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CAMPIONATELE DE FOTBAL ] 
ALE CATEGORIILOR A Șl B 

AU LUAT SFIRȘIT IERI
[—• C.C.A.—campioana națională pe 1956 

J—« Recolta Tg. Mureș și Energia Steagul 
| Roșu, primele clasate in cele 2 se " 

ale diviziei B au promovat în divizia A.
(Citiți amănunte tn pag. a 3-a)
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Dinamo-C. C. A. 8-0 (0-0)
Dinefflo poate juca acum fără emoții cu Locouiotiaa. deoarece a ciștigat 

cu o etapă mai devreme titlul de campioană la rugbi

ECHIPA ASOCIAȚIEI ȘTIINȚA 
CAMPIOANĂ DE ATLETISM 
A R. P. R. PE ANUL 1956

A devenit tradițtonal în rug- 
biul noslru ca ultimele doua e- 
tape ale campionatului să fie în
tăritoare pentru desemnarea cam
pioanei. Sorții au făcut ca, de 
fiecare dată în ultimii ani, echi
pele care candidau la șefia cla
samentului să-și dispute direct și 

I bineînțeles în ultima sau penul
tima etapă invidiatul titlu.

Djnamo Bucure?ti și C.GA 
r s-au înfruntat tocmai pentru a na 

furniza echipa campioană a anu
lui în curs.

Ieri, pe lingă surpriza plăcută 
a unui timp admirabil spectatorii 
au mai avut-o și pe aceea mai 
puțin agreabilă a unui joc de 
slabă factură tehnică, însă com
pensai prin tensiunea care a pla
nat deasupra jocului acesta în 
care dinamoviștii urmăreau nu nu
mai victoria, ci măcar jocul egal, 
iar militarii cîștiguL singurul care 
le putea permite cucerirea titlu
lui. încă din primele minute s-a 
petrecut un fapt important pen
tru desfășurarea ulterioară a jo- 
culu'. și anume eliminarea lui 
A. Marin ache (C.C.A.) și E. Du- 
mtrescu (Dinamo), ambii ju
cători de bază ai formațiilor res
pective. In special miltari’ au

; Adversarii hi Savel
; la Jocurile Olimpice
j PARIS 18 (prin telefon de la 
j corespondentul nostru Henri 
IChapuis). — Știri sosite de la 

Melbourne anunță punerea la 
punct a ultimelor detalii orga
nizatorice ale viitoarelor intre- 

| ceri d:n cadrul J.O. Astfel, s-au 
} tras la sorți toate seriile in 
i probele de alergări ale între- 
1 cerilor de atletism. La 100 ni 
i alergătorii au fost împărțiți în 
2 12 serii. Alergătorul romîn llie 
i Savel își cunoaște acum viitorii 
J adversari, atlt în proba de 400 
| m. plat cit și în cea de garduri. 
< Iată ordinea culoarelor în seria 
I de 400 m. plat în care va a- 
| lerga reprezentantul romîn : 1. 
J Ignatiev (U.R.S.S.), 2. Haathoff 
I (Franța) 3. Janecek (R. Ceho- 
I slovacă), 4. Kerr (Jamaica), 5. 
| Wahye (Kenya). 6. Savel (Ro- 
’ mânia), 7. Weber (Elveția). La 
( 400 m. g. Savel are primul cu

loar în seria sa : 1. Savel (Ro- 
mînia), 2. Shaw (Anglia), 3. 
Iulin (U.R.S.S.) 4. De Santos 
(Brazilia), 5. Kost (Elveția). 
(N. R. Participarea elvețienilor 
este încă Incertă).

Dintre rezultatele obținute în 
concursuri de antrenament, inte
resantă pentru romîni este desi
gur săritura de 1,73 m. reali
zată de tinăra australiancă Mi
chele Mason, care se arată o 
concurentă redutabilă pentru fa
vorita probei, lolanda Balaș.

Tot în domeniul atletismului, 
este de notat că sprinterul a- 
merican de culoare Leamon King 
a egalat recordul mondial pe 
100 yarzi: 9,3 sec. Ștafeta 
S.U.A. la 4 X 110 yarzi a rea- 

; lizat 41,5. In aceeași cursă, lo
cul doi a fost ocupat de echipa 
Pakistanului, care după cum se 
știe, are doi sprinteri de va
loare : Kalich și Butt.

Pentru încheiere, iată seriile 
definitive la baschet: A. S.U.A., 
Filipine, Tailanda, Japonia; B. 
Franța, Canada, U.R.S S., Sin
gapore ; C. Uruguay, Bulgaria, 
Coreea de sud, Formosa; D- 
Chile, Brazilia, Australia (Is-

| radul a forfaitat).

„căzut" pur și simplu din acest 
moment, ca și cum de pe teren 
ar fi ieșit cinci echipieri, nu unul 
singur...

Dinamo a dominat din acel 
moment și pînă la sfîrșitul re
prizei, cu toate că C.C.A. cîștiga 
baloanele la margine și mai ales 
la grămadă. Nimeni nu reușește 
însă să înjghebe vreo acțiune le
gată, primejdioasă, din cauza nu. 
meroaselor greșeli tehnice care 
se comit și d n pricina abuzului 
de lovituri de picior. Devine clar 
pentru spectatorul obișnuit al în- 
tîlnirilor de rugbi că soarta me
ciului va fi hotărîtă de reușita 
unei lovituri de picior.

Titi Ionescu ratează o ocazie 
favorabilă, pentru ca Penciu să-I 
imite curind.

In partea a doua a meciului 
Penciu ratează din nou , o trans
formare, iar Ionescu se achită 
conștiincios de datoria sa, ob- 
ținînd trei puncte d intr-o lovi
tură de pedeapsă acordată just de 
arbitru pentru obstrucționarea lui 
Ghiuzelea. Așteptăm d'n partea 
deținătorilor Cupei R.P.R. un re
viriment, care întîrzie însă să se 
facă simțit. Kramer reușește o 
pătrundere spectaculoasă pe care 
o „încuie" Teofilovici, iar un splen
did contraatac al lui Fenciu ră- 
mîne fără rezultat, deoarece fun
dașul militar nu fusese urmărit 
de nimeni în acțiunea sa. Dina
mo se apără cu îndîrjire și me
ciul capătă un plus de vigoare și 
un ritm mai plăcut. Se mai pro
duc două eliminări: N. Lazara- 
che (C.C.A.) și Petrache (Dina
mo) așa incit pe teren au rămas

Doruțiu (Dinamo) ți Blăge s-cu (C.C.A.) in luptă pentru ba
lon (fază din meciul C.C.A. — Dinamo București).

(Foto : M. Petrescu)

Radiogramă, de la Melbourne

Zatopek se antrenează pentru maraton, în ritm de 1500 m
Sportivii romîni în atenția presei australiene ♦ Rezultate interesante la ultimele antrenamente

MELBOURNE 17, (Radiogramă 
de la trimisul nostru). — Orașul 
Olimpiadei m-a întimpinai în hai
ne de sărbătoare, însă au oare
care... răceală. Este vorba de tem. 
peratwa extrem de scăzută, a 
cărei limită maximă nu a trecut 
în aceste zile de 8 grade. Ca o 
ironie, în timp ce tn satul olim
pic sportivii stau cuibăriți tn 
jună radiatoarelor electrice, re
porterii care însoțesc flacăra oUm. 
pică transmit că prin ținutul 
Queensland (nordul Australiei) 

purtătorii torței au de înfruntat 
nu numai kilometrii traseului ci 
mai cu seamă o căldură sufo
cantă. Să sperăm că odată cu 

Dinamovișiii caută să trimită cît 
mai des balonul la margine, iar 
în ultimele 15 minute militarii 
și-au revenit și joacă mai orga
nizat. Totuși Penciu își părăsește 
prea des postul de fundaș și, în- 
tr-o astfel de situație, primește o 
minge inakă pe care nu o poate 
reține și o prelungește pînă în 
brațele lui Ghiuzelea. O cursă 
frumoasă și scorul devine 6-0, iar 
apoi 8-0 prin transformarea în
cercării, de către Titi Ionescu 
Meciul este jucat și odată cu a- 
ceasta se poate spune că și echi
pa campioană nu mai poate fi alta 
decît Dinamo.

Din echipa noilor campioni am 
remarcat pe Titi Ionescu, D. Ghiu
zelea. St. Ghiondea și Gherasim, 
lac de la C.C.A. pe Stoian, Ve- 
luda, Penciu și Căpușan.

Deși a fluierat mult (pentru cei 
care doreau să vadă un joc mai 
„liber”) N. Diamandi a procedat 
just, cu atît mai mult cu cît 
abundența de greșeli de ordin teh
nic î[ obliga să sancționeze cu 
promptitudine și atenție t°ate 
iregularitățile.

DINAMO IX PROGRESUL SA- 
NATATEA 3—3 (0—3)

Acest meci trebuia să decidă 
cine va rămîne în categoria A în 
anul viitor. Jocul a fost de slabă 
factură tehnică și doar spre 
sfîrșitul reprizei secunde s-a mai 
înviorat Progresul a condus da
torită unei transformări reușită 
de Făgărășanu, dinamoviștii ega- 
lînd tot dlntr-o astfel de lovitură, 

torța care urmează să ajungă pes
te cinci zile aci, va sosi și timpul 
frumos.

REZULTATE, REZULTATE...

Deocamdată, terenurile de an
trenament nu slnt accesibile, în- 
trucît ploaia căzută din abun
dență ore întregi a inundat pis
tele și celelalte instalații. De a- 
ceea, poate, majoritatea protago
niștilor au părăsit orașul, accep
ting invitația de a concura în aite 
localități situate mal în centrul 
continentului australian. Astfel, 
ultimul mare concurs Important 
s-a desfășurat la Bendigo^ un

Ultima etapă a Campionatul ii 
republican de atletism pe echipe, 
desfășurată simbătă și duminică in 
Capitală, a reunit la startul în
trecerilor toate cele nouă echipj 
participante. Concursul a fost des
tul de bine organizat, dar vremea 
rece și pista moale au fost 
și de data aceasta un handi
cap serios pentru atleți, în ob
ținerea unor rezuMate de valoare. 
Dar și așa, ținknd seama de aceste 
motive obiective, cît și de faptul 
că ne-am aflat la încheierea unui 
king sezon competițkmal, unele 
dintre rezultatele obținute depă
șesc valoarea rezultatelor obișnuite 
la sfîrșit de sezon atletic.

Iată rezultatele cu care s-au 
terminat cele nouă întHniri: Ștl- 
ința-Dinamo 250 (145 + 105)—222
(174 + 48) ; ȘHtoU-Voința 293 
(187+106)—103 (73+30); Dim-
mo-Voința 275 (200 + 75)—112 
(68+ 44) ; C.C.A.-Progresul 238 
(177 + 61)—202 (120 + 82) ; Loco-
motiva-C.C.A. 257 (159+ 98)—210 
(159 + 51) ; Locomotiva-Progresul 
258 (165 + 93)—194 (122 + 72) ; E- 
nergia Metakd-Reeolta 286 
(182,5+103,5)—117 ( 88,5 + 28,5);
Energia Metalul-Energia Construc
torul 262 (175+87)—207 (131 +
76) ; Energia Cons truc torul-Recolta 
263 (168 + 95)—125 (93 + 32).

In urma acestor rezultate, echipa 
asociației Știința a fost declarată 
campioană republicană de a'/etism 
pe anul 1956. Știința cîștigă pen
tru prima oară titlul acestei com
petiții, terminînd neînvinsă toate 
meciurile susținute. Pe locul doi, 
cu patru înfrângeri, s-a olasat echi
pa asociației Dinamo, câștigătoarea 
primelor două ediții ale acestor 
Campionate.

Iată acum cîteva din rezultatele 
înregistrate cu prilejul acestei 
etape... BARBAȚI : 100 m.: Wie- 
senmayer (D) 11,0; Măgdaș (Ș) 
11,1; Stoenescu (D) 11,2; Arde- 
leanu (Ș) 11,2; 200 m.: Wiesen- 
mayer (D) 22,8: Măgdaș (Ș) 
22,9; Ursac (L) 23,1 ; 400 m.: 
Sudrigean (Ș) 51,3; Boitoș (R) 
52,0; Szabo (M) 52,3; 800 m.: 
Mihaly (D) 1:53,4; Z. Vamoș (Ș) 
1:54,5; Bîrdău (D) 1:56,4; Bara- 
baș (V) 1:58,1; 1.500 m.: Grece- 
scu (D) 4:03,8; Bîrdău (D) 4:04,6; 
Puică (Ș) 4:05,0; Danciu (Ș)
4:07,4; 5.000 m.: Grecescu (D) 
15:01,0; Aioanei (CCA) 15:01,0; 
Veliciu (Ș) 15:05,6; Bădici (D) 
15:11,4; 10.000 m.: Moscovici (P) 
31:19,4; Weiss (D) 31:21,6; 10 km. 
marș: Neagu (D) 47:03,8; Răce- 
scu (D) 48:35,8: 110 m. g.: Dincă 
(V), Cruțescu (M), Simionescu 
(M) și Ignat (L) toți 16,0; 400 
m. g.: Ghidu (D) și Stanei (L) 
57,7; 3.000 m. obst.: Bunea (CCA) 

oraș situai la 150 km. nord de 
Melbourne. Aci, alergătorul de 
garduri Jack Davis (S.U.A.) a 
stabilit un nou record mondial 
la 120 y. g. (110 m. g.) cu tim
pul de 13”3 (la o zecime de se
cundă sub vechiul record). La să
ritura cu prăjina, finlandezul 
Landsiroem, cu 4 m. 47, s-a clasat 
înaintea americanilor Mattos și 
Guttowski (4 m. 36). Atletul in
dian Mohinder a sărit la triplu 
15 m. 38, iar la înălțime record
manul mondial Charles Dumas, 
după cîteva rezultate slabe, a ob
ținui 2 m. 06, arătînd că începe 
să se aclimatizeze. (De menționai 
că sportivii negri, suportă cel mai

9:18,6; T. Strzelbiscki (D) 9J14t 
Pricop (P) 9:28,6; lungime: Pe
trescu (C) 6,70; Tuțuianu (CCA> 
6 68; înălțime: Dumitrescu (Ș> 
l,’9O; Knaler (CCA) 135, Meric*

AUREL RAI CA

(D) 1,80; triplu: Petrescu (G» 
14,20; Tuțuianu (CCA) 14,16;; 
prăjină: Dumitrescu (Ș), P. loam 
(R) și Szabo (CCA) 3,90; gren+ 
taie: A. Raica (CCA) 16,15; Iva-e 
nov (D) 15 47; Grețu (Ș) 15,06r 
disc: M. Raica (C) 48,75; Vîlsam 
(CCA) 46,25; Manolescu (D) 45,47; 
suliță: Al. Bizim (Ș) 68,17; Zam
fir (D) 67.92; Demeter A. (D>* 
67,85; ciocan: Dumitru (L) 55.56;; 
Drăgulescu (C) 52,54; Grafensteim 
(M) 52,10; FEMEI: 100 m.. L. 
Luță (L), I Blăgescu (CCA) 12,6;-. 
CI. Ruse (M) 12,7; 200 m.: L
Luță (L) 26,5; I. Blăgescu (CCA)’ 
și S. Băltăgescu (M) 26,8; 400 m.: 
FJ. Dumitru (L) 58,7; G. Mogoș- 
(M) 61,2; M. Cuțui (Ș) și L.
Zegreanu (P) 61,6; 800 m : FL. 
Dumitru (L) 2:18,2; El Buda (Cp 
2:21,5; G. Mogoș (M) 2:23,4; 80) 
m. g.: A. Șerbăn (Ș) 11,5; L_
Jung (CCA) 11,9; S. Băltăgescu» 
(M) 12,0; lungime: I. Knoblodn
(C) 5,30; M. Mariș (Ș) 5,27; L. 
Mantea (P) 5,21; înălțime: Ga.
Klein (Ș) ’ 1,45; greutate: A, 
Roth-Coman (D) 13,57; E. Sche, 
rer (Ș) 13,01; A. Tănase (P» 
12,18; disc: P. Lucaci (Ș) 39,24;; 
A. Coman (D) 37,87; H. C. N*
Barbu (FI. r.) 40,89; suliță:
Diți (P) 44,22; I. Miklos (L) 4062^ 
Zîmbreșteanu (CCA) 38,75.

greu temperatura scăzută). Itr- 
tr-un alt concurs de antrenament 
s-au depășit (neoficial, desigur) 
două recorduri europene: atletul 
grec Rubanis a sărit 4 m. 52 la 
prăjină, iar francezul Jean Four- 
nler a trecut 2 m. 14 la înălțime-

Totuși, simbătă a avut loc șt 
la Melbourne un concurs, dar în. 
bazin acoperit. Este vorba de 
meciul de polo S.U.A.-Italia, clș- 
tigat surprinzător de americani 
ou 5—1. Italienii, reounoscînd că 
s-au comportat sub posibilitățile 
lor, spre deosebire 'de americani, 
dau o parte din vina înfrlngerii

(Continuare in pag. aft-a)ț



Știința ICF a întrecut Dinamo în cea mai importantă întâlnire 
a campionatului feminin de

Pe măsură ce se apropie sfîrșî- 
ftul campionatelor republicane de 
volei, meciurile devin tot mai echi
librate, mai pasionante. Echipele 
care se întrec pentru primele 
locuri depun toate eforturile pen
tru a rămîne în primul pluton sau 
pentru a se apropia de fruntași, 
iar formațiile din periferia clasa
mentului luptă cu disperare pentru 
a scăpa de locurile care aduc re
trogradarea.

Un astfel de meci a fost cel din
tre formațiile feminine Dinamo 
Timișoara și Progresul Cluj, oare 
dețin și acum locurile 9 și respec- . 
tiv 10. Timișorencele au arătat că 
pot juca și bine și că au șanse 
de a rămîne în prima categorie 
a țării, cu condiția, bineînțeles, să 
continue această frumoasă compor
tare. De remarcat că în ultimul 
set (Dinamo așcîștigit <31 3—2), 
clujenceie au condus cu 7—I,
8— 2, dar au fost ajunse la 11 și 
Jntrecute cu 15—12. Cele mai bune 
jucătoare au fost Drăuceanu, Ra- 
țiu, Mendiu de la Dinamo, Nuțîu 
și. Varosi, de la Progresul Cluj.

Cel mai important joc din cam
pionatul feminin a fost cel dintre 
Știința I.C.F. și Dinamo București. 
Jocu.1 a fost foarte disputat de-a 
lungul primelor patru seturi. Au 
terminat învingătoare stu lentele 
de la I.C.F., care a:i avut un atac 
mai decis, o apărare mai organi
zată și servicii periculoase.. ,, Di
namo nu a jucat slab, dar a greșit 
prin faptul că mi a pus accentul 
pe blocaj, ceea oe a facilitat mi
siunea atacantelor de la I.C.F. 
Cele mai bune jucătoare au fost 
Doina Ivănescu, Stfiia» Colcetin, 
Doina Vințan, de la Știința I.C.F., 
Eugenia Metopadov și Elena Ră2 
vanță de la Dinamo.

Rezultatele tehnioe: Știința 
I.C.F. — Dinamo București 3—2 
'(15—6; 13—15; 13—15; 15— 13-ț 
15—3), Progresul C.P.C.S. — E- 
mergia București 3—0 (la 3, 8, 1), 
Voința Sibiu — Flamura roșie 
Cluj 1—3 (9—15; 15—11; 8—15;
9— -15), Voința Orașul Stalin —.

■ - . -

Locomotiva București 2—3 (12— 
15; 14—16, 15—9, 15—11; 7—15), 
Dinamo Timișoara — Progresul 
Cluj 3—2 (17—15; 5—15; 
15—13; "15—12). 

CLASAMENT
CPCS Buc.
I.C.F.

15
15
14
15
15
15
14
15

14
14

2—15;

44 11 29
41-15 28

1
2
3 38-19 25
5 35-26 25
7 31-30 23
8 31-31

10 20-33
12 16-39

14
13
11
10

8
7
4
3

2 12 15-40
1 13 14-41

22
18
18
16
15

1. Progr.
2. Știința
8. Loc. Buc.
4. Dinamo Buc.
5. Voința Sibiu
6. FI. roșie Cluj
7. Voința Or. Stalin
8. Energia Buc.
9. Dinamo Tim.
10. Progresul Cluj

★
In campionatul masculin, s-a fă

cut remarcată comportarea echipei 
Energia Orașul Stalin, care a ce
dat greu, la București, formației 
C.C.A. In generali partide’e au lost 
viu -disputate, evidențiindu-se în 
această privință jocu) de la Arad

volei
dintre echipa locală Știința 
Dinamo București.

Iată rezultatele tehnice: Pro- 
I.M.F. Cluj — Știința TI- 

1 3—1 (15—11; 9—15;
15—11), Știința Arad — 

i București 2—3 (15—12; 
2—15; 21—19; 11—15), 

Progresul 
, C.C.A.

II; 
3—15; 15—8).

gresul 1 
mișoara 
15—6 ; 
Dinamo 
4—15;
Progresul Galați — 
I.T.B. 0—3 (Ia 11, 14, 6) 
— Energia Or. Stalin 3—2(1 
15—13; 13—15; " " ‘

Ș1

CLASAMENT

1. Loc. Buc. 14 14 0 42-15 28
2. Dinamo Buc. 15 43-18 2313 2
3. C.C.A. 15 9 6 37-25 24
4. Progr. I.M.F. Cluj 15 9 6 37-32 24
5. Progr. I.T.B. 14 8 6 31-26 22
6. Știința Arad 14 6 8 27-33 20
7. Energia Or. StaSin 13 6 7 25-27 19
8. Progr. Galați 14 3 11 19-36 17
9. Știința Tim. 13 3 10 22-35 16

de baschet

Locomotiva PTT-în serie-a întrecut 
și pe Dinamo București!

petetiștli au reușit să aibă inițiativa 
întreaga repriză întîi și să remon
teze în taimul doi o diferență 
se ridica la un moment dat 
puncte.

In „deschidere" Ia această 
tidă Dinamo Oradea — care a do
vedit prin jocul prestat că este 
una dintre cele mai bune echipe 
din provincie, dacă nu cea mai 
bună — a învins Progresul Arta 
cu 79—70 (40—29).

Iată rezultatele tehnice: FEMI
NIN : Știința Cluj—Flamura roșie 
Oradea 56—51 (33—20), Progre
sul Oradea—Voința Orașul Stalin 
57—53 (23—23; 46—16), Știința 
I.C.F.—Știința Min. învăț. 51—48 
(23—25), Enn-gia București—E- 
nergia Cluj 68—44 
MASCULIN: 
Cluj—C.C.A.
Știința I.C.F.—Progresul Orașul 
Stalin 71—61 (29—28).

In campionatul

Voința a depășit categoric Progresul la box
BUZA li (prin telefon). — In 

sala teatrului „llie Pntilie" din 
localitate s-a desfășurat întîlnirea 
de box dintre reprezentativele Pro
gresul și Voința, la care au Asistat 
peste 1000 de spectatori. Organi
zarea a fost reușită, iar parte 
dintre dispute de un nivel ridicat, 
ceea ce a satisfăcut asistența. Din 
păcate, arbitrajul a lăsat pe a- 
locuri de dorit.

In limitele oategoriei muscă, P. 
Botez (Voința) a făcut meci 
nul cu Ion Avram (Progresul) după 
o dispută deosebit de dîrză în care 
loviturile puternice au abundat de 
o parte și de alta.

La categoria cocoș, Gh. Lache 
(Voința) a cîștigat întîlnirea, în- 
tnicît adversarul său C. Bohor 
(Progresul), a depășit greutatea. 
Meciul s-a disputat amical, fcivin- 
gtod la puncte Lache.

Un meci viu disputat a fost cel 
dintre I. Zlătaru (Voința) și A. 
Drăgan (Progresul) la categoria 
pană. Arbitrii au dat decizie 
egalitate. Zlătaru a avut însă 
ușor avantaj.

Cel mai spectaculos meci al 
tîlnirii a fost furnizat de C.
rasim (Voința) și D. Prunoiu (Pro
gresul) în cadrul categoriei semi- 
ușoare. A cîștigat la puncte D. 
Prunoiu.

D. Adam (Voința) a cîștigat 
prin neprezentarea adversarului, 
Rodicenco (Progresul), la catego
ria ușoară.

In frumoasă revenire de formă, 
Manon Florescu (Voința) a depă
șit la puncte pe A. Urdea (Progre
sul) după ce-și trimisese adVersa- 
-rid de două ori la podea.

La mijlocie-ușoară, V. Bogoi 
(Voința) a cîștigat la puncte în 
fața lui D. Negrea (Progresul). 
A fost un meci „tare" și spectacu
los.

1. Schwartz (Voința), boxînd în

limitele categoriei mijlocii, a în- 
MTin.it un adversar mult inferior, 
pe I. Botezai (Progresul), pe 
care l-a învins prin abandon în 
repriza a doua.

Cu mult interes a fost așteptată 
întîlnirea dintre semigreii Gh. Gîl- 
c.ă (Voința) și 'A. Blank (Progre
sul). Meciul, frumos la început, 
a devenit apoi confuz. Arbitrii 
l-au dat învingător pe Blank.

In ultimul meci al reuniunii I. 
Petrov (Voirița) și Gh. Rossler 
(Progresul) au terminat la egali
tate.

Marin Du-mitrtu 
corespondent

de 
un

îngrijorător de slabă participare 
ia primcil cickros de toamnă
Deși vremea a fost frumoasă, 

cicliș'.ii au prea s-au îmbulzit la 
ciciocrosul de ieri organizat, în 
bune condițiuni, de co'ectivu.1 
sportiv Voința Prestări Servicii. 
Și se poate spune în acest sens că 
secțiile de ciclism — inclusiv an
trenorii respectivi — au maini- 
iestat o condamnabilă indiferență. 
Astfel, doar 9 participanți la pro
ba avansa ților, 10 la semicurse, 
115 la juniori și (notați bine) 
TREI concurente la proba femi
nină.

In atare condițiuni, firește, nu 
avem prea multe de spus despre 
întrecerile de ieri. La avansați 
■a cîștigat A. Faniciu (Energia), 
Ja semicurse D. Rotarii (C.C.A.), 
ia juniori 1. Stoica (C.C.A.), iar 
la ferte ’Maria Bisak (Progresul).

Subliniem că Recolta a avut 
cei mai mulți reprezentanți, ceea 
ce constituie un frumos exemplu. 
Este cazul ca inspecția de ci
clism, comisia orășenească și cen
trală să reflecteze serios asupra 
situației îngrijorătoare în ceea ce 
privește activitatea de ciclocros.

Trebuie să mărturisim că rare 
ori am avut prilejul să consemnăm 
rezultate atît de echilibrate ca du
minică seara. Jocurile de baschet 
disputate ieri în cadrul campiona
telor republicane au fost fcarte in
teresante și majoritatea partide
lor s-au încheiat la 
foarte mici.

Pe această linie evidențiem fn 
primul rînd victoria echipei Știința 
Cluj care a dispus de Flamura ro
șie Oradea. Studentele clujene au 
făcut ua joc excelent, condi:-înd 
la un moment dat cu 17 puncte. 
Puțin a lips.it însă ca victoria să 
revină orădencelor, care au avut 
în repriza a doua o revenire pu
ternică. Cele mai bi-ne jucătoare 
au fost Criștea-Szekely, Vincze- 
ler și Papp de la Cluj, Kohelka, 
Magy și Taub de la Oradea.

Cealaltă echipă orădeană, Pro
gresul, a avut multe emoții îna
inte de a cîștiga jocul cu Voința 
Orașul Stalin,

In Capitală, meciul dintre Știin
ța I.C.F. și Știința Ministerial In- 
vățămîntului a avut și el o desfă
șurare interesantă, cu un final e- 
moționant. Știința Ministerul In- 
vățămîntului a început bine par
tida, făcînd un joc pozițional lent 
(indicat în fața echipei Știința 
I.C.F. căreia-i convine jocul 
în viteză) și dominînd ambele pa
nouri- Studentele de la I.C.F. au 
fost în prima repriză nesigure în 
acțiunile poziționale, făcînd față 
doar prin acțiuni individuale de 
contraatac î>n care s-au evidențiat 
Zăvădescu, Tintorescu Și Belii.

★
Aseară, în ultimul joc disputat 

în sala Fioroase a. Locomotiva 
P.T.T. a reușit o nouă și remarca
bilă performanță întrecînd pe frun
tașa clasamentului campionatului 
masculin — neînvinsă pînă acum 
— Dinamo București cu 67—60 
(26—29). Imbinînd și de data a- 
ceasta aportul toi Cucoși la fel de 
bine inspirat și util ca în meciul 
cu C.C.A., cu un bun joc de cîmp 
în care s-au evidențiat în mod 
deosefeit Călugărean-u și Ganea

ei if erențe

care 
la 8

par

(34—23) ;
Progresul IM.F. 

61—7S (27—37),

în-
Ghe-

înotătorii de la Dinamo Buc. 
au cîștigat „Cupa orașului Turda”

Sîmbătă și ieri, orașul Turda a 
găzduit un important concurs de 
natație’ (organizat ‘de comisia cen
trală) dotat cu Cupa orașului 
Turda. Au participat 80 de concu- 
renți din orașele București, Cluj, 
Reșița, Sibiu, Or. Stalin și Turda. 
Sînt de subliniat următoarele re
zultate : ZIUA I : 400 m. liber se
niori : N. Toth (Loc. Cluj) 5:10.5; 
200 m. bras senioare : Ecaterina 
Orosz (Progr. Cluj) 3:10,0; 
m. liber senioare: Mariana 1 
(Dinamo Buc.) 1:19,3; 
spate senioare • Nicoleta 
nescu (S.S.T.) 1:24,7. ZIUA a H-a : 
100 m. liber juniori: G. Blajek 
(Știința Buc.) l;02,5; 100 m. flu
ture juniori : Șt. Kroner (Știința 
Buc.) 1:13,4; 200 m. bras seniori: 
F. Heitz (C.C.'A.) 2:38,9 (timp su
perior recordului țării cu 6 zecimi 
de secundă, dar neomologabi'i, de
oarece bazinul acoperit din locali
tate este lung de 24,98 m. ceea ce 
înseamnă că Heitz a înotat cu 16 
cm. mai puțin, alică 199,84 m.). 
„Cupa orașului Turda" a revenit 
înotătorilor de la Ornamo Bucu
rești.

100
Iliescu 

100 m- 
Ștefă-

INFORMAȚII ronosport
Iată cum arată un buletin Prono

sport cu 12 rezultate exacte la con- 
-cursul nr. 46 (etapa din 18 noiem
brie 1956):

Loc. Tr. 
X

Met
X 

Or. 
Tg.

1 
Met.

2 
Buc. 2 
Lococn.

1

Progr. S. Mare
Severin
Loc. AraU — Energia 
Hunedoara 
Energ. Met. Uz. tract.
Stalin — Recolta
Mureș
Știința Iași — Energ.
St. roșu Or. S4alin 

V. Progr. Focșani — Șt. 
VI. Rec. Av. Reghin —

Cluj
1 VII. Anulat 
TVI1I. Energ. Min. Lupe ni — 
|, Met. Reșița 1
'' IX. Energia Met. 1 Mal Ploești —

1

li 
t.

i

:,i

i.

ii.
m.

Av.

IV.

Energ.

Dinamo Bîrlad 
X. Energ. Met. C.

Progr. Sibiu
XI. Roma — Fiorentina 

.. italian)
ȚXII. Atalanta s-i Juventus 

italian)
-IA Lanerossi — Sampdoria 

italian)

La acest concurs au fost 
(aproximativ 460.900 buletine.

Meciul VII (Energia Flacăra Mo
roii — Dinamo 6 București) între- 
rupîndu-se înainte de terminarea 
timpuriul Tegu&amentar de joc a fost 

•4ANULAT. Deoarece meciul VII «

Turzii —
1 

(câmp.
2 

(camp. 
X 

(camp.

depuse

fost anulat după închiderea con
cursului, conform regulamentului 
s-a acordat tuturor variantelor de
puse pronosticul exact la meciul de 
rezervă A (Lanerossi-Sampdoria).

★
I.S. PRONOSPORT ADUCE LA 

CUNOȘTINȚA PARTICIPANȚILOR 
CA MECIUL I (DINAMO BUCU
REȘTI — T.D.N.A. SOFIA) DIN 
PROGRAMUL CONCURSULUI PRO- 
NOSPOP.T Nr. 47 (etapa din 25 no
iembrie) A FOST ANULAT. PAR- 
TICIPANȚII VOR COMPLETA 
PRONOSTICUL LA MECIUL DE 
REZERVA A (BEERSCHOT — VER- 
VIERS).

★
Astăzi după «miază începînd de la 
ora 18 va avea loc la Agenția Cen
trală din București Calea Victoriei 
nr. 9 tragerea din urnă a premiilor 
speciale pentru variantele cu ,,0" 
rezultate de la concursul nr. 44 
(etapa din 4 noiembrie). Sînt invi
tați a lua parte toți participanții 
care au avut variante cu „0" re
zultate la concursul nr. 44.

★
I. S. Pronosport reamintește par- 

ticipanțHor care au obținut varian
te cu ,.6“ rezultate la concursul 
Pronosport nr. 46 (etapa din 18 no
iembrie) că sînt obligați a comple
ta formUtarele-eomaunicare pînă cel 
mai tîrziu joi 22 noiembrie.

campioană republicană

O fază din meciul FI. roșie Steagul roșu — Energia Reșița, 
desfășurat ieri în Capitală.

huși cu 7-2 (3-0). Au marcat: 
Scheipp (4), Vasile (2) și Windt 
pentru învingătoare, Georgescu și 
Eremta pentru învinse.

La Tg. Mureș, Progresul a în
trecut Recolta Codlea cu 4-0 
(3-0), după un joc lent, lipsit de 
inteies.

Mal tehnice, jucătoarele Fla
murii roșii Sibiu și-au deoășit co
legele de asociație din Sighișoa
ra cu 2-1 (1-0), într-un joc mult 
îngreunat de terenul desfundat.

In Caipîtală, Știința I.C.F. a 
reușit să învingă Știința Min. In-

După luni de zile de întrecere 
— întreruptă o perioadă des
tul de mare din cauza participă
rii reprezentativei noastre la cam
pionatele mondiale — campiona
tul feminin de handbal cat. A a 
luat sfîrșit odată cu desfășurarea 
etapei de ieri. Câștigătoarea titlu
lui republican : Progresul Orașul 
Stalin, datorită „finișului” 
puternic.

In ultima etaipă, fruntașa 
samentuliM, Progresul Orașul 
lin, a depășit Flamura roșie

(Urmare din pag. 1)

său

cla- 
Sta- 
Bu-

vățăimintului cu 3-1 (0-0); . cel 
de-al doilea meci, FI. roșie Stea
gul roșu — Energia Reșița a fost 
cîștigat destul de greu cu 6-4, 
de echipa bucureșteană. care la 
pauză fusese condusă cu 2-3. Re
zultatul primei reprize a fost de
terminat de greșelile apărării e- 
chipei-gazdă. După pauză, jucă
toarele Flamurii roșii au jucat 
mai agresiv și practicînd totoda
tă o aipărare strictă, om la om. 
au reușit să egaleze și să ia aipoi 
conducerea. Au marcat: Dumi
trescu, J«i,pa, Țicu, Aron, Popescu, 
Roșu (FI. roșie), Polecla (2), Bă- 
iaiș și Jendl (Energia)

★

In cadrul unui meci restant din 
campionatul masculin cat. A., E- 
nergia Timișoara a învins Voința 
Sibiu cu 11-7 (5-2). Jocul a plă
cut mai ales în repriza a 11-acînd 
a fost mult mai echilibrat.

In campionatul de calificare 
pentru campionatul masculin cat. 
B, Progresul I.T.B. a obținut — 
cu 16-15 (6-9) — asupra Voinței 
Sighișoara o victorie insuficientă 
pentru a-i asigura calificarea, ast
fel îneît viitoarea participantă la 
campionat va fi echipa din Sighi
șoara. In lupta pentru calificarea 
în campionatul feminin cat. A, 
Energia Meta'lul Ploești a între
cut dSn nou FI. roșie Botoșani, de 
astă dată cu 11-1 (8-1).

* Ce Ce 8*0
Olteanu. Rezultatul

noileanu a trimis balonul in bară 
dintr-o lovitură de pedeapsă.

LOCOMOTIVA GRIVIȚA ROȘ1E- 
ENERG1A PETROȘANI 8-0 (0-0)

tot 
din 
cu 
un 
ra

executată de 
favorizează echipa Progresul Să
nătatea.
LOCOMOTIVA P.TtT.-ENERGIA 

S. M. OR. STALL 0—0 
întîlnirea era importantă 

pentru clarificarea situației 
subsolul clasamentului, dar, 
toate că echipele au furnizat 
spectacol plăcut, rezultatul a
mas nedec.s, urmînd ca ultima e- 
tapă să decidă cine va rămîne 
In prima categorie în viitorul se
zon. De remarcat că Energia a 
fost pe punctul de a înscrie prin 
Girescu, dor acesta, fiind sigur 
de încercare, și-a încetinit alerga
rea și a fost ajuns din urmă de 
Bostan, care l-a placat. D. Ma-

Puțin a lipsit ca meciul dintre 
foștii campioni ai țării, rugbiștii 
feroviari și formația minerilor din 
Petroșani să se termine cu un 
rezultat surpriză. Cu numai 15 
minute înainte de sîîrșitul parti
dei scorul era egal, însă atacurile 
hotărîte și energice a.ie liniei de 
treisferturi, în care au excelat 
Moraru și Enache, au schimbat 
soarta meciului. Oaspeții au domi
nat teritorial — mai ales în pri
ma parte a jocului — dar lipsa 
d® precizie în -j.itrolul balonului 
și slaba legătură între comparti-

mente a dus la pierderea unor 
ocazii favorabile
ENERGIA LS.P. BUC.-ȘTIINȚA 

CLUJ 26—6 (8—3)
In campionatul cat. B s-au 

înregistrat următoarele rezul ate: 
Știința Arad-Locomrtiva Cluj 6-3 
(3-0), Știința Iași-Ști nța Bucu
rești 0-6 (0-0), FI. roșie Orașul 
Stalin - Energia Ploești 6-3 (3-01. 
Energia M'ne Buc.-Energia Con
stanța 12-3 (6-0), Energii Repu
blica Buc.-Progresul I.A.T. Sibiu 
5-0 (neprezentare), LocomoTva 
Buzău-Progresul Tecuci 5-0 (ne
prezentare).

In primul tur a! finalei campio
natului' republican de rugbi re
zervat juniorilor, Energia M.T.D. 
a întrecut Locomot va Grivița Ro
șie cu scorul de 6-3 (0-3).

MTin.it
lips.it


Campionatele categoriilor A și B s-au încheiat ieri cu victoria finală a echipelor?
C.C.A. București, Recolta Tg. Mureș și Energia Steagul roșu Orașul Stalin

Cu ultima etapă disputată Ieri, 
campionatul republican categoria 
A ți B pe anul 1956 s-a terminat, 
după ce mai bine de 8 luni a ți
nut încordată atenția sutelor de 
mii de iubitori ai fotbalului. Suc
cesul final a fost de partea echi
pelor : C.CJA. București, Recolta 
Tg. Mureș și Energia
Roșu Orașul Stalin. Prima 
venit campioana țării pe 
1956, iar celelalte două au 
gat dreptul de a juca anul
în categoria A. Toate trei echipele 
merită felicitări pentru comporta
rea din acest an.

In categoria A, în care ieri au 
fost și unele surprize (scorul ai 
care au pierdut C.C.A. — la Ti
mișoara — și Știința Cluj), cla
samentul final se prezintă

Steagul 
a de- 

anul 
cîțti- 
viitor

1. C.C.A. Buc. «4 15 3 6 64:28 33
2. Din. București 24 13 3 8 48:34 29
3. Știința Timiș. 24 dl 7 6 40:31 29
4. Locomotiva Buc. 24 9 10 5 46:27 28
5. En. FI. Ploești 24 9 9 6 42:25 27
6. Fl. roșie Arad 24 9 6 9 37:40 24
7. Din. Or. Stalin 24 9 5 10 36:38 23
8. Progresul Or. 24 10 3 11 29:45 a
9. Progresul Buc. 24 8 6 10 34:39 22

10. En. petroșani 24 9 6 10 29:35 22
11. Locomot. Timiș. 24 5 9 10 20:39 19
12. Știința Cluj 24 6 5 13 22:48 17
13. Dinamo Bacău 24 6 4 14 24:42 16

Scor-surpriză
18 (Prin telefon), 
s-a prezentat în 
o formație lipsită 
și Știința Timișoa-

★

urmează ultimele jocuri 
Cupei R.P.R.
avea loc: o restanță 
„optimilor”, Știința

Și acum 
din cadrul

Joi vor
din etapa _ . ...
Ciuj-C.C.A. la Cluj, și un joc din 
cadrul „sferturilor de finală", 
Locomotiva București-Energia Fla
căra Ploești la București. Dumi
nica viitoare sînt programate ce
lelalte „sferturi" : Energia Stea
gul Roșu Orașul Stalin-Progresul 
Oradea, Energia C. Tonii-Loco
motiva Timișoara și Energia Ga- 
lați-Știmța Cluj sau C.C.A.

< Plonjonul lui V(u a fost inu til, deoarece Pahonțu a executat 
defectuos penoltiul irimițind min gea pe lingă poartă. Fază din 
medul Energia Flacăra Ploești — Dinamo București.

(Foto: I. Mihăică)
--------------- - " . -----------

tin adevăr elementar pe care nu l-au cunoscut pioeștenii

TIMIȘOARA 
Echipa C.C.A. 
acest meci cu 
de opt titulari 
ra a avut jocul la discreție, do
minând aproape tot timpul. In a- 
semenea condițiuni, spectatorii 
n-au mai asistat la jocul de ca
litate la care sperau, ținînd sea
ma de comportarea 
din ultimul timp ale 
pioane.

In prima repriză, 
min. 9 și Lazăr în 
pierdut situații extrem de favo
rabile de a deschide scorul. Stu
denții continuă să aibă inițiativa 
și — după ce Victor Moldovan a 
ratat în min. 41 singura ocazie 
avută de C.C.A. în această repri
ză — reușesc să* înscrie în min. 
44 prin Cipsesțu, în urma unei 
pase primite de la Dinulescu. La 
reluare, *în primul minut chiar, 
Bukossy reia cu. capul spre poar
tă, dar Brrnzei respinge tot cn 
capul, amh?4nd cea mai clară o- 
cazie avută de C.C.A In schimb, 
gazdele atacă mai periculos și 
eficace și în minutele’ 55, 56 ți 63 
marchează trei goluri, prin Filip 
(2) și Cio6escu. care reia mingea 
respinsă de Voinescu la ja șui 
al lui Cojoreanu. După o perioa
dă de scădere a ritmului de joc 
de către studenți, aceștia «vin 
Trf-’ atac mai insistent spre sfîr- 
șit. cînd Dinufescu (min. 81) sta
bilește scorul final.

A condus G. Popescu-București.
ȘTIINȚA: Pain-Zbîrcea, Brin- 

zei, Florescu-Cojoreanu, Tănase- 
Lazăr, Fîlip, Ciosescu, Dinul eseu. 
Gîrleanu

C.C.A.: Voineseu-Dragomirescu, 
Rădulescu, Ivănescu-Staicu, Bi- 
bere-Cacoveanu, Ghibea. Bukossy, 
Marin Mancei, V. Moldovan.

AL. GROSS 
P. VELȚAN

și succesele 
echipe; cam-

Cioseseu în 
min. 10 au

Cînd joci omul și nu mingea, pierz
Rezultatul întîlnirii de la Plo- 

ești : 3—1 (2—1) în favoarea echi
pei Dinamo București constituie, 
fără îndoială, o surpriză și el ilu
strează în mod elocvent inconstan
ța comportării echipelor noastre 
fruntașe. Nu mai departe decit cu 
trei zile în urmă, Dinamo Bucu
rești fusese făcut... k-nock-out Ia 
Orașul Stalin și eliminat din Cupa 
R.P.R. de Energia Metalul Stea
gul Roșu și iată că la un atît 
de scurt interval dinamoviștii reu
șesc să se reabiliteze prin merituo
sul rezultat de la Ploești.

Victoria dinamoviștilor își gă
sește explicația în primul rînd 
în jocul pe care l-au prestat. Di
namo București s-a mișcat mai 
bine, a avut condiție fizică supe - 
rioară, a combinat precis, a atacat 
cu vigoare și mai ales s-a apărat 
cu calm și hotărîre. In schimb 
Flacăra a fost de nerecunoscut. 
Stăpîniți de o excesivă nervozitate 
— in parte justificată de flagran
tele erori de arbitraj — pioeștenii 
au comis nenumărate greșeli teh- 
r >ce (p«se Ja adversar, șuturi făiă 
adresă) și s-au orientat greșit, 
jucînd omul și nu murgea, ceea 
ce a dus în repetate rînduri la 
inadmisibile ciocniri, cu și fără

minge. Arbitrul Mihai Popa, total 
depășit de joc, a lăsat friu liber 
durităților și simțindu-se probabil 
mustrat de conștiință pentru că a 
acordat bucureștecilor un gol dis
cutabil (arbitrul de tușă Samoil 
din Orașul Stalin semnalase of
said) s-a lăsat apostrofat și chiar 
îmbrîncit de jucătorii ploeșteni, o- 
ferind astfel un pro6t exemplu de 
lipsă de autoritate.

Iată acumcîteva faze mai impor
tante: în min. lOZaharia demarează 
pe tușă, iar centrarea sa precisă este 
reluată de Bădulescu în poarta lui 
Uțu. Dinamo contraatacă și la ca
pătul unei acțiune construite de 
Nicușor, Ene egalează printrun 
șut sec (min. 24). La un nou 
atac al dinamoviștilor, arbitrul de 
tușă semnalează ofsaid, totuși- ac
țiunea continuă și Boian înscrie 
din apropierea porții. La reluare, 
pioeștenii atacă în forță și supun 
poarta dinamovistă unui adevărat 
bombardament, dar Băcuț II, An
gel și, în ultimă instanță Uțu, sal
vează’ La o minge respinsă de 
Uțu, Izghireanu comite hends, iar 
lovitura de Ia 11 m. este trasă 
afară de Pahonțu în min. 61. 
Pioeștenii își intensifică atacurile și 
în min. 70 Băcuț

punctele!...
pe linia porții, iar Uțu se relevă 
apărind în mhi. 75 și 77 două 
șuturi puternice trase de Drăgan 
și D. Munteanu.

In min. 85 la un contraatac al 
dinamoviștilor, apărarea ploeșteni- 
lor este prinsă pe picior greșit ți 
Sura trimite balonul la Ene, oare, 
din apropiere, pecetluiește scorul 
partidei la 3—1.

ENERGIA FLACARA: Maroși 
— Pahonțu, Marinescu. Topșa — 
Cosmoc, Pereț — Zaharia, D. 
Munteanu, Drăgan, Tabarcea, Bă- 
duieacn.

DINAMO: Uțu — Izghireanu, 
Băcuț II, Florian Anghel — Că- 
linoiu, Nunweiller — Boian, Ni- 
cușur. Ene, Neagu, Suru.

S-au remarcat: Zaharia, Drăgan, 
Uțu, Băcuț II, Nunweiller, Nicu
șor, Ene și Boian.

S. MASSLER

II salvează de

Progresa! Oradea învingător ia scor la Cluj
CLUJ 18. (Prin teleion). 

timul joc de campionat s-a 
iat ou un rezultat surprinzător: 
Progresul Oradea a învins Ști
ința ou 5—2 (2—1). Orădedi au 
meritat acest rezultat.

In primele 30 de minute, Știin
ța a dominat mult, dar a ratat 
o scrie de ocazii prin: Lutz 
(min. 5), Suciu (min. 8), Drago
man (min. 11) și Băluțiu (mii 
26), care au tras din poziții dare 
lie alături. fie peste poartă. Oră- 
denii. care aj acționat sporadic 
în această perioadă și au avut 
o singură ocazie în min. 16, ra
tată de Carioas, și-au reven't trep- 
tat-treptat și au deschis socrul în 
min. 32 prin Toth. Șase minute 
mai tîrziu, Avram a egalat 
gînd în poarta părăsită de 
ner. Progresul continuă să 
inițiativa și ia conducerea 
min. 43 prin Carieaș, la un

— U.- 
înche-

tră- 
Geb- 
albă 

în 
con-

Vîad. Dupătraatac 
pauză, 
de 10 
vram și Dragoman (min. 48 .
55) trag peste poartă. In min. 
60, Tiriac salvează de pe li Via por
ții la un șut a! lui Suciu. Apoi. 
Progresul — care domină majori
tatea timpului în repriza a doua 
— preia inițiativa și înscrie trei 
goluri prin: Ca-ricaș (mn. 62), 
Oar.caș (min. 74) și 'Meszaros 
(min. 76). Scorul final a fost sta
bilit în min. 90 de Lutz,
Arbitru: C. Petrescu-Craiova.

ȘTIINȚA : Bucur-Szekely, Luca, 
I sac-Georgescu, Nededcu I-Avram, 
Lutz', Suciu, Băluțiu, Dragoman.

PROGRESUL: Gebner-Vărzan
I, Tiriac, Ba.rcu-1. Bartha, Krem- 
panski-Toth, Fl-orea, Carieaș, V’ad, 
Meszaros.

inițiat de
clujenii sînt în atac timp 
minute, presează dar A- - T"V----------

Joc amical
PROGRESUL BUCUREȘTI— 
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 

4—3 (3—2)
Jocul, mai puțin interesant în 

prima repriză ca factură tehnică, 
deși s-au marcat mai multe gen 
luri, a cîștigat în calitate după 
pauză, datorită mai ales echipei 
Progresul. Aceasta a jucat mai 
clar, mai simplu și mai pericu
los. Feroviarii au abuzat de com
binații, de pase laterale și, în 
urmă, de jcc în tripletă. Au mar
cat: Costea (2), P. Moldoveanu 
și Banciu (Progresul), Neamțu, 
Semenescu și Olaru (Locomotiva).

£M. BOCOȘ

Recolta Tg. Mureș învinsă, 
Energia Steagul roșu Orașul Stalin învingătoare 

în ultima etapă a categoriei B
Seria I-a Seria a Il-a

ENERGIA UZ. TR. 
RECOLTA TG.

_ 3-1 (2-0)
Energia a repurtat o frumoasă 

victorie în fața campionilor se
riei, Recolta Tg. Mureș. Meciul a 
fost viu drsputat din primul și 
bînă în ultimul minut. In prima 
repriză, localnicii dorrrnă copios 
ți reușesc să înscrie două goluri 
prin Ursu (min. 23, din 11 m.) si 
Peter (mia. 24). In repriza se
cundă, localn:cii slăbesc aiura și 
oaspeții încep să atace din ce în 
ce mai insistent. Ei reușesc să 
reducă handicapul în min. 88. 
Cînd Bociardi înscrie spectaculos. 
Un minut mai tîrziu Energia reu
nește să marcheze prin Fruth sta
bilind scorul final A arbitrat Ilie 
Drăghîd (București). Formațiile:

Energia : Iliescu—Fruth, hîagy, 
Theis—Crișan, Vălafu— Peier.
Marcoci. But nara, Ursu, Vuîcă- 
fiescu

Recolte; Lucaci—Vâkarcs II, 
Nagy, Crișan—Kajlîk, G:erling— 
Szasz Beta, Jozsi, Bociardi, Ka
lona. Szasz Carol

Tr. Brener și C. Gruia, 
corespondenți 

PROGRESUL SATU MARE—» 
< LOCOMOTIVA TR. SEVERIN

3- 3 (3-2)
Punctele a-u fost înscrise de 

.Ferenczi (nun. 10 și 27) și Radu 
(min. 44) pentru Progresul și 
Mazilu (mia. 34, 40 și 66) pentru 
Locomotiva

M. Dumitrascu 
coresnondont

ENERGIA MINERUL LUPENI- 
ENERGIA REȘIȚA

4— 2 (3—2)
Ambele echipe au prestat 

joc rapid 
rakiemor

OR. STALIN- 
MUREȘ

și spectaculos. Victoria 
este meritată. Au înscris 

Filimon (min 7 și 85) și F u rie a 
(min. 12 și 23) pentru Energia 
Lupani ți Kolnîc (min. 20 și 221 
pentru Energia Reșița

Și. Băloiu, 
corespondent

LOCOMOTIVA ARAD— ENER
GIA HUNEDOARA 2—2 (2—2)

Rezultatul de egalitate cu car* 
a hiat sfîrșit partida oglindește 
real situata de pe teren. Au în
scris Huzum (min. 10 și 20). 
pentru Energia, Ioanovici (min. 
36) și Don 
eoinotiva

(min. 43) pentru Lo-

Șt. Weinberger,
corespondent

REGHIN—LOCOMO-RECOLTA
TIVA CLUJ 2—0 (0—0)

Amenințați cu retrogradarea, 
localnicii au luptat cu ardoare 
pentru victorie. Au reuș:t-o la ca
pătul unui meci în care au domi
nat cu autoritate. Golurile 
fost înscrise în repriza a 
de către Munteanu. în min. 
67

au 
doua 
58 și

P. Trația, 
corespondent 

ENERGIA CÎMPIA TURZI1- 
PROGRESUL SIBIU 5—1 (0—1) 

In prima repriză. Energia pres
tează un joc confuz și permite 
adversarilor să înscrie prin Gan
ga (min. 17). In repriza a doua, 
localnicii atacă cu insistență de 
la început poarta adversă. Combi
națiile sînt de această dată clare 
și ooaziile sînt de cinci ori fruc
tificate. Astfel, în min. 50 înscrie 
Copil II, în min. 51 Safar, r 
mim. 55 Moldovan, iar în min. I 
și 80 Szigeti.

P. Țonea 
corespond ent

Partida restantă 
Mediaș și Energia 
joi la Reșița.

CLASAMEÎfTUL :

1. Recolta Tîrgu Mureș 24 14 5 5 55:20 33
2. Energia Hunedoara 24 11 9 4 49:24 31
3. Energia Cîmpia Turzii 24 10 6 8 27:26 26
4. Energia Mediaș 23 11 3 9 33:32 25
5. Locomotiva Arad 24 10 5 9 37:42 25
6. Progresul Sibiu 24 10 4 10 31:36 24
7. Energia Hz. Tr. Or. Stalin 24 9 4 11 32:31 22
«. Energia Minerul Lupeni 24 10 1 13 26:34 21
9. Locomotiva Cluj 24 9 3 12 30:41 21

10. Recolta Reghin 24 8 5 11 43:60 21

11. Progresul Satu Mare 24 7 7 10 36:52 21

12. Locomotiva Turnu Severin 34 7 6 ai 34:34 20

IX Energia Reșița 93 3 u 38:39 20

în
65

dintre Energia 
Reșița are loc

PROGRESUL CPCS - 
LOCOMOTIVA IAȘI 4—t (1 — 1) 

Echipa ceferiștilor ieșeni a re
zistat ritmului de joc impus de 
gazde numai în repriza întîi. Sco
rul este deschid de Racii) (min. 
23), iâr egalarea o aduce Băban 
(min. 33). La reluate, jucătorii 
Progresului CPCS atarâ tot mai 
insistent, hărțuind neîncetat apă
rarea oaspeților, care nu-i poate 
împiedica pe înaintașii gazdelor să 
combine spectaculos și să Înscrie 
încă de trei ori prin Mateianu 
(min. 50 și SI)" și Vâcnru (mjn. 
73) ‘ •'

N. Olaru 
ȘTIINTA IAȘI — 

ENERGIA STEAGUL ROȘU 
GR. STALIN 0—1 (0—0) 

Spectatorii . prezenți la această 
mtîlnire au fș&t mulțumiți de fac
tura ei. 'Ambgle echipe au desfă
șurat un joc.tehnic, cu faze rapide 
și acțiuni spectaculoase. Unicul gol 
a fost rea’rizat-de Proca (min. Si).

Fr. Baciu — corespondent 
PROGRESUL FOCȘANI — 

ȘTIINȚA BUCUREȘTI 0—2 (0—0) 
Joc de facttrrjf tehnică mediocră. 

Echipa studenților bucureșteni și-a 
adjudecat victoria prin punctele 
înscrise de Vlad (min. 85) și Po- 
logea (mjn. 87). De subliniat că 
în min. 70 arbitrul Șecbărsoiu 
(Bucui’ești) â anulat gazdelor un. 
gol perfect vajabil. (H. Cohn —■ 
corespondent).

LOCOMOTIVA CONSTANTA 
—FL. ROȘIE BACĂU 4—0 (1—0) 

Fără a- insista prea , mult, gaz
dele au cîștigat. la un soor con
cludent. Golurile au. fost 
de Munteanu (min. 9), 
(min. 51), Idneseu (min. 67) 
Iorgulescu (min. 75). (L. Briickner 
— coresp.)

ENERGIA MORENI — 
DINAMO 6 : 1—0 (întrerupt)

In prima repriză, partida a 
fost viu disputată, oferind nume
roșilor spectatori un joc de bună 
calitate. In min. 32, Ștefănescu în
scrie de la 12 m., relu’nd dm voie 
o pasă primită de la Vătan. In 
continuare, atacurile se succed 
cu repeziciune de la o poartă la 
alta. La pânză, antrenorul echipei 
bucureștene, Colea Vîlcov, l-a a- 
nunțat pe arbitrul jocului că echipa 
sa nu se va mai prezenta pe te
ren, deoarece a fost insultat de un 
spectator. Intr-adevăr, la fluierul 
arbitrului L. Păunescu (Or. Stalin) 
pentru reluarea jocului, pe teren 
nu s-a prezentat decit echipa 
gazdă, astfel că jocul nu a mai 
putut fi continuat Meciul urmează 
să fie omologat cu rezultatul de 
3—0 pentru Energia Moreni.

(Paul Andrei — corespondent) 
ENERGIA 1 MAI PLOEȘTI — 
DINAMO BÎRLAD 3—0 (2—0)
Punctele le-au înscris : Anatol 

(min. 17), Haita (min. 32) și din 
nou Anatol (min. 89, din 11 m.).

N. Pahonțu — corespondent) 
ENERGIA CIMPiNA — 

FL. ROȘIE SUCEAVA 2—2 (0—1) 
Luptă în exclusivitate pentru re

zultat, notă imprimată jocului de 
oaspeți, care aveau neapărat ne
voie de victorie sau, în cazul cel 
mai rău, de un meci nul. pentru 
a scăpa, eventual de retrogradare. 
Punctele au fost realizate de Bon- 
taș (mjn. 89 și 90) pentru gazde, 
Benț (mim. 16 din 11 m.) ți Zin- 
cttlescu (min. 52) pentru oaspeți.

(G. Briotă

CLASA.WENTUL.:

1. Energia St. roșu Or. Stalin
2. Progresul C.P.C.S.
3. Energia 1 Mai Ploești
4. Dinamo VI București
5. Energia Moreni
6. Locomotiva Constanța
7. Energia Cîmpina
8. Știinta București
9. Progresul Focșani

10. Dinamo Bîrlad
11. Știința Iași
12. Fi. roșie Suceava
13. Locomotiva Iași
14. FI. roșie Bacău

înscrise
M anole 

și

— coresp.) j

26 21 3 2 78:15 45
2« 34 4 8 61:37 32
26 12 7 7 45:28 31
26 13 5 e 39:31 31
36 9 11 6 40:34 29
26 11 6 9 53:44 28
26 7 9 10 38:45 23
26 6 7 11 34:43 23
26 7 9 10 35:48 23
26 9 5 12 37:58 23
26 « 13 9 25:30 21
26 7 6 13 41:57 20
36 6 8 Z2 20:39 20
26 4 3 15 29:71 15



Radiogramă de la Melbourne
(urmare din pag. a I-a)

Tlnărul maestru al sportului Iuliu Szabo 'dreapia) a jucat 
campioane. Iată-l infrunrind (cu albele) 
dr. O. Tro ianescu, in partida susținută 

runda 3-a.

prirna masă a echipei 
maestrul internațional

Titlul de
a revenit

campioană la șah 
Științei Timișoara

înaintea ultimei runde a cam
pionatului republican de șah pe 
echipe, Știința Timișoara își asi
gurase un copios mm ta clasa
ment : 7 punate 1 Ou • asemenea 
„provizie", locul taRl nu mai pu
tea fi răpit studentBpr timișoreni 
și ultima tar întâlnire — cu Di
namo — se anunța fără istorie 
Pe ferea, prevederle au fost 
chiar... depășite, fiindcă dtaazno- 
viștii au pierdut prin forfait, ro
tunjind astfel punctajul timișore- 
ni'lor la 32 puncte. Aceasta dato
rită faptului că jucătoarele lui 
Dinamo au întârziat ta rondă, 
iar regulamentul este categoric 
în această privință: se dă med 
pierdut întregii echipe! Dar, des
pre aceasta ne vom permite să 
revenim într-un articol viitor.

Sîmbătă s-au jucat partidele 
întrerupte din rundele precedente, 
fiecare dintre ele avind darul să 
definitiveze rezultatele meciurilor 
respective: Troianescu-Băiănei
J/2— Vi (Progresul IJM-F.-Dinamo 
5* */z —2'h). Bălănef-Breazu 1—0 
(Dinamo-Progreaul Cluj 5'k—2'/i). 
Szabo Troia îescu V4—M (Știința 
Tim Progresul I.MF. 6'4—IV,).

tate în fruntea clasamentului se 
află 3 echipe: 1. Napoli, 2. Samp- 
doria. 3. Milan toate cu cîte 11 
puncte

• In etapa de sîmbătă a cam
pionatului englez s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Arsenal — 
Bolton 3-0; Birmingham — Chari
ton Athletic 4-2; Burnley — Wol
verhampton Wanderers 3-0! Car
diff — Sunderland 1-0; Chelsea

— Button Town 4-1 ; Manchester 
United — Leeds United 3-2; New
castle —Everton 0-0; Porstmouth
— Blackpool 0-0; Preston North 
End — Aston Villa 3-3; Sheffield 
Wednesday — Tottenham Hotspur 
4-1; West Bromwich Albion — 
Manchester City 1-1. In urma 
acestor rezultate în clasament

Iată acum rezultatele compile 
ade rundei a 4-o (pemdtima) :

DIN AMO-ȘTHNȚA BUC. 3l/,-t'A 
Băîănel-Botez Menas-A.
Negre» 0—1, Georgeacn-Sama- 
riau ScMesinger-Ghitascu
0—1, Fischer- Drăner 0—1,
Ghenser-S. Negrea 1—0, Rodica 
Reichcr-EIisabeta kmescu '/»— V4> 
Eleonora Gogtfea-Maria Tarapa
nov 1—0.

PROGRESUL I.ME.-ENERGIA 
2)4—514. TroianesonVoctaescu 
%—Vî, Coo^tantinescu-Ctodltea 
'A—V2. Braunstein-Seimeanu 0—1. 
Zctlta-Nacht I—0, Dinîstranski- 
Si'lberman 0—1, Țacu- Vaida 0—1.

Pe seurt

Britanii a întrecut 
Australiei cu sco- 
0-5). 
australian

e Intr-un meci de mgbi XIII, 
echipa Marei - - -
reprezentativa 
rul de 21—10

• Tînărul
Monckton ta vîrstă de 18 
întrecut recordul mondial la 
spate, realizînd timpul de 
(v. r. 'Allan Stack — 5;03.9). 
a stabilit această performanță 
noul bazin olimpic. Maniera 
care a înotat Monckton este ca
lificată de antrenorul lotului o- 
limpic japonez Masaji Kiyokawa 
drept „fantastică*

John 
ani a 
400 m. 
4:59.2

El 
în 
în

' whAz’&'iîJMSTE HOTARE
• După o întrerupere de 3 săp- 

tămini, duminică a fost reluat 
campionatul italian. In etapa a 
opta s-au înregistrat câteva rezul
tate puțin scontate. Astfel, la Vi
cenza, echipa Lanerossi a între
cut liderul campionatului Sampdo- 
ria cu 3-2, Genova a pierdut pe 
teren propriu cu 1-0 ta fața echi
pei Triestina iar la Roma, Ho- 
renitina a învins echipa cu ace
lași nume cu 2-0 (1-0). In acest 
ultim meci, cel mai bun de pe te
ren a fost brazilianul Jtrfinho care 
a înscris cele două goluri. Iată 
celelalte rezultate: Atalamta — 
Juventus 0-0; Bologna — Spăl 
3-0: Milan — Udinese 2-0; Na
poli — Lazio 0-0; Palermo — 
Padova 1-1; Torino — Internatio
nale 1-1. In urma acestor rezul- 

la 
pe 
in

NL
Ro-

Mana Pogcrievid-Alexandra 
cotau 0—1, Sanda Filipascu- 
dica Maoolescu *4 —*/ t.

PROGRESUL CLUJ-ȘTI1NȚA 
TIMIȘOARA 1—7. Breazu-Mtite- 
lu 0—1, A. Nagy- R. Alexandres- 
cu $4—'.t, Petrescu-Gunsberger 
0—1. Demtaa-Pa-tos 0—1, Cioa- 
ni-Tocănițâ 0—I, MarcovRa- C. 
Rotam 0—1, Eljsabeta Szabo-Eie- 
na Graboviețki •/,—%, Anacirța 
Jigău-Doma Mayer 0—I

Aseară s-a desfășurat ultima 
rundă:

ȘTIINȚA TIM. — DINAMO 
8—0 (tarla: ti

ENERGIA — PROGRESUL 
CLUJ G'It—Vft Votaulescu — 
Breazu 1—0. Ciodltea — Nagy 
I—0, Seimeanu — Demtan 1—0, 
Silber man — Simon 1—0, Creta 
lescu — Malcoci 1—0. Vaida — 
Marcovkj 0—1, Ataxandra Nfco- 
iau — Elisabeta Szabo 1—0, Ho- 
dica Manoiescu — Aaiaaaița Jigăe 
'/z-'/v

ȘTIINȚA BUC. — PROGRESUL 
I M F 3—0 (5) Botez - 
nescu într, Drimer — Constanta 
nesen 1—0,

stsjn 1—0, A. Negrea — ZeHintat-„ 
Samarian — Pogor ie viei 1—0. S. 
Negrea — Tăcu într„ Elisabeta 
Ionesai — Maria Pogorievici tatr,. 
Maria Tarapanov — Sanda F|U- 
pescu ini!

De rezu’tatei» întreruptelor din 
acest ultim meci depinde și confi
gurația definitivă a clasa men tulul, 
în care numai primul și ultimul 
loc nu mai pot fi modificate.

1. Ștința Timișoara 3î p 2. E- 
nergia 23 V, p. 3. Știința B»c. 2» 
(5) p. 4. Dinamo 15 p 5. Progre 
sul IMF 13 (5) « Progresul Ctaj 
H'/î P

Trofo-

Gbițescu — Braun-

■ In orașul Cracovia s-a dispu
tat la 15 noiembrie al treilea joc 
dintre echipeta reprezentative de 
baschet ale R.P.F. Iugoslavia și 
R.P. Polone. Bascbetbaliștii iugos
lavi au obținut victoria cu scorul 
de: 64—58 (36—29).

■ In continuarea turneului pe 
care-i întreprinde în Anglia echipa 
se.ecționată de hochei pe gheață 
a ,R- C^oslovace a jucat ia 15 
noiembrie cu formația engleză 
Wembley Lyons, fruntașa clasa
mentului jgii profesioniste a Marii 
Britanii. După un meci spectacu
los hocheițtii englezi au terminat 
învingători cu scorul de 6—3 

pe seama unui arbitru sudafrican 
awe a condus cu multe scăpări 
cit și pe absența înaintașului 
Pucci

SPORTIVII NOȘTRI 
IN ATENȚIA PRESEI

La ora cînd transmit, echipa 
noastră de palo se află in bazin, 
întilnind formația Statelor Unite, 
înaintea acestui joc delegația 
noastră a participat la o recepție 
la asociația Romînia- Australi a, 
iar conducerea lotului la o recep
ție oferită de guvernatorul statu
lui Victoria. Sportivii noștri se 
bucură de atenția ziarelor austra
liene care le consacră coloane în
tregi și fotografii chiar in pri
mele pagini. Linca și Geta Hur- 
muzache sânt cei mai atent ur
măriți în timpul antrena meni eter, 
sub.’iniindu-se forma lor exce
lentă.

★
Spre deosebire de toți ceilalți 

concurenți care se simt angrenați 
în lupta pentru un loc cit mai 
bun in clasamentul probelor, at- 
lefii abisinienl — cel puțin așa 
declară antrenorii lor — sânt preo
cupați de centimetrii și secunde
le pe care le vor realiza, deoarece 
la Melbourne se pregătesc pen
tru... Roma (J. O. 1960).

PĂRERI ÎMPĂRȚITE...
Despre vreme șl instatedii pă

rerile sini împărțite. In timp ce

La Melbourne, primul adversar redutabil al echipei noa stre de polo: SORTII!
întrebați pe oricare—dintre acei 

care între cele două olimpiade 
s-a interesat cît de at de acti
vitatea echipelor reprezentative 
de polo — dacă în ierarhia celor 
mai bune formații ale lumii au 
intervenit modificări și rugați-l 
să-și precizeze opinia, prin exem
ple. Vi se va răspunde că în a- 
rena internațională, alături de 
consacratele selecționate ale Un
gariei, Iugoslaviei. U.R.S.S. și-a 
făcut anariția o nouă forță echipa 
R P. Romine

Intr-un timp scurt, reprezenta
tiva țării noastre a atins o va
loare care o îndreptățește să as
pire in turneul final de la Mel
bourne. la un loc fruntaș. Expli
cația rapidei afirmări este sim
plă. Modificările structurale sur
venite in regulamentul de joc, cu 
puțin timp înainte de olimpiada 
de ia Helsinki, oferă posibilitatea 
țărilor lipsite de tradiție în acest 
domeniu, să progreseze, să se ri
dice ca valoare.

In anul 1954 — cînd lumea 
sportivă se află la jumătatea 
drumului Helsinki-Melbourne — 
desfășurarea campionatelor euro
pene de la Torino au purtat vi
zibil amprenta „noutății" aduse 
de modificarea regulamentului. 
Jocul rapid, mobil, favorizat de 
introducerea noilor paragrafe din 
regulament, cîștigă teren asupra 
celui static. Deoparte, elementul 
dinamic, surpriză — spectacol în- 
tr-un cuvînt — de cealaltă par
te, acțiuni desfășurate cu „înce
tinitorul", cu o tactică șablon, 
consecința întrebuințării - la ma
ximum a centrului fix în atac și 
a zonei în apărare. Epoca mari
lor jongleuri ai balonului (centrii 
ficși) apunea. Rutinatele echipe 
ale Angliei și Olandei obțineau 

continuă să conducă Manchester 
United cu 27 p. urmată de Tot
tenham Hotspur cu 25 p. Black
pool și Leeds United cu cîte 22 p.

• In etapa a 11-a a campio
natului francez disputată dumi
nică s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Saint Etienne — S tr ass - 
bourg 2-2; Sochaux — Racing 
Club Paris 3-5; Lens — Marseille 
4-1; Metz — Nice 3-3; Sedan — 
Nancy 1-1; Valenciennes — NÎ- 
mes 0-0; Angers — Reims 2-2; 
Toulouse — Rennes 6-0. Meciul 
Monaco — Lyon a fost amînat. 
In clasament continuă să condu-’ 
că detașat St. Etienne cu 20 p. 
urmată de Reims, Racing Club 
Paris, Lens și Toulouse cu cîte 
14 p. 

majoritatea sportivilor (cu pre
cădere atleții și cicliștii) se plîng 
de temperatura , scăzută și umi
ditate, celebrul fondist Vladimir 
Kuț se simte in... apele ttii. El 
consideră că pe un asemenea timp 
va realiza o performanță remar
cabilă. Nici pentru Zatopek, vre
mea proastă nu constituie un ob
stacol. El se antrenează pentru 
maraton, alergînd în ritm de
l. 500 m., ceea ce l-a făcui pe
australianul Dave Stephens să re
nunțe de a mai alerga in „plasa" 
acestuia. Kuț și Stephens sînt 
subiectul unei declarații făcute de 
cunoscutul antrenor 
Frantz Stampfl: 
rele favorit al probei
m. , mai cu seamă că 
Pirie nu pare a fi ta cea mai bună 
formă, (a alergai o milă in 4 
min. 12). Localnicul Stephens va 
aivea un cuvînt greu de spus". 
Francezii s-au declarat nemulțu
miți de velodrom, care nu este 
protejat împotriva viaturilor, iar 
înotătorii sovietici consideră tem
peratura apei din bazin (22—24 
grade) prea ridicată.

austriac 
,Kuț este ma

de 10.000 
Gordon

UN CONGRES

Pe plan organizatoric federațiile 
internaționale pe sporturi își pre
gătesc lucrările pentru congres. 
De altfel, una dintre ele, — fe
derația internațională de pentatlon 
modem — a și luat câteva hotă- 

victorii penibile asupra formației 
R.P. Romine. Dar în fața spe
cialiștilor prezenți la „europene" 
reprezentativa noastră... obținuse 
o victorie mai semnificativă: ti
nerii jucători romini vădiseră se
rioase aplicații pentru jocul mo
dern de polo pe apă. Era lim
pede că reprezentanții noștri vor 
avea de spus un cuvir.t greu... la 
masa poloului mondial. Și 1 au

>•

4

Zahan

spus, un an 
tul cel mai 
tunci a fost 
liei (medalie 
sinki) într-un

mai tîrziu. Rezulta- 
demn de reținut, a- 
victoria asupra Ita- 
de bronz la Hel- 

__ , ... i turneu desfășurat 
la Moscova. Anul acesta, rezulta
tele, a două mari turnee preolim- 
pice, desfășurate la Neapole și 
Budapesta situează echipa romînă 
în imediata apropiere a Unga
riei, Iugoslaviei, U.R.S.S. Victo
ria repurtată asupra Angliei (cu 
categoricul scor de 10—1) re
amintea de o dublă rivalitate: 
aceea dintre cele două echipe și 
o alta, mai semnificativă, dintre 
cele două sisteme de joc... După 
înfrîngerea de la București antre
norul insularilor părăsea Capitala 
declarînd : „Sistemul nostru de 
joc nu ne mai dă dreptul să ple
căm Ia Melbourne".

Acesta a fost drumul parcurs 
de reprezentativa R.P. Romîne în 
intervalul dintre cele două olim
piade : o echipă anonimă la 
Helsinki, o formație demnă de re
ținut la campionatele europene și 
astăzi un adversar cu justificate 
pretenții chiar șf în fața îugosla 
vilor și sovieticilor. De un adver
sar mai dificil și incomod decît 
oricare considerasem că am scă
pat. Dar, regulamentul competiției 
de polo menține și pentru recenta 
ediție un criteriu de desfășurare 
perimat, care nu va putea indica 
la sfîrșitul turneului O IERARHIE 
JUSTA A VALORILOR. Astfel, 
cele 4 serii care vor cuprinde 16 
echipe înscrise, vor avea capi de 

rîri deosebit de importante. L. 
propunerea reprezentantului R. P 
Ungare s-a hotărî! organizarea 
unui campionat mondial pentru 
juniori (16—20 ani) care să se 
desfășoare paralel cu campionatul 
mondial al seniorilor. La dezba
teri au participat 40 delegații. La 
ora actuală sînt prezente la Mel
bourne toate țările înscrise la J. 
O. mai puțin Luxemburg, totali- 
zind 3842 sportivi.

Iată și cîieva știri din... infir
meria salului olimpic. Timpul rece 
provoacă claaaje, indispoziții etc., 
obliging pe medici să activeze din 
plin. In îngrijirea lor se găsesc 
acum atleții Skobla (rănit la an 
deget), Hermann (tendinită), 'Nil- 
son (dureri la șold), Chramik (a 
slăbit 5 kgr.), Da Silva (abces), 
pentattonistul italian Faochini 
(luxaiie la pumnul sting), polois- 
tul italian Pucci (rănit la nună 
și suferind de ficat) etc.

Concurența olimpici participă 
ta numeroase inirecederi priete
nești. Sportivii sovietici au primit 
vizita mai multor conducători ai 
delegației olimpice a Statelor 
Unite, iar vineri seara au fast 
oaspeții lotului australian. In le
gătură cu aceste vizite, presa aus. 
traHană comentează pe larg com
portarea sportivilor sovietici, con- 
siderîndu-i drept cei mai sociabili 
dintre toți.

RADU URZICEANU 

serii pe Ungaria, Iugoslavia Ita
lia și S.U.A., clasate în ordine la 
trecuta ediție. Restul echipelor vor 
fi trase la sorți. In continuare, se 
califică din fiecare serie primele 
două clasate, care își vor disputa 
apoi turneul final (locurile de la 
1—8). Nimeni nu poate opri „za
rurile" ca în seriile I sau Ii (capi 
de serie. Ungaria și Iugoslavia) 
să figureze, datorită sorților, șt 
reprezentativele R.P. Romine și 
U.R.S.S. In- cazul acesta, cali
ficarea echipei noastre în turne d 
final a oare foarte puțin probam!*,  
deoarece, ața cum rezultă și din 
articolul de față, jucătorii unguri 
(în special) și cei iugoslavi și so
vietici ne preced în ierarhia va
lorilor. Iată cum, o anomalie j 

regulamentului, ar putea împiedica 
echipa noastră să ocupe load, Ia 
care valoarea ei, îi dă dreptul să 
aspire.

G. N1COLAESCU

Știri olimpice
Vineri seara a sosit la Melbour

ne președintele Comitetului Olim
pic Internațiohal, Avery Brundage. 
Imediat după sosire el a declarat 
ziariștilor: „încordarea interna
țională nu trebuie să constituie ten 
motiv care să stlnjenească desfă
șurarea Jocurilor Olimpice.

Vom depune toate eforturile ca 
la Melbourne să domnească o at
mosferă de înțelegere și prietenie. 
F.ste încurajator faptul că 69 de 
fări, biruind mari dificultăți poli
tice și financiare, au găsit de cu
viință să facă o călătorie aiît de 
lungă pentru a sluji idealurilor 
olimpice". Brundage a mai decla
rat că este contrariat de faptul că 
Elveția și Olanda s-au retras de 
la Jocurile Olimpice fără a avea 
motive întemeiate.

Ducele de Edinburg — prin
țul consort al reginei Angliei — 
va declara deschise Jocurile Olim
pice de vară. El a sosit, ieri la 
Canberra, de unde va continua călă
toria spre Melbourne, cu automo
bilul, traversînd tot continentul 
australian.

Tradiția olimpică prevede ca în 
ziua deschiderii jocurilor delega
țiile diferitelor țări să aibă în 
fruntea echipa Greciei, țara iniția 
toare a Jocurilor Olimpice. La 22 
noiembrie, la Melbourne, primul 
sportiv oare va păși pe stadionul 
Olimpic va fi căpitanul echipei 
Greciei, săritorul cu prăjina Geor
ge Rubanis

Brazilianul Fereira da Silva a 
declarat ziariștilor că este greu de 
indicat un învingător în proba de 
triplu salt, dar că cei mai de 
seamă adversari ai lui stat japo
nezul Kogake și sovieticul Scer« 
bakov, care este foarte greu dp 
învins.


