan. Vasiu, Panrut — De- 
leanu, Farkaș II — Ttrnoveanu, 
Demien. Sima. Gabor. Paraschiva.

E. BOCOȘ

Ilie Drăghici (Bucu-

onosport

uanz 
van \ 
Wi-(

RADU URZ1CEANU
•da
a tl-

Tată cum arată un buletin Pro
nosport cu 12 rezultate exacte la con
cursul nr. 45 (etapa din 11 noiembrie 
1956).

I. Energia Flacăra Ploești-Bure- 
vestnic Chișinău

II. Franța-Belgia
III. Elveția-Italia
IV. C.C.A. Buc.-Loc. Tim.
V. Știința Tim.-Fi. r. Arad 
vi.
VII. Știința Clu;’-Energ. Min. 

Petroșani
VIII. Din. Or. Stalin-Progr. O- 

radea
IX.
X. 

Met.
XI. 

ghin
XII. FI. r. Suceava-Progr. Foc

șani

A. Loc// Iâși-Energ. Fl. Moreni

La acest concurs au fost depusd 
aproximativ 480.000 buletine.

•î îțv • A
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Din. Bacău-Loc. Buc.
Energ. Min. Lupeni-Energ. 
Uz. tract. Or. Stalin
Progr. Sibiu-Rec. Av. Re-

1
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1

1

1
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IN DR UM SPRE MELBOURNE...
In drum spre Melbourne 

unde va asista la Jocurile Olim
pice în calitate de trimis spe
cial al ziarului nostru, Radu 
Urziceanu s-a oprit pentru cî
teva zile la Paris de unde ne-a 
transmis o serie’ de știri de 
mare actualitate în legătură 
cu cea de a XVI-a ediție a J.O. 
dc vară.de

Un 
care-i . ... . .
verbială, ne-a întîmpinat la cobo- 
rîrea din avion. Facem aci escală 
de cîteva zile.. în drum spre Mel
bourne. O coincidență a făcut ca 
la aterizare, pe aeroportul de la 
Orly, să întîlnim alți călători spre 
Olimpiadă, care tocmai se pregă
teau să se urce in avion. Erau 
membri ai echipei olimpice a Fran
ței și intrlnd în vorbă cu ei am 
aflat lucruri interesante. Cel mai 
vorbăreț era înotătorul Robert 
Cristoff care răspîndea in jur nu
mai bună dispozițe și optimism. 
Fapt explicabil, fiindcă Cristoff 
stabilise chiar cu o zi înainte un 
rezultat foarte valoros: 1:02,8 la 
100 m. spate. Cu acest adaos La 
bagajul său (cel de performanțe... 
bineînțeles) tinărul înotător și-a 
permis curajul să ne declare încre
zător : ,Voi lua o medalie la Mel
bourne. Poate chiar pe cea de 
aur!...“

La redacția ziarului „L'Equipe* 
unde știrile de la J.O. încep să 
sosească în serie neîntreruptă am 
aflat alte noutăți, pe care mă gră
besc să vi le împărtășesc. Prima 
aparține tot natației și — din pă
cate — nu este o veste bună. Se 
anunță din Melbourne că Loraine 
Crapp și Dawn Fraser, cele două 
speranțe australiene. care atu 
pulverizat recordurile mondiale, 
slnt amenințate să nu poală lua 
startul la J.O, Amindouă sini bol
nave și Crapp suferă de o larin- 
gită acută, pentru care a fost in
ternată la spital. Să sperăm că 
zilele care ne mai despart de con
cursurile de natație să fie sufi
ciente pentru însănătoșirea lor.

Alte vești din orașul care va 
găzdui întrecerile olimpice atu da
rul însă să ne aducă bucurie. In 
satul olimpic, primelor pavilioane 
înălțate li s-cui adăogat cele ale 
U.R.S.S., Poloniei, S.U.A., Afri
cii de sud și Italiei. Pină cind 
apar aceste rînduri desigur altele 
își vor adăoga flamurile multico
lore. 0 parte a delegației sovie
tice a sosit pe bordul vasului ,.Gru- 
zia". De 
sovieticii 
deosebit.
m.g. in
Desigur recordul nu poate fi omo
logat, dar să sperăm că simpaticul 
alergător va repeta performanța la 
Jocuri, ceea ce poate să-i aducă 
primul loc. In formă mare se a- 
nunță polonezii. Sidlo, Kopyto, 
Dunska sînt nume care circulă 
pe buzele tuturora. Dar și gazdele 
impresionează. Tînărtil săritor în 
înălțime 
creditat 
a sărit 
puțin la 
vorit la
Dumas și Kașkarov...

John Landy. recordmanul mi
lei, a declarat în mod oficial că 
va lua startul la 1.500 și 5-000 m. 
După propriile sale pronosticuri 
australianul consideră că are cele 
mai bune șanse la proba de fond, 
vinde promite să meargă în 13:30... 
Un alt participant mult discutat, 
care nu va lipsi de la J.O. este 
cunoștința noastră Bob Gutowski. 
Este interesant de menționat că 
însuși fostul titular al echipei 
S.U.A., Graham, a declarat că-l 
consideră pe Gutowski mai bun 
ca el însuși și că se retrage din 
lot. Gestul a fost apreciat, pe 
drept, de colegii de universitate 
ai lui Graham, care au făcut repede 
o colectă pentru a-i asigura totuși 
iui Graham deplasarea la Melbo
urne, măcar în calitate de spec
tator... Nu va 
nici faimoasa 
Jamaicei.

S-a elucidat
Urării concursurilor unde sînt mai

Paris acoperit de ceață grea, 
răpește din strălucirea pro-

la primele antrenamente, 
ati impresionat în chip 
Lituev a alergat 400 

mai puțin de 50 sec.!

australian Park Porter, 
pină acum cu 2,05 
2,10 m. și a doborît 
2,12 m. Iată un nou fa- 

această probă, alături

ni., 
de

de

lipsi de la 
ștafetă de

problema

întrecerl 
4x400 a

desfășu-

puțin de 12 înscrieri. Este vorba 
de săriturile de pe trambulină, tir 
la cerb și 500 m. caiac femei, 
unde se înscriseseră numai cite 
10 
că 
O 
d.
că
și- cu acest număr de concurenți.

Desigur, multă vllvă a făcut în 
tercurile sportive de la Paris, ves
tea unor retrageri de la J.O. Ele 
sini în general comentate in mod 
nefavorabil de presa pariziană. 
Este condamnat in special gestul 

. Olandei, care privează pe sDortivi 
de talia unui Visser, a unei Bertha 
Brouwer, sau a inotătoareor De 
Korte, Van Alphen, Voortij sau 
Kroon, de posibilitatea de a-și a- 
păra șansele în cea mai frumoasă 
întrecere. înotătoarele, care se află 
deja la Melbourne, se opun deci
ziei coirfiletuiui olimpic al țârii 
lor. Ele au declarat că preferă să 
se angajeze ca femei de serviciu 
în satul olimpic, deci! sâ nu ră- 
miie măcar ca spectatoare la J.O. 
Atitudine de înțeles pentru oricine 
iubește intr-adevăr sportul...

Sini totuși speranțe ca statele 
care s-au retras să revină asupra 
deciziei lor inițiale fi este ați eo

concurenți. Inițial se stabilise 
ele nu vor mai fi organizate, 
decizie a președinteilui C.l.O. 
Avery Brundage, a stabilit însă 
aceste probe se vor desfășura

GERHARD STOCH (conducător . 
al delegației unite germane, fost I 
recordman la aruncarea ciocunu- \ ț) n’ n 
lui) : „Unitatea și fraternitaii-a
care domnesc în sinul delegației 
germane trebuie să fie un exemplu 
pentru celelalte state care își tri
mit sportivi să se întreacă sub 
lumina simbolică a flacărei olim
pice”,

Și acum alte cîteva știri olimpice 
de ultimă oră.

Sîmbătă a avut loc la Pucka- 
punyal. o localitate la 80 km. nord 
de Melbourne, un concurs ore- 
olimpic de atletism în care punc
tul de atracție era o tentativă de 
record pe distanța de 1 milă. Ten
tativa a eșuat, mai ales din cauza 
timpului nefavorabil, rece, cu vint 
și ploaie. Aceasta a influențat și 
reMiltalele de la celelalte probe, 
fn cursa de 1 milă primul a sosit 
australianul Lincoln in 4 048. Al 
doilea a fost compatriotul său Bai
ley. Englezii Chataway și Brasher 
s au clasat pe locurile 4 și 6. 
respectiv. La proba de 3 mile pri
mul s-a clasat tot un australian 
Lawrence cu 13:478. La un piept 
(același timp) a sosit vechea noas
tră cunoștiință Daoe Stephens.

disc: ConsoiiniAlte rezultate
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Pacific

Cuplul Ella Zeller —Matei Gantner ■
învingători in Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Iugoslaviei

BELGRAD (prin telefon) — La 
concursul internațional iau parte 
jucători și jucătoare din R.P.U,

, R. Cehoslovacă, Suedia, 
R.P. Bulgaria, R.P.F. Iugoslavia, 
Franța. Belgia și R.P.R. Iată re
zultatele tehnice mai importante: 
simplu bărbați ; turul I: Ilarasz- 
tosi—Hamerlig (Jug.) 3—1, Rei
ter—Iasvic (Jug.) 3—0, Gantner— 
Melegi (Jug.) 3—0, Șiriincan— 
Rambotec (Jug.) 3—0; turul II: 
Șiriincan—Reiman (R.D.G.) 3—0 
(14, 16, 13). Performanța tînărului 
jucător romîn este foarte promiță
toare ținind seama că Reiman este 
unul din cei mai buni jucători din 
R.DG. Gantner—Petrovici (Jug.) 
3—0, Sido—Reiter 3—0 (14, 15,
15). Harasztosi—Hrbut (Jug.) 
3—1 : turul III: Andreadis—Șir
iincan 3—0, Gantner—Foldy 
(R.P.U.) 3—0 (11,20,6), Berczic 
(R.P.U.)—Haras-ztosi 3—0 (15, 

16, 9); optimi de finală : Tokar 
(R. Ceh.) — Gantner 3—1. A fost 
unul dintre cele mai frumoase me
ciuri, în care ambii jucători au a- 
părat, atacat și contraatacat exce
lent. Tokar a fost tresă mai sigur 
și decis în acțiuni, cucerind o vic
torie meritată. Berczic—Stipek 
3-0.

Simplu femei: turul I : Angelica 
Rozeanu—Hubt (Austria) 3—l 
(19—21, 21—8. 21—6, 21—12), Go. 
lopența—Desporovid (Jug.) 3—0. 
Grafkova (R. Ceh.) — Magyari 
3—1, Ella Zeller — R. Nicolic 
(Jug.) 3—0. sferturi de finală: 
Angelica Rozeanu — Bojadgieva 
(R.P. Bulgaria) 3—0. Schwartcva 
(R. Ceh.)—Ella Zeller 3—2 (13- 
21, 21 — 10, 14—21, 16—12, 21—7). 
Intr-adevăr un rezultat surpriză. 
Medul a durat aproape două ore. 
S-a jucat mai mult „țăcăneală* 
din care jucătoerea romînă a cău
tat deseori sâ iasă. încercînd să 
atace, însă fără succes. In timp ce 
Zeller a jucat sub posibilitățile 
sale, campioana de junioare a R- 
CAosIovace a luptat cu dîrzeme 
pentru fiecare minge, arătîndu-se 
deosebit de sigtwă în apărare. Eva 
Koczian (Qon.j —' Golopența

3—0 (16, 8, 10); semitinaie: An
gelica Rozeanu—Grafkova 3—0, 
Eva Koczian — Schwartova 3—2. 
După victoria asupra Ellei Zeller, 
tînăra jucătoare cehoslovaca a fă
cut „viață grea“ cunoscute! cam
pioane maghiare, în fața căreia a 
pierdut la limită.

Dublu femei : turul I: Angelica 
Rozeanu, Ella Zeller — Tranbuz, 
Pogasar (Jug) 3—0, Golopența. 
Magyari — Rodel, Kuhn (R.D.G.) 
3—0; turul II: Grafkova, Schwar- 
tova — Golopența, Magyari 3—2, 
(21—18, 11—21, 15—21, 21—12,
25—23). Meci foarte disputat. In. 
ultimul set Golopența și Magyari 
puteau cîștiga conduc în d cu 18—11, 
19—13 și 20—16. Semifinale ; An
gelica Rozeanu, Ella Zeller—Teg- 
ner, Thorsson (Suedia) 3—0 (18, 
15, 15).

Dublu bărbați: turul I: Gantner, 
Reiter—Tomasik, Figelman (Jug.) 
3—0, Melsiroem, Borg (Suedia) — 
Harasztosi, Marcovic (R.P.R., 
R.P.F. Jug.) 3-0; turul H: 
Gantner, Reiter — Grttjie, Uzorînac 
(Jug.) 3-0.

Semifinalele probei de simplu 
bărbați s-au soldat cu următoarele 
rezultate: Arwireadis-SMo 3—0, 
Berczic-Tokar 3—2 (19—21, 12— 
21, 21—17, 21—14, 21—11) ; fi
nala : Berczic-Andreadis 3—0. Fi
nala probei de simplu femei -dis
putată între jucătoarele Eva Koc
zian și Angelica Rozeanu a reve
nit primei jucătoare cu scorul de 
3—1 (21—9. 9—21, 21—19, 21— 
17). Proba de dublu mixt a adus 
un frumos succes al reprezentan
ților R.P.R. Ella Zeller și Matei 
Gantner care au întrecut în semi
finale cuplul cehoslovac Graf- 
kova-Posejpal cu 3—2, și în finală 
perechea maghiară Eva Kocz an- 
Sldo cu 3—0. Dublul Angelica 
Rozeami-Harasztosi a pierdut în 
semifinale la Eva Koczian-Sido cu 
I—3. Dublu bărbați: semifinale: 
Andreadis, Stipek-Tokar, Pose)pal 
3—0, Gantner, Reiter-Harangozo, 
Gabri? 3—1. La ora cînd închi
dem ediția au loc finafele probe
lor de dublu femei și dublu băr
bați.

tot cu optimism efectul apelurilor 
făcute de către o serie întreagă 
de personalități din Comitetul O- 
limpic Internațional. Declarația 
d-lui 'ii. Kent Hugheș, (N. N. pu
blicată de noi în ziarul de sîm
bătă), președintele comitetului de 
organizare a celei de a XVl-a 
Olimpiade, a avut un larg răsu
net. El a insistat asupra faptului 
ca anumite delegații ale căror gu
verne slnt implicate direct In diver
gențele pe plan politic internațional, 
au făcut asigurări că vor participa 
la I.O., în spiritul tradiției pașnice 
olimpice.

Redau aci alte două declarații 
semnificative.

OTTO MAYER (Elveția),: ..Par
ticiparea sportivilor din lumea în
treagă la J.O. este o rontriibuție 
la cauza menținerii păcii și a în
țelegerii între popoare”.

(Italia) 4935 
eoni (Italia)
Visser (Olanda) 7.64 m..
Porter (Australia) 1.98 m.; prăji- ' 
nă: Chiesa (Italia) 3,96 m.; 80 I 
m.g. : Strickland li.4 sec. Am 
lăsat la ,urmă un rezultat care I 
ne interesează in mod special. Lia . 
Manoliu, concurînd sub posibili- ’ 
tățile sale, a aruncat discul la 
39,07 m. clasîndu-se pe locul doi 
în această probă. Prima a fost ( 
italianca Paternoster cu 41,86 m.

In schimb, se anunță două re- ? 
aultate excepționale la antrena
mente. Kaskarov a sărit 2,125 m. 
iar Gordien a aruncat 
la disc.

închei, cu speranța că 
noastră la Melbourne 
timp frumos și cele mai bune con
diții de concurs pentru elita spor
tului mondial1

m.: greutate : Me-
16.49 m.: lungime: 

înălțime:

La 16 noiembrie echipa reprezen
tativă de fotbal a R. P. Polone va 
juca ia Istanbul cu reprezentativa 
Turciei. In vederea acestei întîlniri 
a fost selecționat un lot de jucători 
din care fac parte : portari : Szym- 
kowiak, Machnik ; fu*n>dași: Mashelli, 
Korynt, Wozniak, Konopoiski ; mij
locași : Strzykalski, Zientara, Su- 
saczyk ; înaintași : Pohi, Brychczy, 
Kempny, Kowal, Baszkiewira, Szym- 
borski, Czech. Reprezemtetiva Tur
ciei va fi. alcătuită pe sche
letul echipelor GoJa-basaray și 
Fenerbace, fiind selecționați ju
cătorii : Turg-ay, Selahatin (portari). 
Aii Saim, Naci, Basri (fundași), 

Akgun, Necdet (mijlocași), Tsfendyar, 
Ajdemir, Metin, Kadri. Lefter și 
Dran (înainta^). (Agerpres).

WOLWERHAMPTON A ÎNVINS 
SCOR PE ARSENAL

In etapa de sîmbătă a campiona
tului primei ligi profosioniste (fin 
Anglia s-au înregistrat rezultatele: 
Wolwerhampton — Arsenal 5-2, Lu
ton Town — Preston North End

59k43 m» 1-1, Leeds United — Sheffield Wed
nesday 3-1,
1-0, Bolton

West
pool l-o, 
Everton 
Chester

LA

la sosirea 
să găsim 2-0.

Aston Villa — Burnley 
— Manchester United 
BromvJch <— Black- 
Cardiff Charlton 2-0, 
Portsmouth 2-2, Man-

City — Birmingham 3-L

ȘTIRI OLIMPICE

Sunderland — Chelsea 2-3. Totten
ham — Newcastle 3-1,

ELVEȚIA — ITALIA 1-1 (1-1)

BERNA 11 (prin radio). — Pe sta
dionul Wankdorrt s-a desfășurat în
tâlnirea dintre reprezentativele Ita
liei și Elveției, contîntf pentru Ou- 
pa Europei „Dr. Gerd". Jocul a 
fost de un slab nivel tehnic, des- 
făpurîndu-se într-o notă de accen
tuată duritate. Nici de data aceas
ta, italienii n-au putut învinge pe 
vechii lor rivali, deși gazdele au 
renunțat la clasica lor apărare a 
„zăvorului ................ ~ ’
vețieni au 
căzii de a 
ia poartă 
de io ale 
4-3 pentru Elveția.

Au marcat : BallmnM 
pentru Elveția si Primarii (min. 35) 
pentru Italia. Arbitrul “ 
(Olanitai a condus < 
formațiile :

ELVEȚIA: 
Koch — ~ 
Antenen, 
Pâstega.

ITALIA : Crhezzi — Magnlni, Fa
rina — Chiapella, Orsan, Segatto — 
Tortul. Gratton, Flrmani, Montaori, 
A ?n ole tto.

ALTE MECIURI INTERNATIO
NALE : LA BRUXELLES : BelKia B 
— Franța B 3-S <3-4) ; la MARSI
LIA : Franța (tineret) — Italia (ti
netei) 4-3 ; la LUXEMBURG : L«- 
xemburg B — Elveția B 4-1.

In cadrai unei întâlniri Interna
tionale intercltuhuri, la Nice, echipa 
franceză divizionară din localitate 
a fost învinsă de echipa italiană 
Torino cu 4-2 fl-’i.i

elvețian". Fotbaliștii el- 
avurt chiar mai multe o- 
înscrie, au tras mai mult 
(13 șuturi la poartă față 
italienilor). La cornere :

____ (min. 26)
■ • ■-- -

.1 Leo Hornr.e 
cu competență

Parlier — Casali IL 
Zlirke, Frossio, Kernen — 
Bailsman, Mayer, Hiigi II,

• Zilele trecute s-a desfășurat 
la Melbourne un concurs atletic la 
care au luat parte numeroși spor
tivi sosiți în vederea participării 
la Jocurile Olimpice. Cursa de 
1000 yarzi a fost câștigată de en
glezul Brian Hewson în timpul de 
2’11 ”6/10, fiind urmat de austra
lienii Flemming și Murray. Atletul 
din Noua Zeelandă, Murray Hal- 
berg. a ieșit învingător în cursa 
de două mile, distanță care a fost 
parcursă în timpul de 8’54" 2/10. 
El l-a întrecut pe Dave Stephens 
(Australia) și pe Ron Clarcke tot 
din Australia. Echipa de ștafetă 
4 x 440 yarzi a Nigeriei a înregis
trat timpul de 43”2/10, iar pe 100 
yarzi nigerianul Hector Hogan a 
fost cronometrat cu 9”9/10.

In proba de 20 mile marș, au
stralianul Ted Allsopp a stabilit 
un nou record al Australiei cu 
timpul de 2h. 39’10”. In această 
cursă, italianul Dordoni, cîștigăto-

rul medaliei olimpice de aur in 
proba de 50 km. marș la Helsinki, 
a abandonat după ce a 
mai bine de jumătate din 
(Agerpres).

P3rO4TS 
traseu.

cenoslo- 
campio'i 

că.

« Renumitul alergător 
vac Emil Zatopek, triolu 
olimpic, a declarat ziariștilor 
nu va lua startul în proba de ma
raton. fiind decis să concureze nu- 
mai la 10.000 m. plat.

• Echipa de polo a Australiei a 
susținut două meciuri. Ea a fost 
învinsă de Italia au 5—1, și de iu
goslavia la același scor.

• Primul purtător al flacărei o- 
limpice pe teritoriul Australiei a 
fost Constantin Vereris, un sportiv 
grec stabilit în această țară. Ea a 
fost preluată de Anthony MarK, un 
australian get-beget....

TOTUȘI, ELVEȚIA PARTICIPA
LA J. O.!

• Ziaristul francez Jacques Mar
chand a comunicat din Melbourne: 
„In satul olimpic domnește o at
mosferă cordială. Cazarea și masa 
sîn.t excelente, mai bune ca la 
Helsinki. In schimb, lucrările de 
amenajare a stadionului olimpic 
continuă încă și australienii par 
inexplicabil de flegmatici asupra 
acestui aapitol. Nu vor fi oare gata 
tribunele nici la data deschiderii 
Jocurilor ?....!

Ieri după amiază, în cadrul unei 
ședințe agitate, comitetul olimpic j 
elvețian a decis să revină asupra 
hotărîrii de neparticipare la J.O. 
Toți sportivii înscriși pe listele de 
participanți ale concursurilor olim
pice vor pleca la Melbourne, pen
tru a lua parte la J- O. Știrea par
ticipării Elveției la Olimpiadă a 
produs o deosebită satisfacție țn 
cerourile sportive de pretutindeni.

PE SCURT
• In cinstea celei de a 39-a ani

versări a Marii Revoluții sociallate 
din Octombrie în sala de sporturi 
a Casei Ofițerilor din Kiev a avat 
loc un concurs de haltere. Un suc
ces strălucit a obținut cu acest pri
lej maestrul «.portului Ptotr Ma- 
tiuha din Kiev care eoncurmd ta 
limitele categoriei semi grea a reu
șit să stabilească un nou record 
mondial la stilul „impins“ cu per
formanța de 148 kg. Acest rezultat 
este superior cu un kilogram ve
chiului record mondial deținut de 
halterofilul sovietic Arkadi Voro- 
biev. (Agerpres).
• înotătorul japonez Ishimottc a 

Stabilit o performanță excepțională 
pe distanța de 190 m. fluture, rea- 
lizind cel mai bun timp mondial 
în bazin de 50 m. — 1:01,8 !
• O surpriză a fost furnizată de 

meciul internațional de rugbl Pa
ris — Londra, desfășurat iezi în 
capitala Franței. Rugbiștit francezi 
au obținut o categorică victorie, 
dispunind de londonezi cu 18-8 (S-3).
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