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ȘTAFETA PRIETENIEI 
ROMINO-SOVIETICE

La ora actuală, Ștafeta Prieteniei 
Romîno-Sovietice porpită din cele 
mai îndepărtate colțuri ale țării, după 
ce a străbătut raioanele, s-a îndrep
tat către centrele regiunii. De aci, de 

■la centrele de regiuni, Ștafeta își 
urmează drumul spre Ungheni, punc
tul să,u final pe teritoriul romîn.

In legătură cu desfășurarea ștafe
tei, o serie de corespondenți ne co
munică amănunte, după cum urmea
ză :

PITEȘTI

PORN1TA din raioanele regiunii. 
Ștafeta a fost primită joi la Pitești, 
intr-un cadru festiv, în prezența unui 
numeros pwlblic. Pînă la 
regiune. Ștafeta a fcst 
100 de sportivi (atleți, 
și cicliști). Spectatorii 

centrul de 
purtată de 
motocidiști 

adunați la
mitingul de întîmpinare a Ștafetei au 
putut asista la cîteva schimburi care 
s-au efectuat pe străzile orașului. 
A doua zi, vineri 25 octombrie, 14 
motocidiști și 6 cicliști au preluat 
Ștafeta duo:nd-o spre Cîmpulung, 
unde peste 1000 de spectatori au 
fost prezenți pe traseu în ciuda vre
mii ploioase. Din Câmpulung, Șta-

In campionatul masculin de baschet

C. C. A. a învins categoric 
pe Dinamo București

Și noi, asemenea numeroșilor spec
tatori care au umplut pînă la refuz 
sala Floreasca, am fost surprinși de 
desfășurarea derbiului campionatului 
republican de baschet. Ne așteptam ea 
întrecerea dintre echipele C.C.A. și 
Dinamo București, principalele can-

Locomotiva G. N. București 
a cîștigat derbiul campionatului 

republican feminin de volei

construit de Tineta Pleșoianu și Corne-Blocajul
lia Moraru (Dinamo) n-a reușit să respingă min
gea trasă de Ana Păunoiu. Punct pentru Loco-\ 
motiva Gara de Nord.

Citiți cronica in pag. a Il-a.

(Foto: CONSTANTIN FAUR} J

ORAȘUL STALIN

4 pagini 25 bani

Vineri la ora 16 Ștafeta Prieteniei 
Romîno-Sovietice a sosit la Orașul 
Stalin. Sportivii din întreaga regiune 
au adus mesajele tor închinate marii 
sărbători. Au mai sosit ștafetele din 
regiunile Pitești și Pteești care îm
preună cu cea a tineretului sportiv 
din regiunea Stalin, au luat drumul 
ieri spre Tg. Mureș.

La festivitatea de predare a șta
fetelor a luat cuvîntui tov. Icn Boe- 
riu din partea Comitetului regional 
A.R.L.U.S. care a mulțumit sporti
vilor pentru asigurarea desfășurării 
în bune condițiuni a acestei acțiuni.

Carol Gruia, corespondent

MEDIAȘ

Duminică la ora 19, în centrul ora
șului Mediaș a fost o animație de
osebită. Mii de cetățeni au asistat 
la plecarea unei coloane de motoci- 
cliști care urma să ducă Ștafeta spre 
Sighișoara. Cu farurile aprinse, spin
tecând întunericul, coloana de moto- 
cicliști s-a pus în mișcare, în aplau
zele mulțimii.

?etre Tomescu, corespondent

didate la titlul de campioană a țării, 
să ne ofere o luptă strînsă, un joc 
echilibrat, în care învingătoarea să 
fie decisă de-abia în ultimele minute 
sau chiar secunde. Așa s-a petrecut 
de fiecare dată și ne așteptam ca și 
acum echipele' să se prezinte în 

formă, bună, să 
ju^tă tAarfa 

i faitea lor tehnică 
' 'nală. Aseară însă, 
' gură echipă s-a

formă. bună, să

apreciată.

care a 
victorie

Ș> pe 
Dma-

arunce 
capaci- 
și mo- 
O SHl- 
dove- 

'dit pusă îa punct. Jucă
torii de la 
căror tehnică individuală 
este LTiatiim 
au ai'cătuit și un perfect 
colectiv, omogen, bîos 
legat și hotărît să în
vingă. In atac și apăra
re ei au format o ade
vărată echipă, 
înregistrat o 
frumoasă, clară 
depdin meritată.
nvwiștii au luptat cu 
dîrzenia ®re-i caracteri
zează, au avut perioade 
în care au fost pede 
adversari, dar, în gene
ral, nu au avut suficien
tă coeziune pentru a 
putea trece de apărarea 
bme închegată 
mației C.C.A., 
tnu a 
rapide, pline de fante
zie și eficace ate adver
sarilor.

Evoluția 
primă clar 
■pelor în

«C.C.A. a 
«din cele 20 de 
«avînd uneori 
vde 16—17 
|34:59-42), iar presingul

C.C.A., a

a for- 
sau pem- 

stăvMi atacurile

scorului ex- 
vaJoarea echi- 
acest meci, 

condus în 18 
minute, 

diferențe 
puncte (mim.

(Con tinware în pag. 3}

★

feta a hiat drumul spre Orașul Sta- Hn • — _ - —trecînd prin Rucăr și Bran.
N. Oțeleanu, corespondent

Ion Baciu (C C.A.) conduce plutonul in proba de semifond
(Foto: L. TIBORJ

Au luat sfîrșit 
întrecerile finale 

ale Dinamoviadei
ORAȘUL STALIN 27. (Prin te

lefon). Timp de patru zile in lo
calitate s-au desfășurat întrecerile 
finale din cadrul Dinamoviadei,

Spre deosebire de trecutele e- 
diții ale acestei competiții, in a- 
cest an Dinamoviada a avut pe 
lingă un caracter sportiv de per
formanță și unul de sport de 
masă. Intr-adevăr toți parlici- 
panții au fost prezenți în mod 
obligatoriu și la startul unui con
curs de orientare turistică, foarte 
reușit, desfășurat pe o distanță 
de 16 km. Competiția a eviden
țiat o serie de elemente foarte 
talentate, ale căror performanțe 
s-au situat in centrul atenției or
ganizatorilor și spectatorilor. Ast- 
jel, Mihai Ionescu Vass (Stalin) 
a parcurs proba de cros (3000 
m) in timpul de 9:32j0, iar con
curenta Eugenia Grigoraș (Bucu
rești) a obținut in proba de greu
tate (5 kg) performanța de 8,17 
m. Remarcăm de asemenea re
zultatul lui Constantin Pavel 
(Oradea) : 519 p. în proba de tir 
3x20 focuri. Iată acum și rezul
tatele tehnice înregistrate: CROS: 
(băieți); 1. M. Ionescu Vass, 2. 
Ion Mărgineanu, 3. N. Georgescu 
(București); fete: 1. Viorica
Costea (Stalin), 2. Maria Albert 
(Oradea), 3. Emilia Văcuț (Ti
mișoara). ȘAH: băieți: Emil
lancu (Suceava). Fete: Gabriela 
Triță (Cluj). TIR: băieți: l. C. 
Pavel (Oradea), 2. I. Stănescu 
(Oradea), 3. D. Firu. Fete: 1. Sil
via Someșan (Oradea), 2. Iulian 
Socolov (Iași), 3. Elena Bulgara 
(Galați). TR1ATLON (băieți) : 1. 
Gh. Voicilă, 2. Gh. Teșu (Iași).
3. P. Dumitrescu. Fete: Eugenia 
Grigoraș (București), 2. Elena 
Matei (Stalin), 3. Elena Mai- 
lat. (R. A. M). FOTBAL: Ora
dea. ORIENTARE TURISTICA 
Galați.

FRUNTAȘI IN ORGANIZAREA 
CONCURSURILOR DE CASA

Colectivele suartivc din raionul 
Timăveni acordă o importanță deo
sebită angrenării unui număr dt mai 
mare de membri în activitatea spor
tivă. Că lucrurile stau astfel ne-o 
dovedesc cete 29 concursuri și cam
pionate de casă organizate de colec
tivele sportive din raionul Tîrnăveni 
la disciplinele tenis de masă, volei, 
șah, tir, popice și fotbal la care au 
luat parte aproape 1000 de concu- 
renți, dintre care 451 fete. Tot în a- 
cest raion , a fost organizat un con
curs la tir, popice și tenis de masă 
la care au participat 689 tineri și ti
nere. Dintre colectivele care am ob
ținut cole mai importante succese hi 
organizarea concursurilor de casă și 
mobilizarea concur enți lor, amintim pe

sfîrșitr.l sezonului

Cupa Sportul popular" la ciclism 
a întrunit toate atributele unei 

mari întreceri
Vremea splendidă de ieri dimineață 

a fost o Invitație irezistibilă pentru 
iubitorii sportului pedalei care au 
populat în număr neobișnuit de mare 
tribunele velodromului Dinamo. „Cu
pa Sportul popular" — desfășurată 
în cinstea Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice — s-a bucurat, din toate 
punctele de vedere, de un succes ca-

în
de 
ur

Etapa a IX-a era așteptată cu 
teres atit in campionatul feminin 
handbal cai. A., in care, la Sibiu, 
ma să se hotărască disputa dintre 
Progresul Steagul Roșu și Flamura 
roșie Sibiu pentru șefia clasamentului 
cit și în campionatul masculin in care 
o infringere a liderului — C.C.A. — 
ia Timișoara ar fi servit de minune 
formației Dinamo Orașul Stalin, aflată 
pe locul II. Surpriza nu s-a produs la 
Timișoara, unde C.C.A. a ciștigat. In 
schimb, ,,derbi-ul" de la Sibiu a adus 
în fruntea clasamentului formația lo
calnică Flamura roșie. Iată acum re
zultatele tehnice și unele amănunte.

C.C.A. IȘI MENȚINE LOCUL...

MASCULIN CAT. A. Energia Timi
șoara—C.CA. 11—12 (5—7). Liderii 
și-au menținut locul în clasament du
pă un joc calm, echilibrat, in care fie
care echipă a condus alternativ pînă 
în min. 46, cînd balanța a înclinat de
finitiv către C.C.A. Lipsită de aportul 
lui Walt zer și Reitz, formația gazdă nu 
a putut face față atacului mai bine or- (Continuare în pag. 2-a)

Fază din meciul Știința 1.

■. -.
AL. DINCA

'.C.F. —Progresul Orașul Stalin: 2—2 (1—1) 
(foto : GH. DUMITRU))

& %

SPORTUL DE MASA
Energia Sticla, Voința Tîrnăveni și 
Recolta Seuca.

Ion Hasașiu—corespondent

ANIMATORII ACTIVITĂȚII SPOR
TIVE DIN ARMAȘEȘTI

Activitatea sportivă din comuna 
Armășești, raionul Urziceni, se bucu
ră pe zi ce trece de o tot mai mare 
prețuire in rindurile tinerilor săteni. 
Animatorii principali sînt elevii șco-, 
Iii profesionale agricole din ccmu-nă

i tegoric. Valoarea concurențiJor, nrâ 
i vrful ridicat al întrecerilor, entuziasm 
i muil special oriilor, arbitrajul — irripe-- 
■ cabiil de data aceasta — a<u erect o, 

ambianță de mare întrecere sportivă.. 
Astfel, reuniunea „de adio" (amintim 
că această competiție a marcat închi-* 
derea sezonului) a avut din plin a- 
tributele unei reuniuni festive.

Vă mărturisim că am simțit și noi, 
alături de cele cîteva mii de specta
tori și de concurenți, regretul sincer- 
că stagiunea (destul de scurtă în 
cest an) s-a terminat și că, pînă 
primăvară, nu vom mai asista la 
lectrizantele probe pe pistă.

După sclemnitatea de deschidere, 
alergătorii participant la „Cupa; 
Sportul popular" au parcurs un tur- 
de pistă în memoria Iui Achille Joi-*- 
nard, președintele Uniunii Cxiistff 
Internaționale, decedat zilele trecute.. 
Apoi, au început întrecerile...

Ca de obicei, „uvertura" este exe
cutată de către viteziști, în rindurifa

a
ta 
e-*

EMIL IENCEC 
HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. 3-a)

ganizat al oaspeților și a pierdut la li-* 
mită. Au înscris: Sauer (4), Wagner 
(3), Bulgarii (2), Căliman, Zahari și. 
Costache pentru învingători, Iacob (4),. 
Michel (4), Gunesch, Kiss și Șipos 
pentru învinși.

Știința I C F. — Energia 154
9— 6 (5—3). In luptă pentru ieșirea 
din zona de retrogradare, studenții bu- 
cureșteni au învins după un joc ner
vos, dur, in care făgărășenii au ratat 
3 lovituri de 14 m. De notat că
I.C.F.-ul  a jucat in 10 oameni aproape 
întreaga repriză secundă.

Energia Reșița—Recolta Jimbolia
10— 9 (5—5), după un joc egal oină 
în ultimul moment. Au înscris: lock
man (6), Schutz (2) Lindenhach și 
Ferenschutz pentru gazde, lost 
Kaizer (3), și Vaier pentru oaspeți.

Voința Sibiu—Energia Ploești 8—3 
(3—5). Un rezultat just, după un joo 
slab, dur pe alocuri. Au marcat: Got-* 
ferdt (2), Roth (2), Kraus, Bota, 
Weidenfelder și Schuler (Voința), 

în frunte ou profesoara de educație' 
fizică. Fiecare clasă este bine repire* 
zentată de echipe de volei. fctbal'j 
baschet, handbal sau de atleți tăiem 
tați, ceea ce a determinat colectivul 
sportiv a.1 școlii să organizeze. nit 
de mult, o întrecere inter-olasc la 
mai multe discipline sportive. Unde- 
s-au desfășurat aceste întreceri? Pe 
terenurile de sport amenajate chiar 
de elevii școlii care au ținut să a-> 
dauge la singurul teren de volei! 
existent anul trecut, urmul de fotbal,■. 
unul de baschet și o pistă de atle
tism. Printre cei evidențiați pînă a- 
cnm 7n activitatea sportivă se află 
Marja Grigore, Chira Dră*an. Elenă 
Ma nd ache 
în același 
tură.

si Vasjle Voicu care sînt 
timp și frunta<: învăță-

Cih ricuciu--- r ifi



DIM ÎWĂTDARE ÎN CAMPIONATUL DE ATLETISM PE ECHIPE
Campionatul republican de atletism 

pe echipe — ediția 1957 — a luat 
sfîrșit aseară, pe stadionul Tineretu
lui. Succesul a fost — pe toată li
nia — de. partea echipelor asociației 
Dinamo La victoriile în clasamen- 
t 'e „general" și „bărbați*,- care erau 
ae așteptat, dat fiind diferența ca
tegorică pe care Dinamo o avea înain
tea ultimei etape față de celelalte 
echipe, s-a adăugat și o a treia vic
torie, la femei, incertă pînă la ulti
ma probă a concursului. De altfel, 
duelul Dinamo-Energia la femei a 
constituit latura cea mai atractivă a 
acestei etape de încheiere a cam
pionatului, și diferența finală de nu
mai 2 (!!) puncte în favoarea dina- 
movistelor, ilustrează lupta palpitantă 
dintre cele două echipe. Este adevă
rat însă că Energia a fost handica
pată de absența din formație, la a- 
ceastă ultimă confruntare, a citorva 
■elemente de bază :* Claudia Ruse, Au
relia Manea, Sanda Grosu.

Calificativul de „modest" se potri
vește foarte bine ultimei etape a di
viziei. Locurile fiecărei echipe în cla

Intrecind pe Energia I.S.P.

D’namo a obținut ieri o neașteptată revanșă 
la rugbi: 11 —9 (0—6)

Lipsită de aportul multor titulari 
/(Ghiuzelea, Florescu, Voicu, Zlătoia- 
inu, Silaghi, Petrache), dar neavtnd 
«ce pierde (după cum se știe, Dinamo 
:și-a compromis anul acesta șansele 
da primul loc) echipa dinamovistă a 
[jucat ieri complet relaxat. Deschizînd 
-.toate baloanele (chiar in propriul 
rei spațiu de 22 m.), spre satisfacția 
inumeroșilor spectatori, Dinamo ne-a 
«dovedit că rugbiul este un joc cit 
.se poate de frumos, atunci cind este 
Ijuca! așa cum trebuie. Pentru par- 

ttida lor curajoasă, deschisă, dinamo- 
viștii merită cele mii sincere feli
citări.

Din victime aproape certe (0—6 
3a pauză!) ei s-au transformat in 
srepriza a doua în învingători siguri, 
irealizînd nu numai un joc spectacu
los, ci și unul foarte e'irrce clar 
iși de o bună concepție, Dinamo a 
(reușit ieri cea mai bună partidă din 
/acest sezon, dovedind că începe să 
:se redreseze din recenta criză. In 
plus, echipa ne-a dovedit că rugbiul 
-se joacă „pe încercări" și nu exclu
siv pe lovituri de picior, chiar cind 
avem de-a face cu partide așa zise 
majore. Energia a început bine, dar 
■a slăbit pe parcurs realiztnd un joc 
■confuz. Au marcat în ordine: Mehe

Campionatul masculin de baschet
(Urmare din pag. 7)

.•aplicat de dioamoviști nu a putut 
cdecît să reducă din handicap. Scorul 
ifinal: 67-56 (31-22) pentru C.C.A.

D. ST.
★

Celelalte cinci meciuri ale etapei 
a Il-a s-au desfășurat, pe scurt, ast- 

tfel: Energia București a învins în 
deplasare pe Voința Iași cu 76—60 
(42—24) după ce își asigurase un 

lapreciabii avantaj în prima repriză, 
Dinamo Tg. Mureș a întrecut comod 
pe Energia Cluj cu scorul de 100— 

!58 (43—28). (De remarcat că Wilwert

Flamura roșie Sibiu din nou pe primul loc 
in campionatul feminin de handbal)

(urmare din pag. 1)

'Hofman (3), Ionescu (3), Trifu și Ce- 
itini (Energia).

Fl. roșie Cisnădie—Știinta Timisoara 
15—15 (8—8).

Dinamo Orașul Stalin — Știința Iași 
8—8 (6—5), dinamoviștii jucînd cu 6 
rezerve în echioă...

...IN TIMP CE PROGRESUL 
STEAGUL ROȘU. NU

FEMININ CAT. A. Flamura roșie 
Sibiu—Progresul Steagul roșu 2—1 

1(1-1)
locul-derbi a deziluzionat. Urii, cu 

irhultc greșeli tehnice elementare, lipsit 
de orizont tactic, cu majoritatea fa- 
-zelor desfășurate la tntîmplare, meciul 
'de la Sibiu a oferit spectacolul penibil 
ra două echipe fruntașe într-o stare de 
iriervozita'e extremă. In asemenea con- 
idiții, echipa care a reușit să Șe rela- 
Ixeze mai repede, să-și regăsească 
îfKțma calmul — adică Flamura roșie 
"Sibiu — a cîștigat pe merit (din a- 
‘cest punct de vederii) un ioc cam-i 
aduce primul loc in clasament. început» »••• DMW t. ’ v.îu.ij r fi 

sament (cu excepția arătată), erau 
oare cum stabile, astfel că, pe de 
parte, n-au fost prezente cele mat

Olga Zammer (Recolta) a stabilit, 
în cadrul ultimei etape a diviziei de 
atletism, un nou record national de 
junioare la 800 m.: 2:17,8.

dinți (Energia) — două lovituri de 
pedeapsă (în prima repriză), apoi 
Barbu (Dinamo) o încercare la colț, 
Iilie Ion (Dinamo) două încercări 
consecutive, dintre care ultima rea
lizată după o „spargere", urmată 
de o cursă de toată frumusețea a 
lui Emil Dumitrescu; Ionescu a 
■transformat această încercare, iar 
Mateescu (Energia) a pecetluit sco
rul partidei, transformând o lovitwă 
de pedeapsă Am reținut jocul lui 
Dumitrescu, Ilie, Alexandrescu, Stan- 
ciu, Ciobanii din echipa învingătoare, 
Mateescu, Teodorescu și Bărăscu 

e la Energia. (D. C.)
★

Rutina înaintării ca și calitățile 
liniei sale de trei sferturi au permis 
Locomotivei Grivița Roșie să treacă 
de un adversar hotărît să realizeze 
un meci mare. Invingînd pe Știința 
I.M. cu școrul de 16—0 (3—0), Lo
comotiva. a trecut pe primul loc în 
clasamentul categoriei A. (V. Hossu 
— corespondent).

Iată și celelalte rezultate din ca
tegoria A: Progresul F.B. — C.C.A. 
0-37 (0-9). Energia Republica—Loco
motiva P.T.T. 6-6 (0-6), PIoești .— 
Energia Petroșani 11-5 (3-0), între
rupt în minutul. 72 prin retragerea 
echipei oaspe.

a înscris exact jumătate (29) din punc
tele echipei sale), iar la Cluj, Știința 
IMF a dispus oarecum surprinzător 
de Dinamo Oradea cu 71—61 (35— 
32). Succesul clujenilor se daitorește 
jocului lor rapid și preciziei arun
cărilor la coș. La București Progre
sul M.I.C. a învins pe Știința Timi
șoara ou 73—66 (38—28) după un 
meci spectaculos, dinamic, cu acțiuni 
efectuate în viteză. Timișorenii au 
suferit de pe urma handicapului lipsei 
jucătorilor înalți și chiar a celor de 
sohimb. In fine, Locomotiva PTT a 
întrecut tânăra echipă Progresul Or. 
Stalin cu 65—50 (25—18).

in nota de ușoară dominare a gazde
lor, prima repriză a fost mai intere
santă, deși ambele echipe au ratat nu
meroase ocazii. Scorul e deschis de 
Inge Gross, care înscrie datorită ne
atenției portăriței Borcea dar curind 
Antoaneta Vasile egalează. In re
priza secundă jocul continuă la fel 
de nervos: bucureștencele întreprind 
cîteva atacuri neconcretizate însă din 
cauza propriei nervozități și...a atenției 
portăriței adverse, Aneliese Knopp. In 
min. 33, Inge Gross înscrie dintr-o ac
țiune personală iar acest fapt, in loc 
să oblige echipa bucureșteană la calm 
și eficacitate în scopul egalării, a avut 
un efect invers. Cu 2 minute înainte 
de sfîrșit, Victorița Dumitrescu o faul
tează grav pe Lucia Dobre, Hoffman 
execută lovitura de 14 m. dar Borcea 
reține. Arbitrajul lui C. Căpățînă (Bu
zău) corect si atent.

CALIN ANTONESCU
Progresul M.I.C. — Știința Timi

șoara 2—0 (2—In special în re
priza seendă ambein ech/ne au ji’cai 
de parcă scopul unei acțiuni ar ti..„ •' erâ SMspeflO-Ti;'- Vir. 

bune garnituri, iar pe de altă parte 
nu s-a „tras" cu maximum de ener
gie. Dintre rezultatele înregistrate, 
spicuim: .

Femei. Disc: 1. Lia Manoliu (E) 
44,01 m.; 2. Niculina Barbu (V) 
42,38 m.; înălțime: l.Eva Mayer 1,55 
m.; 2. G. Klein (SJ 1,46 m.; 100 m.: 
S. Băltăgescu (E): 12,5; 2. A. Sicoe 
(D) 12,6; 80 m. g.: A. Șerban (SJ 
11,6; 2. S. Băltăgescu (E) 11,9;
200 m.: 1. Al. Sicoe (D) 25,6; 2. L. 
Bendiu (L) 25,9; 3. A. Lipoczi (FI. 
r.) 26,0; suliță: Maria Diți (P) 49,93 
m.; greutate: 1. Ana Coman (DJ 
14,18 m.; 2. E Scherer (V) 13,03 m.; 
800 m.: 1. E Buda (D) 2:15.5; 2. 
N. Pasciuc (S) 2:16,7; 3. Olga Zam
mer (R) 2:17.8 — nou record de ju
nioare ; lungime: M. Pândele (D) 
5,49 m.; 2. E. Stănescu (S) 5,34 m.:
3. L. Neța (S) 5.26 m. Ștafeta 4x200 
m. (în afară de concurs) : Progresul 
(Palade, Drotlef. Artz. Maksai) 1:46,3 
— nou record de junioare.

Bărbați. Ciocan : Rășcânescu
(C.C.A.) 61,03 m.; 2. Acațiu Sig
mund (S) 56,37 m.; 100 m. : 1. Pri- 
siceanu (E) 10,7; 2. M. Pop (S) 
10,8; 3.ȘL Radar (DJ 10,8; 3.000 m 
ob.: 1. Aioanei (C.C.A.) 9:08.6;
suliță: A. Demeter (D) 68.37 m.; 
10 km. marș: 1. H. Răcescu (D) 
47:41,8; 400 m.: Tr. Sudrigean (Sj 
48,5; prăjină: loan Paul (C.C.A.) 
4,10 m. (a avut o încercare foarte 
bună la 4,26 mj; 2. Trandafilov; 3. 
M. Dumitrescu, 4. D. Girleanu, toți 
4,00 m.: 200 m.; I. M. Pop (S) 21,7;
2. I. Măgdaș 21,8; triplu: S. Stoian 
(S) 14,07 m.; 2. S. Ciochină (D) 
14,05 m.; 10.000 m.: V. Weiss (DJ 
30:58.0; înălțime: 1. Al. Merică (DJ 
1,92 m.; 2. V. Cincă (SJ 1,87 m.

Clasamente. General: 1. Dinamo
5111.5 p.; 2. Știința 4347 p.; 3. Ener
gia 4165 p.; 4. Locomotiva 3810,5 p.; 
5. Progresul 3302,5 p.; 6. Recolta
2696.5 p.; 7. C.C.A. 2574 p.; 8. FI. 
roșie 2479,5 p.; 9. Voința 1765,5 p.

Bărbați: 1. Dinamo 3493,5 p.; 2 
Știința 2729 p.; 3. Energia 2549 p: 
4 Locomotiva 2313 p.; 5. Recolta
2089.5 p.; 6. C.C A. 1930 p.; 7. Pro
gresul 1823 p.; 8. Fl. roșie 1414.5 p.; 
9. Voința 1090,5 p.

Femei - 1. Dinamo 1618 p.; 2. Ener
gia 1616 p.; 3. Locomotiva 1497,5 p.:
4. Progresul 1479 p.; 5. Știința 1411 
p.; 6. FL roșie 1057 p.; 7. Voința 685 
p.; 8. C C A. 644 p.; 9. Recolta 607 p

ALEXANDRU BANCIU — din co
lectivul sportiv Progresul C.P.C.S.:

CIND, CUM ȘI IN CE COND11I1 
SE FACE REORGANIZAREA CO
LECTIVELOR SPORTIVE ?

Acțiunea de reorganizare a co
lectivelor sportive a început de la 
15 octombrie. In prima etapă se 
procedează la decomasarea ac
tualelor colective sportive, prin 
desființarea cercurilor. Modalita
tea și etapele de constituire a fos
telor cercuri sportive în colective 
sportive vor fi stabilite de con
siliile actualelor colective sportive 
și aprobate de comitetele orășe
nești (raionale) de organizare a 
U.C.F.S. Condiția ca un fost cerc 
sportiv să poată deveni colectiv 
sportiv este ca în unitatea de 
muncă respectivă să existe mini
mum 15 persoane care doresc să 
practice sportul. -

In cazul colectivelor sportive 
care au mai multe cercuri numai 
în cadrul aceleiași între'n’nder, 
reorganizarea constă în desființa
rea cercurilor și cuprinderea ac-

pierderea mingii și nu lovitura la 
poartă. Au înscris Elena Padureanu și 
Carolina Cirligeanu. Știința I.C.F. — 
Progresul Orașul Stalin 2—2 (1—1). 
Un scor egal după un meci egal în 
care Progresul a beneficiat de 2 lovi
turi de 14 m. pe care n-a reușit să 
le transforme. Au marcat Scheipp (2) 
pentru Progresul, Petrescu și Coșug 
pentru I.C.F. Progresul Tg. Mureș— 
— Fl. roșie Sighișoara 4—2 (2—1),
prin punctele marcate de Dostat, Be- 
relzki, Szasz și Oprea pentru învingă
toare, Kollner și Wonerth pentru în
vinse. Energia 2 — Fl. roșie Mediaș 
2—2 (2—1). Energia Codlea — Ener
gia Reșița 6—1 (1—1).

MASCULIN CAT. B. Locomotiva 
G. N.—Energia Sibiu 14—12 (11—7). 
Recolta Variaș—Progresul Bacău 7—6 
(4—2). Dinamo Tg. Mureș—Energia 
I.C.M. Reșița 11—10 (7—5). C.S.A. 
Constanța—Progresul Arad 11 —15 
(4—7). Voința Sighișoara — ȘtiintaT 
Galați 9—6 (7—2).

Locomotiva 6. N. București 
a cîștigat derbiul campionatului 

republican feminin de volei
Jucînd aproape toate în Capitală 

meciurile lor din cadrul etapei a 
III-a a campionatelor republicane de 
volei, echipele provinciale n-au ratat 
prilejul de a servi formațiilor bucureș- 
tene, deținătoare ale locurilor frunta
șe in ierarhia acestui sport, un ener
gic avertisment. Iar dacă de data a- 
ceasta numai echipele feminine au iz
butit să-și concretizeze prin victorii 
progresele realizate și ofensiva por
nită împotriva reprezentativelor vo
leiului bucureștean, cele masculine au 
arătat clar prin comportarea lor că, 
intr-un viitor foarte apropiat, bătălia 
pentru titlu s-ar putea să nu se mai 
desfășoare doar în Capitală.

ȘTIINȚA CLUJ Șl ENERGIA ARAD 
IN CENTRUL ATENȚIEI

învinse amîndouă cu 3—2 (prima 
de C.C.A.: 15-8, 4-15. 15-12,
8—15 15—10, iar cealaltă de Dinămo: 
14_16, 15-4, 10-15, 15-7, 15-7) 
Știința Cluj și — respectiv — Ener
gia Arad s-au dovedit a fi din mai 
toate punctele de vedere egale adver
sarelor for și in orice caz ce'e mai va
loroase echipe masculine din provin
cie. Realizînd un echilibru între ran- 
dafhentul atacului (lipsit de forță și 
insuficient de variat la clujeni) și cel 
al apărării (încă deficitară la arădeni) 
aceste două echipe vor putea da de 
turcă oricărui adversar. Elementele de 
care dispun la ora actuală le dau 
dreptul să aspire, dar le și impun o- 
bligații deosebit de serioase: Chere- 
bețiu. Fieraru. Mureșan și Agîrbicea- 
nu (Știința Cluj), Heinrich, Boldui 
Perțache, V. Pavel și Huber (Energia 
Arad).

Cit privește învingătorii lor de ieri, 
cărora numai surplusul de experiență 
(sau, mai degrabă, handicapul de ru
tină al provincialilor) le-a ajutat să 
capete finalmente cîștig de cauză, se 
cuvine să acordăm în mod special o 
notă bună celor de la C.C.A. Din două 
motive: în primul rînd pentru că a- 
tacul a funcționat bine deși a fost ne
satisfăcător servit de ridicători și, în 
al doilea rînd. pentru contribuția va
loroasă ?dusă rle trăgătorii principali 
(Corbeanu și Romain) la jocul defen
siv din finalul partidei.

»tivîtății prin organizatori sportivi 
pe subunități (direcții, secții, ate
liere, etc.»

VIORICA FARY — profesoară de 
educație fizică — Deva:

ABSOLUT TOATE COLECTIVELE 
VOR FI REORGANIZATE PE PRIN
CIPIUL LOCULUI DE MUNCA?

In general, da. Există însă și 
excepții, în cazul în care actualele 

colective sportive au mai multe 
cercuri în diferite întreprinderi și 
in localitățile mici, unde condițiile 
nu permit constituirea de colective 
în liecare unitate de muncă, sau 
în cazurile în care există unități 
mici dispersate, cu un număr de 
sportivi sub prevederile statutare. 
In aceste cazuri, colectivele vor 
funcționa pe principiul teritorial, 
colectivele avînd organizatori în 
unitățile pe care le cuprind.

L. SANFT, președinte le comi siei re
gionale de baschet laș' :

CUM SE VOR ÎMPĂRȚI BUNU
RILE DE CARE DISPUN ACTUA
LELE COLECTIVE SPORTIVE, 
DUPĂ DECOMASAREA LOR si CON
STITUIREA FOSTELOR CERCURI 
IN COLECTIVE SPORTIVE?

Pînă la sfîrșitul acestui an, in
ventarul sportiv răimîne în pose
siunea unității pe lîngă care func
ționa vechiul colectiv sportiv, în 
scopul de a se asigura continuita
tea activității competiționale care, 
după cum se știe, se va duce pînă 
Ia sfîrșitul lui 1957 în vechea for
mă organizatorică. La începutul 
anului viitor odată cu Intrarea în 
vigoare a noilor bugete și a nou
lui calendar sportiv, organele o- 
rășenești sau raionale U.C.F.S. vor 
repartiza după criterii obiective

0* E . I. A
In legătură cu distribuirea bilete

lor de intrare la jocul internațional 
de fotbal R.P. Ronsînă — Grecia 
de la 3 noiembrie la București, 
I.E.B.S. aduce la cunoștința publicu
lui următoarele:

Gota de bilete pentru public se va 
pune în vînzare incepînd de marți 29 
octombrie ora 16 la următcare'e case 
de bilete: Stadionul Dinamo, agenția

In celelalte partide ale campionatu-: 
Iui masculin :

Fl. roșie M.I.C.B. București—Ener
gia Uz. Tractoare Or. Stalin 3—2 
(15—11, 9—15, 4—15, 15—13, 15— 
11), Locomotiva CTFT—Progresul ITB 
3—1 (15—9, 10—15, 15—8, 15—3), E-: 
nergia Tr. 3 Buc.—Locomotiva Craio
va 3-0 (15-7, 15—5, 15—5).
LOCOMOTIVA G. N. A CÎȘTIGAT 

DERBIUL CAMPIONATULUI 
FEMININ

Campioanele au pierdut, și chiar ca
tegoric: 3—1 (10—15, 15—13, 15—12, 
15—11). Dar nu absența Doinei Ivă-: 
nescu din echipa Dinamo a decis re
zultatul, așa cum sînt poate dispuși 
unii să creadă. Intr-adevăr, mulțumi
tă atît Tinelei Pleșoianu, cît și Flori
nei Teodorescu și Corneliei Moraru, 
atacul formației campioane a cores
puns. Și de asemenea, nu ofensiva a 
fost punctul forte al ceferistelor, din 
care nu s-a impus cel mai mult prin 
activitatea din linia întîi nici Rodica 
Sădeanu, nici Natalia Cernat și nici 
(mai cu seamă) Ana Păunoiu, ci... E- 
lena Busuioceanu 1 Locomotiva s-a 
comportat remarcabil în apăraro, atît 
la blocaj cît și în special în linia a 
doua (Rodica Sădeanu, Elena Busuio
ceanu și Mariana Popovici), setvind 
deseori liniei ofensive pase directe 
din plonjoane. In egală măsură, ne
corespunzătoare în jocul învinselor au 
fost apărarea și în primul rînd preluă
rile, din pricina cărora dinaimovi stele 
au pierdut nepermis de multe puncte.

Celelalte partide feminine s-au sol
dat cu următoarele rezultate: Știința 
Timișoara—Energia TEM Buc. 3—I 
(H—15, 15—10, 15—12, 15—13),
Știința ICF—Voința Sibiu 0-3 (4,5.8), 
Progresul CPCS Buc.—Voința Or- 
Stalin 1—3 (12—15,15—10, 3—15,
14—16). Flamura roșie fabrica de 
țigarete Cluj—Progresul înv. Tîrgo- 
viște 3—0 (la 4,9,16).

★
Supărător de nesatisfăcătoare a fost 

în această etapă — cel puțin la me
ciurile din București — activitatea ar
bitrilor. care ,,au reușit" să nemulțu
mească în egală măsură pe învinși, 
învingători și soectatori. Le rămînem 
datori cu o discuție separată

CONSTANTIN FAUR

bunurile colectivului decomasat, 
între colectivele nou constituite.

Dr. LEOPOLD* PiSK — Cercul 
sportiv Progresul D.D.F.:

CUM SE VOR STABILI NUMELE 
COLECTIVELOR NOU CONSTITUI
TE ȘI CARE VA FI CRITERIUL ȘI 
MODALITATEA DE A SE FACE A- 
CEST LUCRU?

Fiecare colectiv sportiv își va a- 
lege numele pe care-1 va dori, iar 
sursele de... inspirație sînt nenu
mărate. Viața de pe stadioane, ra
mura de producție respectivă, as
pirațiile tineretului pot furniza un 
număr infinit de nume frumoase, 
adecvate, scurte, care să poată fi 
cu ușurință memorate și... scan
date de suporterii echipelor colec
tivului sportiv. Singura condiție 
de care depinde oficiaLzarea aces
tor nume este coordonarea lor de 
către organele U.C.F.S.

ILIE TACHE — președintsle comi
siei orășenești de cicIism-Bucureștî.

ACȚIUNEA DE REORGANIZARE 
CUPRINDE . COLECTIVELE DIN 
TOATV ȚARA?

Nu, actuala perioadă a reorga
nizării nu cuprinde decît colecti
vele sportive de la orașe, nu și 
cele sătești.

LUCIAN MOISA — Energia Cîm- 
pina

CUM VOR ACTIVA COLECTIVE
LE SPORTIVE DE LA REORGANI
ZARE ȘI PI.NA LA SFÎRȘITUL A- 
NULUI 1957. DUPĂ VECHEA SAU 
DUPĂ NOUA I.OR FORMA ?

Pînă la sfîrșitul anului în curs, 
activitatea sportivă de performan
ță va continua după vechea formă 
de organizare. In schimb activi
tatea sportivă de masă va fi or
ganizată de colectivele nou con
stituite, prima mare competiție de 
masă — Spartachiaida de iarnă a 
tineretului — reprezentând debu
tul activității colectivelor reor
ganizate.

I. E. S.
Pronosport din Cal. Victoriei 9, Sta
dionul Giuilești, Stadionul Republicii 
(str. Izvor) și la chtajcul special din 
str. I. Vidu.

Bilete cu preț redus pentru stu- 
denți se vor distribui numai prin U- 
niunea Asociațiilor Studențești. De 
asemenea, biletele pentru solicitanții 
din provincie se vor distribui numai 
prin U.C.F.S. regionale.
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Energia

punctul nevralgic:
Ieri, lotul B a întrecut

interii
Slavia Sofia cu 2-0 (1-0)

CATEGORIA B

de verificaire susținut ieri de 
în compania SJaviei Sofia 

cu jucători de la ȚDNA și de Ia 
cluburi din Sofia) s-a terminat 
ictcria jucătorilor noștri: 2—0 
). In aparență un scor clar, o 
ie care nu comportă discuții, 

lucrurile nu stau chiar așa.
ui B s-a comportat mai slab de 
e așteptam. Și punctele nevral- 
au fost — nu este ușor de ghi- 
— fot în linia de înaintare. A- 
ea și-a făcut în general datoria 

pune mari probleme antreno- 
Crîsnîc este sigur, oportun, știe 
pună din plin în vhiloare ex- 
ța atîtor anii de „meserie". Li- 

e fund a făout față mereu agi- 
i atac bulgar. Panait se pla- 

bine, joacă cu economie.
sază însă suficient de precis, 

preocupat mai mult să respingă 
aa și nu și UNDE o va res- 
. Sbîrcea, sigur și sobru, Flo- 
Anghei (exceptînd bîlbîia-Ia din 
ele minute) pe linia bunelor 
ortări din ultimele jocuri. Mij
ii, destuii de activi în general, 
ajutat suficient de mult atacul; 

au posibilitatea să joace mai o- 
v fiindcă amîndoi pasează bine, 
rvația îl privește mai mult pe
i decît pe Serfozo. Dar insufi- 

a lor se datorește mai mult aî- 
uze de care ne vom ocupa 

ia). Fiindcă am ajuns la „nodul 
an“ al problemei: linia de atac, 
tarea noastră a acționat ierj u- 

și continuu în rare momente, 
far a ultimului- sfert de oră cînd 
t mai activă, cînd a realizat 
după fază la poarta lui A rado- 
lmi-a noastră de atac n-a avut 
tență șj continuitate în tot ceea

Nu

să fi fost motivul?ce a făcut Care
După părerea noastră slaba compor
tare a interilor și în special a hii 
Gabor. Interii n-au realizat legătura 
dintre
destul de repede ca rezistență și și-au 
jucat 
mele.

atac și apărare, au sucombat

defectuos și insuficient extre- 
Spectatcrii au cerut în prima

rile de 
genios, 
rare în 
bulgară 
goi.

Ar fi
amintim
de Constantin în min.

balon sînt efectuate rapid, m- 
echipa trece ușor din apă- 
atac. Cu șuteri buni, formația 
ne-ar fi înscris cel puțin un

nedrept să încheiem fără să 
de golul aî doilea marcat

80, (pe primul

Radulescu a reușit să șuteze printre 
urmăresc traiectoria balonului

Seria I: Energia Hunedoara 
se menține in frunte

Seria a 11-a: Un nou lider- 
Dinamo Bacău

ENERGIA REȘIȚA — PROGRESUL 
SIBIU 1—4 (0—2)

Localnicii ara dominat teritorial, 
reușind un scot concludent dar la._ 
cornere: 11—2. In schimb, oaspeții au 
găsit poarta aproape la fiecare atac, 
iar de patru ori au reușit chiar să 
înscrie. Jocul a fost frumos, aplaudat 
cu căldură de cei 5000 de spectatori. 
Au marcat Văcaru (min. 6 și 69) și 
Dragcman (min. 17 și 50) pentru 
Progresul și Ivansuc (min. 68) pen
tru Energia. (Gh. Dobrescu-coresp).

ENERGIA HUNEDOARA 
GIA UZ. TR. ORAȘUL 

3—0 (2—0)
Hunedoara s-a 
detașat un joc 
oaspeții au lăsat o bună

- ENER- 
STALIN

CLASAMENTUL

L Energia Hunedoara
2. Știința Cluj
3. Energia Baia Mare
4. Locomotiva Tim.
5. Energia C. T urzii
C. Progresul sibiu
7. Energia Lupeni
3. Energia Arad
3. Ener. uz. tr. Or. StaMa
14. Energia Reșița
ÎL Energia Mediaș
12. Locomotiva Cluj
11 Locomotiva Arad
14. Recolta Reghin

10 7 2 1 20: 5 lfi
10 7 0 3 17: 5 14
10 5 4 1 25:18 14
14 5 3 2 24:17 13
14 4 4 2 13:14 12
14 5 1 4 21:13 11
14 3 4 3 18:15 14
14 4 2 4 6:15 14

4
7
7 
fi 
fi
5

1* 3 3 4 14:15 
U 3 1 t 14:13 
H 3 1 S 14:15
14 1 4 5 14:15
14 2 2 4 7:13
14 1 3 4 8:î4

Știința Cluj

arată un buletin Pronosport 
uitate exacte la concursul nr. 
din 27 octombrie 1357) : 
Germană — R. Cehoslovacă 

amp. mondial) 
lgia — Franța (Camp, mondial) 
n-ergia Cimpia Turzii — știința 
uj (Cat. B)
ocomotiva Cluj — Energia Arad 
at. B)
ergia Baia Mare — Locomotiva 
imișoara (Cat. B)

greșul Focșani — Locomoti- 
Constanța (Cat. B)

nergia Mediaș — Recolta Re
in (Cat. B)
Locomotiva Arad 

upeni (Cat. B)
ergia Morenâ — Dinamo Bîr- 

d (Cat. B)
ergia Reșița — Progresul Sibiu 

at. B)
nergia Hunedoara — Energia 

z. tract. Orașul Stalin (Cat. B) 
Știința Iași — Energia 1 Mai 
Ivești (Cat. B)
acest concurs au fost depuse 

Iraativ 807.409 variante.
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repriză schimbarea lui Mihai. Foarte 
puțini vedeau însă că extremul stîn- 
ga a! lotului B era destul de puțin 

Jucat și a fost nevoit pînă la urmă 
să vină în urmă, să se ducă spre 
centru spre a se întîlni cu balonul. 
Aceleiași situații a trebuit să-i facă 
față și succesorul lui din repriza se
cundă, Suru. Or, este lesne de închi
puit că o extremă care trebuie să 
muncească în jumătatea de teren a 
echipei ei pentru a-și... procura mingi 
nu va fi prezentă Ia timp pentru ac
țiunea finală de atac. O extremă de
pinde 90 la sută de comportarea 
terului ei. Ce ar fi fost Dobay 
Schwartz? Ieri poate nici Ilin, 
Finney nici Zebeț n-ar fi putut 
mai mudt pe extrema stingă.
de ce credem că antrenorii trebuie 
să caute soluții pentru posturile de 
interi. Meszaro-s II poate rezolva 
situația unuia din locuri. In acest 
caz ar-’ urma ca în centru să ră- 
mînă Constantin și Rădulescu 
nou verificat), sau altcineva 
dreapta. Căci, după cum se 
Ene II — serios accidentat în 
landa — nu va putea fi utilizat.

Slavia Sofia, excelent partener, ne a 
plăcut prin jocul de <4np. Schimbu-

im- 
fără 
nici 
face 
Iată

(din 
inter 
pare

Ir-

tipa Sportul popular” la ciclism
» (urmare din pag. 1)

î întîlnim pe toți specialiștii 
tiJui. O surpriză plăcută: C.
itrescu în postură de vitezist! 
jur. participarea la probele pe 

îi va servi la îmbunătățirea fi- 
■ui său (deseori deficitar) în 
sie de fond.
trivit așteptărilor, cea mai tare 
din eliminatorii a fost a Il-a. 

are s-au întrecut doi maeștri ai 
buîui : V. Oprea și I. Ionîță. Vic- 

a revenit, la luptă mare. Iui 
>a.

prima semifinală. St. Lemîn- 
I, unul din „vulpoii" velodromu
l-a „păcălit" realmente pe V. 
ia, cîștigînd mai ușor decît ne-am 
șteptat. Tache Petre l-a întrecut 
C. Voicu, în cealaltă semifinală, 
poi, pe St. Lemîndroiu in finală, 
decîndu-ți pe merit ultima probă 
fiteză a anului. “ 
’etre a cîștigat 
iul concurs de 
n.
irsa italiană a
■or pronosticurilor, primei garni- 
a C.C.A. Compusă din C. Voicu. 
îumitrescu, 1. Vasile, I. Baciu și 
dorescu, formația militară a rea- 
cel mai bun timp (2’26” 2/10).

i interesant „intermezzo": cursa 
îiminare. Aci, spre regretul una- 
prirnul eliminat (dintr-o neaten- 
a fost C. Dumitrescu. Proba a 
cîștigată detașat de I. Vasiile, ur- 
de 1. Baciu, C. Bllcra, N. Pel- 
și C. Istrate.

tiuia întrecere și totodată „clou“- 
ufilunii a fost semifondul, pe 60 

încurajați frenetic de către 
atori, concurenții au făcut o 

splendidă, cu numeroase faze 
tarate care au culminat cu apri- 
iuel I. Vasile — C. Dumitrescu.

De amintit că 
atît primul cit și 
viteză din acest

revenit, co-nform

beton al velodromului, 
mai valoroși alergători,

Pe ovalul de 
26 dintre cei 
au dat miilor de spectatori imaginea 
fidelă a ceea ce însemnează 
col în ciclismul pe pistă.

Și într-adevăr, repetatele 
evadările, ca și sprinturile 
strînse au transformat cursa 
veritabil iureș, terminat cu 
lui lan Vasile (29 puncte) care a în
trecut în ordine 
(23 p), C. Baciu 
(18), A. Șe'.aru 
(16), I. Stoica 
(14), R. Schuster

specta-

atacuri, 
foarte 

intr-un 
victoria

pe: C. Dumitrescu
(22 p.), C. Florescu 
(16), M. Voinescu 
(15), Gh. Calcișcă 
(tl), I. Baciu (10).

CAMPIONATUL
SERIA I

Locomotiva Iași — Tecuci 3-0 (3-4) 
Dinamo ~ '

4-0 (1-0) 
știința

3-2 (l-S)
Energia

Ocna 1-0
Energia 

șani 5-2 (3-2)
FI. roșie Buhuși — Progresul 

hoi 3-1 (2-4)
Energia Bîrlad

câni 2-1

Brăila — Știința I.M.F. Iași

Progresul RădăuțiG ala ți

Locomotiva Tg.Bacău
(4-4)
Mcinești — FI. Roșie Boto-

Doro-

(2-0)
Loccmotiva Paș-

VIITOARE. — Progresul Ră- 
Energia Bacău, Energia Moi- 
Locomotiva Pașcani, Locomo- 
Ocna — Energia Bîrlad, Te-

Locomotiva Iași. Progresul 
Dinamo — '
Știința Galați.

ETAPA 
dăuțl — 
nești — 
tiva Tg.____  ____ . _
cuci — FI. roșie Buhuși, FI. roșie Bo
toșani — 
Dorohoi 
I.M.F. Iași

Brăila, ștUnța

SERIA A

Victoria

II-A

Energia GalațiEnergia
2-0 (0-0)

Energia
stanța 2-0

Locomotiva Galați — Dinamo pitești 
4-1 (3-1)

FI. roșie București — Energia 4 c<m- 
plna 0-3 (Flamura roșie era suspendată).

Tîrgoviște 
(1-0)

Energia Con-

Stoianov și Pateu și acum toți trei 
(Foto: T. MAKARSKIJ

tot el a înscris în min. 44J. Centrul 
atacant at lotului B a reiuat — din-, 
tr-o poziție aproape imposibilă — 
mingeia centrată de Gîrleanu și a 
aruncat-o peste cap în colțul porții 
în timp ce Andonov privea neputin
cios la această fază extrem de greu 
de prevăzut

Arbitru! Tiberiu Asztăios a condus 
bine echipele:

LOTUL B: Crîsnic — Zbîrcea, 
Pa na it, FI. Anghel — Știrbei, Ser- 
fozo — Oaidă (din min. 46, Gîrlea- 
nu). Rădulescu, Constantin, Gabor 
(din min. 80, Băcuț II), Mihai (din 
min. 46. Suru).

SLAVIA: Aradonnv — Vasiliev, 
Stoianov, Costov — Goranov, Patev, 
— Mitev, Cojocarov, Ignatov, Hris- 
tov, Gugalov.

EFTIMIE fONESCU

DINAMO A CÎȘTIGAT
CUPA R.P.R. LA OINĂ

GALAȚI 27 (prin telefon) .In 
cursul zilei de sîmbătă au continuat 
întrecerile din cadrul competiției do
tată cu „Cupa R.P.R.". S-au înregis
trat următoarele rezultate: Dinamo 
—Știința 8-4; Dinamo—Energia 17-4; 
Recolta—Știința 7—7; Recolta—Loco
motiva 20—7; Știința—Energia 15-7; 
Știința—Locomotiva 12—3; Energia 
—Locomotiva 8—6; Dinamo—Loco
motiva 16—6.

Jocurile au fost viu disputate și 
de un nivel tehnic ridicat. Victoria 
finală și Cupa R.P.R. pe anul 1957 
au revenit celei mai 
echipa Dinamo care 
superioai ă celor! alte

V- Paladescu și 
corespondenți

bune formații : 
s-a dovedit net 
echipe.
A. Schenkman

Energia 
a cîștigat 
în care și 
impresie. Au înscris: Huzum (mm. 20 
și 58)' și Tetea (min. 23). (Constantin 
Moraru-corespondent).
ENERGIA MEDIAȘ — RECOLTA 

REGHIN 4—0 (2—0)
Dotnânrnd categoric în decurstri ce

lor 90 de minute, Energia a învins 
categoric prin cele patru goluri în
scrise de: Taub (min. 7). Czako II 
(min 16), Leordean (min. 49) și 
Oancea (min. 67). Au asistat 4500 
spectatori. Arbitrajul lui D. Dinulescu 
(Buc.) bun. (P. Tomescu-ccresp.).
ENERGIA C. TURZII — ȘTIINȚA 

CLUJ 0—1 (0—0)
în prima repriză ambele echipe au 

ratat numeroase ocazii de gol. După 
pauză, s-a jucat brutal, jucătorii în- 
trecîndu-se în gesturi nesportive. 
(Ban l-a lovit intenționat pe Moldo
van, cei doi frați Nedelcu — unul 
joacă la Energia, iar celălalt la 
Știința — s-au lovit reciproc, etc.)'. 
Petru Emil (Știința) a fost eliminat 
de pe te^en pentru injurii la adresa 
arbitrului. A marcat Moldovan în 
minutul 70. (P. Tone-coresp.)'.
LOCOMOTIVA ARAD — ENERGIA 

LUPENI 1—1 (1-0)
Echipa gazdă a atacat mai mult, 

însă înaintarea sa s-a dovedit din 
nou ineficace. După ce Soher a des
chis scorul în minutul 35, tot un 
jucător arădan a adus egalarea: Ne
gru marcînd în proprie poartă (min 
75)'. (St. Weinberger-coresp.).
ENERGIA BAIA MARE — LOCO
MOTIVA TIMIȘOARA 5—2 (3—1)
4000 de spectatori au fost martorii 

unui joc splendid, cu faze palpitante, 
cu multe șuturi pe poartă (chiar 
„record" de goluri)', cu acțiuni des
fășurate în viteză, încheiat cu o vic
torie meritată a gazdelor. Au mar
cat: Vlad (min. 2 și 28)', 
(min. 7 și 66)' și Rusu ( 
pentru Energia și Magheț 
și 70)' pentru Locomotiva, 
ran u «corespond ent)'.
LOCOMOTJVA CLUJ — 1 

v ARAD 2—0 (1—0)
După un joc frumos, în care a 

dominat majoritatea timpului, Loco
motiva Cluj a reușit prima sa vic
torie în acest campionat: 2—0 (1—0) 
în fața Energiei Arad. Au înscris; 
Busch (min. 35) și Szakacs (min. 
65). (V. Cacoveanu-corespondent).

CATEGORIEI C
Energia Medgidia

1-1 (4-1)
Energia București _ pi. roșie 

giu 4-1 (2-0)
Energia Leordeni

4-2 (4-0)

Energia 131

Energia

Giur-

Sinaia

IMETAPA VIITOARE. — Energia 
Energia Sinaia. FI. roșie București 
Energia Victoria, Energia Galați — 
roșie Giurgiu. Energia București 
Energia Medgidia. Energia Constanța — 
Locomotiva Galați, Energia 4 Cîmpina 
— Energia Leordeni, Dinamo Pitești — 
Energia Tîrgoviște

SERIA A III-A

Fl.

Locomotiva Tr.Energia Tg. Jiu 
Severin 1-2 (4-4)

Locomotiva Craiova— Energia Craio
va 4-1 (4-1)

Energia Oțelul Rofu — 
Noiembrie Arad 4-1 (0-4>

FI. roșie Rîmnicu Vîlcea 
Constr. Arad 1-1

Progresul
2-1 (2-1)

Energia
1-0 (0-0)

Energia
0-2 <ț*_n

ETAPA

FI. roșie 7

Brad

14

108

reabilitat! 
spectaculos

Sullyok 
(mm. 75)' 

(min. 15 
(V. Săsă-

ENERGIA

LA FOTBAL
va
FI.
Tr. ____ =__
FI. roșie 7 Noiembrie Arad ____
motiva Craiova, Progresul Brad — Pro
gresul Corabia, Energia Craiova — 
Energia 3 Reșița, Energia Constr. Arad 
— Energia

— Energia 14, Energia Tg. Jiu — 
roșie Rirnnicu Vîlcea, Locomotiva 
Severin Energia Oțelul Roșu,

— —'     — ... - ... u-J — LOCO”

108

SERIA A IV-A

(4-1)
— știința

Energia 3

Progresul

Energia

Craiova

Reșița

Corabia

VIITOARE. — știința Craio-

ETAPA VIITOARE : Știința Cluj — 
Energia Bala Mare. Er.efgia Reșița — 
Energia Mediaș, Recolta Reghin — 
Energia Hunedoara, Locomotiva Arad 
— Energia Cimpia Turzii, Energia Uz. 
tr. Orașul Stalin — Energia Arad. 
Progresul Sibiu — Locomotiva Timi
șoara, Enereia Lupeni — Locomotiva 
Cluj

Seria a II-a
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — LOCOMO
TIVA GARA DE NORD 2—1 (1—1)

Joc specific de campionat, presărat 
cu faze dinamice la ambele pcrți. 
Feroviarii au deschis scorul prin 
Mafteuță (min. 2) dintr-o lovitură de 
corner. Ei au dominat mai mult. însă 
atacul lipsit de finalitate a ratat o 
serie de situații clare. Studenții s-au 
apărat cu multă dîrzenîe, au contra
atacat prin acțiuni din viteză și au 
înscris de două ori prin Marinescu 
(mm. 30) și Dumitrescu (min. 88). 
Leaheviei și Călin (Locomotiva) aa 
fost eliminați pentru injurii la adresa 
arlntrUar. Arbitrul Lupu Zigmund 
(Focșani) a condus corect, (tr. i.)
PROGRESUL FOCȘANI — LOCO
MOTIVA CONSTANȚA 1—0 (C—0)

Localnicii, cu multă ambiție și o 
mare poftă de joc, au cîștigat pe 
merit. Oaspeții au fost surprinși de 
replica viguroasă a adversarului lor 
și au practicat un joc nervos, ra
tând numeroase ocazii. Unicul punct 
l-a înscris Crețea (min. 61). De re
marcat faptul că Progresul Foc
șani a avut două bare prin Militaru 
și Cioboată. (Harry Cohn-coresp.).
DINAMO BACAU — PROGRESUL 

SUCEAVA 1-0 (1-0)
Ambele echipe au practicat un 

joc slab. Victoria gazdelor a fost rea
lizată prin punctul înscris de Dudaș 
(min. 9)'. (Iile Iancu și V. Mihăilă, 
coresp.).
ȘTIINTA IAȘI — ENERGIA 1 MAI 

PLOEȘTI 2—1 (1—1)

Studenții ieșeni au obținut o vic
torie la limită la capătul unui joc 
confuz. Au înscris Bărbosu (min. 
40 și 66)' pentru Știința și Ma-inoiu 
(min. 19)' pentru Energia.
ENERGIA CIMPINA — ENERGIA 

FĂLTICENI 0—1 (0—1)

A înscris Constantin (min. 
Gazdele au ratat un 11 
57 prin Filip. Jucătorul Rizea 
nerg. Fălticeni) a fost 
min. 56 pentru proteste și injurii a- 
dresate arbitrului. (C-tin Vărjoghie- 
corespondent).

ENERGIA MORENI — DINAMO 
BÎRLAD 3—1 (2—0)

Aproape tot timpul jocului, gaz
dele au avut inițiativa, cîștigînd pe 
merit. Au marcat: Dumitru (min. 3 
și 62)’, Tocana (min. 12)' pentru gaz
de și Chiiri’lă (min. 80)' pentru oas
peți. (Paul An-drei-corespondent).
PROGRESUL CPCS — DINAMO 6 

0-3 (0-1)
In deschidere la jocul internațio

nal de pe stadionul Republicii, dina- 
moviștii au o-bți-nut o meritată victo
rie. Au înscris: Voica (mi-n. 
51) și Babane (min. 70).

16). 
min. 

(E- 
eli minat în

m. în

Energia 7
Fi. roșie ______ _______ _______

Mare 2-0 (0-0)
Progresul Bistrița — Recolta Top'.ița

3-1 (2-1)
Voința Tg. Mureș — Progresul Turda 

1-1 (0-1)
Recolta Cărei — Fi. roșie Sf. Gheor

ghe 1-1 (1-0)
FI. roșie Cluj — Progresul Satu Mare 

1-1 (1-0)
Recolta Slghet

2-1 (1-0)

— Recolta Salonta 1-3 (1-2) 
Oradea — Dinamo Baia

Energia Oradea

ETAPA VIITOARE. — Energia Ora
dea — FI. roșie St. Gheorghe, Recolta 
Salonta — " —
sul Turda 
Baia Mare 
greșul s. Mare 
eolta Toplița — FI. 
gia 7 —. FI. roșie Oradea.

Progresul Bistrița, Progre-
— Recolta Cărei. Dinamo
— Voința Tg. Mureș, Pro- 

Recolta Sighet. Re-
rosie Cluj, Ener-

și22

CLASAMENTUL
1. Dinamo Bacău 10 6 1 3 29:11 13
2. Loc om. Constanța 10 5 3 2 18:10 13
3. știința Iași 9441 17:14 12
4. Locom. G. N. 10 4 3 3 14: 8 11
5. Energia Moreni 10 5 1 4 18:16 11
6. Dinamo Bîrlad 10 4 3 3 17:16 11
7. Dinamo 6 10 4 2 4 22:15 10
8. Energia C împăna 10 4 2 4 17:17 10
9. Energia Fălticeni 10 4 2 4 8:13 10

14. Progresul Focșani 10 4 1 5 10:18 9
11. Știința București 10 3 2 5 14:18 8
12. Progresul Suceava 9234 9:10 7
13. Energia 1 Mai 10 2 2 6 10:24 6
14. Progresul C.P.C.S. 8 2 1 5 8:21 5

ETAPA VIITOARE : 
stanța

Locomotiva Con
știința București, Energia 1 

Mai — Locomotiva Gara de Nord, Pro
gresul C.P.C.S. — Energia Cîmpina, Di
namo Bîrlad — Progresul Focșani, Di
namo 6 — Știința Iași. Energia Fălti
ceni — Din^mo B°^ău. Progresul Su
ceava — Energia MorerJ.



■La o săptămînă înaintea jocului cu excelente

Ieri la Sofia: București-Sofia 1-1 (1-0) în ultimele zile ale campionatului de tir pe ecii

Alexandrescu (foarte slab), Brînzei și Caricaș—necorespunzători
SOFIA 27, (prin telefon de la co

respondentul nostru). — Intîlnirea 
Sofia-București, desfășurată pe un 
timp răcoros, a atras doar 10.000 de 
spectatori pe stadionul................. ..
Rezultatul final: 
pauză echipa București conducea 
1—0. Arbitru: Rumencev, ajutat la 
tușă de Gelev și Ciomakov. In tribu
nă : Al. Tirnanici, căpitanul federal 
iugoslav, venit să urmărească echipa 
romînă.

Intîlnirea a debutat cu atacuri în 
iureș ale echipei bulgare care domină 
limp de 10 minute, constrîngînd for
mația bucureșteană la apărare. Diev 
și Debrrski au situații favorabile in 
minutele 5, 6 și 7, dar ei trag afară 
sau Voinescu intervine cu succes. 
Urmează 10 minute de joc egal, după 
care echioa romînă începe să atace a- 
vînd pîr.ă la sfîrșitul reprizei o ușoară 
superioritate teritorială. In min. 18, 
Călinoiu îl lansează pe Cacoveanu 
care pătrunde in careu și trage in 
bara laterală. Același Cacoveanu face 
o cursă pe tușă în min. 24 silind pe 
fundașul Kitov să acorde corner. 
Echipa București folosește foarte mult 
lansările lungi, dar acestea sînt im
precise astfel că acțiunile eșuează. In 
plus, lansările se fac pe centru unde 
Alexandrescu este foarte slab. In min. 
30, oaspeții deschid scorul: Bone in
terceptează o minge, trece în atac și 
apoi pasează lui Tătaru care ajunsese 
complet liber pe post de inter stînga. 
Un șut rapid și puternic în colțul stîng

„V. Lewski".
1—1, după ce la 

cu

sus: 1—0, scor cu care se termină 
repriza.

La reluare, bulgarii au inițiativa 
majoritatea timpului. Este repriza gaz
delor. Rominii își bazează jocul mai 
mult pe contraatacuri și în min. 47 
Zavoda I trage razant cu bara. II 
imită Diev în min. 55. Patru minute 
mai tîrziu lanev trage și Voinescu 
salvează în corner. Portarul romîn 
intervine cu mult succes și în alte 
două situații critice (min. 62 și 64). 
Bulgarii folosesc mult schimbul de 
locuri cu care derutează des apărarea 
echipei romîne, din rîndul căreia 
Brînzei face față cu greu asaltului. 
El este schimbat cu Caricaș. Atacul 
bucureștean contraatacă în min. 85 și 
este pe punctul de a urca scorul dar 
Alexandrescu (care primise mingea 
de la Zavoda I) trage în bară. In ulti
mele cinci minute, oaspeții își revin 
și sînt foarte periculoși în atac, dar 
ratează. Și în ultimele secunde de 
joc se produce ceea ce nimeni nu mai 
aștepta: bulgarii egalează. Diev cen
trează în careu, un pachet de jucători 
— printre care și Voinescu — sare 
la minge, care ricoșează la lliev. A- 
cesta înscrie 
goală : 1—1.

Din partea 
torii așteptau 
Sofia alinia o formație fără cițiva in
ternaționali titulari la A. Scorul putea 
fi favorabil oaspeților dacă ar fi exis
tat mai multă legătură între atac și 
apărare, dacă atacul ar fi ținut mai 
mult balonul și mai ales ar fi jucat

pe aripi. Cînd acestea a fost folosite, 
poarta echipei bulgare a fost în pe
ricol. Tătaru a fost mai mult figu
rant din această cauză. Cel mai slab 
a fost Alexandrescu. Interii au jucat 
foarte retras la început, apoi și-au re
venit și împreună cu halfii au dat 
echilibru echipei în prima repriză. In 
repriza doua, Petschowski a dat semne 
de oboseală și atacul n-a mai funcțio
nat ca în prima repriză. Foarte buni 
halfii și în special Bone: excelenți 
Voinescu și Zavoda II. Brînzei satis
făcător în prima repriză, nesigur în 
a doua. Caricaș n-a reușit să joace 
mai bine decît el. Neacșu mai slab în 
repriza doua.

SOFIA: Dervenskî (min. 46 Naide- 
nov) — I. Dimitrov, MANOLOV, Ki
tov — Largov, Nestorov—DIEV, Abad- 
giev (min. 43 Bacev), lliev, Debîrski, 
IANEV.

BUCUREȘTI : VOI NESCU-ZAVODĂ 
11, Brînzei (min. 75 Caricaș), Neacșu- 
CALINOIU, BONE-Cacoveanu, Nicu- 
șor (min. 46 Petschowski). Alexan
drescu, PETSCHOWSKI (min. 46 Za
voda I), Tătaru.

TOMA HRISTOV
de la 2 m. în poarta

echipei romîne specta- 
mai mult, mai ales că

Priode couă probe ale campionatului montai 
de pentatlon modern

STOCKHOLM 27, (prin telefon). 
Prima probă a campionatului mon
dial di pentatlon modern — călăria 
-- s-a desfășurat sîmbătă pe un tra
seu de 3.500 m. deosebit de dificil, 
noroios, și cu o vizibilitate scăzută 
pe aproape întreaga lui întindere. 
Nu toii caii puși la dispoziție de or
ganizatori s-au putut adapta la con
dițiile speciale ale acestui traseu. 
Așa se explică dece nici un concu
rent n-a trecut de 1000 de puncte și 
dece o serie de concurenți — prin
tre care și romînul Dan Ionescu — 
au terminat cu 0 puncte. Dan Io
nescu a 
distanță, 
lului 14 
mai bun 
zistât și 
revenindu-și abia după 
în urma îngrijirilor primite de la ve
terinari. Astfel, echipa noastră a fost 
privată de puncte extrem de prețioa 
se Manciu și Țintea au concurat 
mai bine, obținînd punctaje mulțumi
toare. Iată rezultatele primei probe. 
Pe echipe: 1. S.U.A. 2504 p.; 2. Sue
dia 2464 p.; 3. Finlanda 2392 p.; 
4 Elveția 2312 p.; 5. U.R.S.S. 2212 
p.; 6. Ungaria 2148 p.; 7. R.F.G. 
2028 p.; 8. Polonia 1852 p.; 9. Ro- 
mînia 1568 p. Individual : 1. Thofelt 
’Suedia) 996 p.; 2. Ferdinandy (Un
garia) 988 _p.; 3. Kodicke (R.F.G.) . . - - . 5

Lohti 
Manciu

(U.R.S.S.) 32 victorii — 1140 p.; 2. 
Tatarinov (U.R.S.S.) 29 v. —1035 p;. 
3. Kobley (Anglia) 26 v. — 930 p... 
12. Manciu 20 v. — 720 p... 21. Țin
tea 17 v. — 6J5 p... 23. Ionescu 16 
v. — 580 p. După două probe, con
duce Novikov cu 1808 p... 14. Manciu 
1512 p... 19. Țintea 1391 p... 37. Io
nescu 580 p.

ATLETISM

C1TEVA DECLARAȚI!

Gh. POPESCU, antrenor de stat: 
„In cea mai mare parte din joc, apă
rarea a reușit să ia măsurile cele mai 
potrivite față de jocul în permanentă 
mișcare al înaintașilor bulgari. Pro
blema atacului însă, rămîne deschisă 
pentru că unii dintre jucători nu au 
dat satisfacție și printre ei se numă
ră centrul Alexandrescu".

ORMANDGIEV, antrenor 
„In prima repriză rominii

de
au

St. 
stat: 
jucat mai bine și au meritat să con
ducă, 
tras -
rare și echipa bulgară a atacat loarie 
periculos, Voinescu a salvat echipa 
sa de cîteva goluri".

Al. TIRNANICI, căpitanul federal 
iugoslav: „Prima repriză a aparținut 
romînilor, a doua bulgarilor. Echipa 
rominâ are o apărare solidă, mai bună 
decît linia de atac".

In repriza a doua ei s-au re- 
- în mod inexplicabil — in apă-

mers tare două treimi din 
astfel că înaintea obstaco- 

(din totalul de 20) avea cel 
timp. Dar calul n-a mai re
ia obstacolul 14 a căzut, 

10 minute,

mondială 
Szabo cu

ECHIPA STATELOR UNITE CAM
PIOANA MONDIALA

°44 n ; 4 Sulajnis (Pol.) 924 p.; 
Daniel (SU.A.) 950 p.; ~ 
«Finlanda) 896

PomȚ 792 p... 17. Țintea (Rom.Ț 
776 p. Proba de scrimă a marcat o 
revenire a echipei noastre care a ob
ținut cîteva victorii prețioase: 5—4 
cu Finlanda, Suedia, și Polonia, 6—3 
cu S.U.A., și a pierdut Ja limită, 4—5, 
la Ungaria. Elveția, Italia și R. F. 
Germană. Dăm rezultatele finale nu
mai la individual, deoarece pe echipe 
n-au fost încă anunțate decît pri
mele trei clasate (în ordine: U.R.S.S., 
Italia, Suedia). Indiv. : 1. Novikov

6.
p... 14.

Invingind în 
decisiv echipa 
Sovietice, cu 
(24-27), formația State 

cucerit titlul mondial la 
care s-au desfășurat la 

_ 2 ' ~ , bas
chetbalistele americane își păstrează 
titlul pe care-1 cuceriseră la Santiago 
de Chile la prima ediție a campiona
telor din 1955. Partida dintre principa
lele protagoniste : S.U.A. și U.R.S.S., 
extreifi de echilibrată, a .avut o des
fășurare palpitantă. In prima repriză 
baschetbalistele sovietice conduceau cu 
27-24. Apoi, americancele egalează la 
27 și jocul se menține mult timp sub 
semnul unei perfecte egalități. In min. 
30 U.R.S.S. conduce cu 38-35. Ultimele 
minute pasionează la culme numerosul 
public prezent 
care alternează
S.U.A.), 48-48 și 
marcat perfecta 
caracterizat această partidă. S-au

Kathrine 
echipa 
Galina, 
(5) din

BASCHET
meeiul 

Uniunii
51-48

lor Unite a
campionatele ______
Rio de Janeiro. In felul acesta,

la meci, pTin 
astfel : 47-46
în fine 51-48. 
corectitudine

scorul 
(pentru 
De re- 
care a 

re- 
(9),

S.U.A.
<13), 

echipa 
punc-

marcat Barbere (17), 
Edith (10), Nera (8), din 
și Maximilianova (15), 
Maximova (8), Kostikova
Uniunii Sovietice. (In paranteză 
tele înscrise de jucătoare). Pentru lo
cul 3, Cehoslovacia a întrecut Brazilia 
după prelungiri : 84-70. (Agerpres).

BELGRAD 27 ■ (Prin
In vederea meciului cu 
10 noiembrie. a lost alcătuit i 
torul lot de 20 de jucători:

Portari: Beara, Krivokucia și 
iattovici.

Fundași: Sijakovicl, R’dovici 
lin. Trnkovici

Mijlocași: Krsticf II Boșkov, 
benovH Sca'rj.

teilefon). —
Grecia de la 

urmă-

S-to-

B?-

Lll

Atacanți: Milutinjvici, Lipoșinoviri, 
R. Ognianovici, Zebeț, Pășiri, Peta- 
kovici, Mujici, Prtincevici și Vuke- 
liri.

La 3 noiembrie. ' echipa probabilă 
va susține un meci de verificare în 
compania unei formații străine. în
că nedesrTnnate.

6WJ p. la 60 focuri culcat, 590 p. la 
pistol viteză, 1182 p. la 3 X 40 arma 
liberă calibru redus seniori. 574 p. la 
pistol calibru mare 1... Sînt fără îndo
ială suficiente argumente care susțin 
calificativul „EXCELENT" acordat ul
timelor două zile (un adevărat finiș!) 
ale campionatului republican de tir oe 
echipe. Cifrele- de mai sus — care re
prezintă noi recorduri ale țării (rezul
tatul de la 60 focuri culcat este ..doar" 
record egalat) toate de valoare mon
dială (cele de la pistol viteză și de la 
3 X 40 sin! chiar net superioare re
cordurilor lumii) sînt opera celor trei 
maeștri emeriti ai tirului romînesc: 
IOSIF SIRBU la 60 f. culcat si la 
3 X 40, ȘTEFAN PETRESCU la’ pis
tol viteză și GHEORGHE LYKIAR- 
DOPOL la pistol calibru mare. In fe
lul acesta, cei trei trăgători au 'în
cheiat sezonul competițional oficial din 
acest an în stilul marilor campioni, 
prin performanțe de răsunet.

Tabela recordurilor republicam a 
fost modificată în ultimele două zile 
și la capitolul echipe, de către forma
țiile CC.A.la armă liberă calibru redus 
3 X 40 seniori (5738 p.), A.V.S.A.P. 
la cerb alergător. 50 focuri simple 
(715 p.) și Dinamo la armă militară 
(2410 p.). In plus, au fost egalate trei 
vechi recorduri. Vom reveni cu amă
nunte înlr-unul din numerele viitoare. 
Proba de cerb alergător 25 focuri 
duble nu s-a disputat la data fixată, 
urmlnd să aibă loc astăzi pe poligo 
nul Tunari.

După consumarea probelor preul 
te în programul campionatelor pel 
chipe, titlurile de campioni afcsJ 
au revenit următoarelor reprezentat 
seniori—CASA CENTRALA A ARil 
TEI (urmată de Dinamo, ProgrJ 
A.V.S.A.P., Voința, Locomotiva, I 
roșie, Energia, Recolta și Șri’zni 
senioare — FLAMURA ROȘIE (ur/1 
de Progresul, C.C.A., A.V.S.A.P., 
namo, Energia, Locomotiva, Știi 
Voința, Recolta); juniori—VOIA 
(urmată de: Tînărul Dinamovia 
Fl. roșie, T. D. II, Energia, Știa 
Locomotiva, Progresul, C.C.A.).

lată rezultatele din ultimele d 
zile: Pistol viteză: 1. DINAMO 21 
239 p„ 2. Progresul 2263/239 p.] 
Recolta 2130f239 p.: armă liberă 
libru redus seniori culcat: 1. A.V.S.l 
1977 p„ 2. Dinamo 1975 p., 3. C.l 
1971 p. ; genunchi: 1. C.C.A. 1937.
2. Dinamo 1915 p., 3. Locomotiva \
p.: picioare: 1. C.C.A. 1875 p„ 
Dinamo 1846, 3. Voința 
3 X 40; 7. - :
Dinamo 5733 p., 3. Voința 56281 
cerb 50 focuri simple: 1. A.V.S.l 
715 p., 2. Dinamo 651 p., 3. C.ij 
592 p. : pistol calibru mare : 1. Dil 
MO 2212 p., 2. C.C.A. 20801
3. A.V.S.A.P. 2033 p.: 60 focuri
cal : I. C.C.A. 1790 p., 2. Fl. r
1785 p., 3. Locomotiva 1782 p. ; a 
militară: 1. DINAMO 2410 pi 
A.VS.A.P. 2312 p., 3. C.C.A. 2170\ 
skeet: 1. RECOLTA 322 p.; 2. fl 
greșul 315 p-, 3. C.C.A. 311 p.

1783
C. C. Ă 5738

Lazăr Baroga și Tiberiu Roman 
au doborît șapte recorduri la halte]

Duminică dimineața a avut loc la 
Cimpina un concurs de haltere or
ganizat în cinstea zilei de „7 Noiem
brie". La întreceri au participat hal
terofili din localitate și câțiva halte
rofili fruntași din București. O com
portare excepțională au avut Liaizăr 
Baroga și Tifberiiu Roman — autorii 

a șapte recorduri republicane.
La categoria semigrea, Laeăr Ba

roga a obținut 4 recorduri, totailizînd 
307,5 kg (cu 15 lyț. mai mult decît 
vechiul record deținut de II ie Dance a) 
la împins 127.5 kg. Ia smuls 120 kg, 
iar La aruncat 150 kg.

La categoria 
main a totalizat 
mai bun decît vechiul record), a 
pirns 107,5 kg. și a smuls 100 
Toate aceste performanțe ccmsti 
noi recorduri ale țării.

In cadrul aceluiași concurs 
z uit ai remarcabil a obținut și 
Ionescu la ‘„ușoară" care și-a 
recordul personal: 330 kg. 
halterofilii din Cîmpima s-au

ușoară, Ti be rin
342,5 kg. (c*u 12,5

A

eg<
Di<r
rei 

cat V. Stănescu, I. Olteanu și 
diu Țurlea.

S La Budapesta 
s-au înregistrat ieri o 
serie de rezultate re
marcabile : suliță băr

bați : Peiovari 74,02 m. disc : Szecsenyi 
53,61 m. La 3100 m. plat Rozsav&lgyi a 
obținut 7:50,6 (a treia performanță 

a anului), fiind urmat de 
8:03,6 și Hecker cu 8:04,2.

Chile cu 
S.U.A. a 
(36-18).

rezultate: Ungaria a tn.ins 
65-49 (36-30), iar selecționata

dispus de Paraguay cu 60-40

R. F. GERMANA—UNGARIA 15—6

HANDBAL
gară în meci

• La Ludwigshafen, 
reprezentativa R. F. 
Germane a întrecut 
selecționata R. P. Un- 

masculin, cu 15-6 (9-4).

• Intr-un meci in
ternațional de hochei, 
desfășurat la Moscova, 
echipa sovietică — * 

namo Moscova a învins cu 
12-0 (5-0, 0-0, 7-0), formația 
Dozsa Budapesta.

HOCHEI
Di- 

scorul de 
maghiară

u • Intre 22 
CpOSUA iembrie va 
uunllnn ia Varșovia 

turneu internațional de 
seiimă la care și-au anunțat partici
parea trăgători din R.P. Ungară, 
Uniunea Sovietică, Franța, Italia, R.F. 
Germană și R.P. Polonă.

MOSCOVA A CÎȘTI- 
CUPA U R.S.S.

LOKOMOTIV 
GAT

și 24 no- 
avea loc 
un mare

Sîmbătă a avut loc 
la Moscova finala „Cu
pei U.R.S.S.**. Cu acest 
prilej s-au întîlnit e- 

chipele moscovite Lokomotiv și Spar
tak. Victoria a revenit echipei fero
viare cu scorul de 1-0 (0-0) prin pune-

FOTBAL

marcat două 
După pauză, 
liderul cam-

tul înscris de Bubukin.

• In etapa a VIII-a* a campionatu
lui italian, derbiul s-a desfășurat în
tre Juventus și Internazionale. După 
ce „Inter** a deschis scorul prin
Lorenzi, galezul Charles a 
goluri pentru Juventus, 
în ultimul minut de joc, 
pionatului italian își mărește avanta
jul prin punctul marcat de argenti
nianul Sivoni. Astfel, Juventus a ob
ținut victoria cu 3-1, continuînd să 
conducă în clasament. Iată celelalte 
rezultate : Fiorentina — Napoli 4-1 ; 
Milan — Atalanta 5-6 ; padova — To
rino 3-6 ; Stoma — Lazio 3-0 ; Samp- 
doria — Lanerossi 1-1 ; spal — Geno
va 1-1 ; Venezia — Udinese 3-2 ; Ale- 
sandria — Bologna 2-0.

M etapa -le dun-inică a campio
nat al ui iugoslav de fotbal, campioana 
țării Steaua roșie a învins greu pe 
noua promovată-?Split cu 2-1 (1-0). BSK 
a învins la scol- pe Zeleznieiar Sara
jevo cu 5-1 (2-0). Dinamo Zagreb a 
dispus de Vardar Skopiie cu 5-1 (2-8). 
Vojvodina Novisad a dispus de lide
rul campionatului Partizan Belgrad cu 
2-1 (1-0) ; Hajduk Split — Zagreb 2-0 
(2-$) ; Radniciki Belgrad — Buducnost 
Titograd 1-0 (0-0) ; Spartak Subotița — 
Velej Mostar 3-1 (1-1). In fruntea cla
samentului a trecut Radniciki Belgrad 
la egalitate de puncte cu Partizan 
Belgrad, însă cu un golaveraj mai 
bun, amîndouă avînd cîte 13 puncte.

• In etapa de ieri a campional 
maghiar s-au înregistrat o 
surprize : Ferencvaros —■ i~ 
1-3 ; Tatabanya — M.T.K.
Komlo 1-0 ; Salgotarjan — 
Diosgyor — Szeged 3-3 ;
Pecs 5-0 ; Ujpesti Dozsa —
In clasament conduce Tatabanya 
10 p. urmată de Salgotarjan, Csei 
Ferencvaros, Diosgyor și Ujpesti De 
fiecare cu cîte 8 puncte.

serie 1
Szombath

1-0 ; Val
Dorog 1]
Honved

• Csepel 3

SPARTAK PLOVDIV - PROGI
SUL BUCUREȘTI 3—2 (2-1)

Jucînd la Plovdiv cu echipa de , 
tegorie 
rești a 
putat — 
reștenii 
cal : sopirov (3) pentru Spartak, Nl 
gu și Ozon pentru Progresul.

Cehoslovacia și Franța calificate 
mondial

R. D. GERMANA — CEHOSLOVA 
CIA 1-4 (1—3)

Cei peste 100.000 spectatori care au 
asistat la meci pe stadionul central 
din Leipzig, au avut satisfacția de a 
urmări o partidă deosebit de specta
culoasă în care învingătorii au de
monstrat o excelentă pregătire. Prin 
victoria obținută : 4-1 (3-1) echipa Ce
hoslovaciei a primit dreptul de a juca 
în turneul final al campionatului mon
dial.

Chiar din primele minute oaspeții au 
fost aceia care au avut inițiativa, în
scriind în minutul 3 prin Kraus, mă- 
rindu-și apoi avantajul prir. alte două 
puncte înscrise de Moravcik. Echipa 
gazdă contraatacă și reușește să. în
scrie prin extrema dreaptă Muller. 
După pauză echipa germană pune la 
grea încercare apărarea oaspeților însă 
Dolejsi, Pluska], Novak și Hledik nu 
comit nici o greșaflă. Cele 29 mir.ute 
critice pentru echipa Cehoslovaciei au 
trecut, șl formația oaspe își revine 
înscriind încă un punct prin Krauș 
care a executat impecabil o lovitură 
liberă de la 25 m.

In urma acestui 
tul grupei a IV-a

1. Cehoslovacia
2. Tara Galilcr
3. R.D. Germană

rezultat 
se prezintă

clasamen- 
astfel :

6
1
2

R.D.
3-2, iar meciul dintre echi- 

tineret ale R.D. Germane și 
Praga a revenit formației 
cu 3-2.

® La juniori : Cehoslovacia 
Germană 
pele de 
orașului 
germane

A Spartak, Progresul Buj 
pierdut — după un meci I 
cu 2-3 (1-2). De notat că bud 
reușiseră să egaleze. Au m

în turneul final al campionatu

BELGIA — FRANȚA 0—0 I
Reușind un meci egal pe stadioJ 

Heysei din Bruxelles, echipa de fl 
bal a Franței a obținut mult doil 
calificare pentru turneul final al cal 
pionatului mondial din Suedia. Pi 
tida a confirmat slaba formă a echifl 
franceze, care în momentul de fi 
trece prîntr-o evidentă criză. In I 
fără de primele 15 minute, și oa| 
cum ultimul sfert de oră, francei 
au fost dominați copios și nuni 
sansa a făcut ca echipa lor să nu J 
răsească învinsă tereftul. Finețea I 
joc a echipei franceze și tehnica I 
superioară nu au putut nimic în fa 
jocului bărbătesc dar rudimentar I 
belgienilor. In orice caz, Geora 
Briquet, crainicul reporter al postii] 
lor franceze de radio a precizat că] 
asistat la o partidă de o „foarte 
bă calitate** care a nemulțumit pi| 
fund pe cei 65.000 spectatori. Echipa Frai 
ței a fost alcătuită în mod foarte ol 
giml ; Abbes — Kaelbel, Zitouni, îl 
rond — Penverne, Oliver — Brahiq 
Marcel, Bruey, Leblond, Vincent, eel 
ce explică, în parte, slaba legații 
dintre compartimente. Dân echipa bj 
giană s-au remarcat : Van Brandt, q 
lane, Dries, Vanden Berg. Do la fra| 
ce zi

In 
tul

1.
2.
3.

cel mai bun : Zitouni.
urma ace-stui rezultat clasame 

final al grupei a Il-a arată astf4
Franța 4 3 10 19:5
Belgia 4 2 1 1 16:101
Islanda 4 0 6 4 6:26

La Dijon, mareînd o evidentă s 
echipa secundă a Fran^perioritatc, . _ _____

a întrecut Belgia B cu 3-1
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