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3—0! Prinir-un plonjon specia culos, Cacoveanu (în dreapta, jos, că
zut la pămînt) înscrie cu capul. Theo doridis, portarul grec, n-a putut evita 
golul. (foto: L. TIBOR)

In Uniunea Sovietică a fost lansat
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Preliminariile campionatului mondial de fotbal

ECHIPA ROMINIEI A
ECHIPA GRECIEI CU

ecile de mii de spectatori care 
t ieri cu asalt tramvaiele, troleibu- 

e, autobusele și GETAX-urile pen- 
a ajtrnge de vreme la stadionul 

August și spre a-și asigura un loc 
i bun, se aflau sub semnul a două 
ertitudini: aceea a timpului care 

prea se arăta prietenos fotbalului 
bineînțeles, aceea a rezultatului în- 

nirii cu Grecia. Asupra primei, lu- 
rile s-au lămurit pe jumătate: 

ie n a fost, în schimb ceața a dat 
cadru „londonez" întregului sta- 

n. Iar rezultatul, care a stat des-
de mult în cumpănă, a fost pînă 
urmă favorabil nouă. Victoria

Ieri am cistigat cu 3—Of
Clar? Da!
Ușor ? Nu !
Pentru că înainte de a pleca 

steagul în fața superiorității teh
nice și irezistibilei dorințe de vic
torie a ,.ll“-lui nostru, echipa Gre
ciei ne-a făcut, în tot timpul primei 
reprize, să ne aducem aminte de un 
0-0 reatizat in primăvară, la Atena, 
în fața Iugoslaviei...

Dar, după pauză, băieții noștri 
și-au trecut examenul. Și, odată cu 
ei și publicul care — ieri, mai 
mult ca oricînd parcă -a tost cu 
toată căldura, din tot sufletul, ală
turi de cei unsprezece purtători ai 
culorilor țării, încuraindu-i frene
tic, dîndu-le elan.

Undeva, deasupra mării de ca
pete. de la una din peluze, s-au 
desfășurat — vocativ și energic — 
lUeriie albastre ale unui îndemn, 
ale unei chemări: Haide R.P.R.tȘi 
1003)00 de voci le-au reluat, le-au 
dat viață.

CM, la sfîrșitul jocului, alintați 
la mijlocul terenului, jucătorii noș
tri au strigat „Pentru publicul 
spectator. trăiască-trăiască-trăias- 
că !“ vocile lor nu s-au auzit prea 
bine, n-au putut răzbate prin po
topul de urate. Dar, din mișcarea 
piepturilor lor. din privirea lor, 
am simțit că cei 11 au pus în sa
lutul lor toată căldura mulțumirilor 
pe care le adresau celor ce i-au 
ajutai în lupta pentru victorie.

ÎNTRECUT
3-0 (0-0)

revenit la un scor clar, 3—0 (0—0). 
reprezentativei Romîniei, eare-și con
tinuă astfel cursa pentru calificarea 
în turneul final al campionatului 
mondial. O așteaptă însă, ultimul și 
cel mai dificil obstacol: partida cu 
iugoslavia de peste două săptămîni, 
la Belgrad.

Anticipările asupra partidei de ieri 
s-au adeverit aproape sută la sută. 
Jocul cu echipa Greciei a fost ...... .
așa cum ne așteptam, din două 
de vedere:

1. Miza jocului era foarte 
pentru noi și, ca de obicei, 
noastră a simțit din nou exagerat

Aspecte
Pe toți ne-au bucurat golurile de 

ieri. Dar firește, cel mai mult pe 
autorii lor. Dună ce Petschovschi a 
transformat impecabrl penalti-ul. 
Călirtoiu l-a cuprins intr-o îmbră
țișare nesfirșită și... simbolică: a- 
cești doi stîlpi ai echipei noastre 
reprezentative, purtători de aiitea 
ori ai tricoului național, au fost 
ieri cei mai buni oameni ai echi
pei. Amintiți-vă și entuziasmul lui 
Cacoveanu, după golul lui splendid: 
după ce mingea a intrat in plasă, 
Ghiță a făcut tumbe pe te'en, ca 
un copil ștrengar care a primit tn 
dar o minge mul1 dorită Ih

Și meciul s-a încheiat într-un 
cadru de un pitoresc unic.

In ceață și in înserarea care-ți 
întindea și ea pinzele umbroase a- 
supra imensei centuri de be‘ou. 
clocotitoare de entuziasm, s-a ivit 
deodată, undeva, o torță. Și, in 
citeva clipe, mii de torțe s-au a- 
prins de jur împrejur, luminind tu
rul de stadion (mult aplaudat) al 
simpatizată echipe oaspe și apoi 
drumul spre cabină al celor 22 de 
actori ai meciului, braț la braț.

S-au aprins, oare, torțele — 
ieri, pe stadionul 23 August — și 
pentru a lumina drumul nostru 
spre Stockholm?...

mult importanța acestei întilniri 
care trebuia s-o cîștige neapărat 
lucru! acesta s-a văzut în comporta
rea ei slabă din prima repriză.

2. Adversarul deosebit de greu. Fot
baliștii greci, dotați admirabil din 
punct de vedere fizic, au luptat pen
tru fiecare minge cu o dirzenie deo
sebită. Ei au intervenit foarte decis, 
uneori chiar depășind limitele permise, 
astfel că pentru jucătorii noștri con
trolul balonului a devepit o problemă 
extrem de grea. Mai ales că oaspeții 
au făcut un joc de apărare care de 
multe ori s-a apropiat de ceea ce ita
lienii numesc J1 catenaccio” (lacătul), 
lucru explicabil dacă ne gîndim că 
grecii știau 
versar mai 
plasare.

DIN NOU

pe 
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că au în fața lor un ad- 
bun și că joacă în de-
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MOSCOVA 3 (Agerpres).—Transmite următorul COMUNICAT ailJ 
Agenției TASS :

In conformitate cu programul Anului Geofizic Internațional pentru 
cercetarea straturilor superioare ale atmosferei și pentru studierea proce- \ 
selor fizice și a condițiilor de viață în spațiul cosmic, la 3 noiembrie a 
fost lansat în Uniunea Sovietică cel de-al doilea satelit artificial al pă- 
mintului.

Cel de-al doilea satelit artificial, creat în U-R.S.S., reprezintă ultimul 
etaj al rachetei purtătoare avind dispuse în ea containere cu aparatură 
științifică.

Pe bordul celui de-al doilea satelit artificial al păniîutului sînt 
instalate :

— Aparatură pentru studierea radiației solare de scurtă lungime de , 
undă în regiunile ultraviolete și R oentgen ale spectrului;

— Aparatură pentru studierea razelor cosmice;
— Aparatură pentru studierea temperaturii și presiunii; [.
— Un container ermetic, cu un animal pentru experiență (cîine), cir 

un sistem de aer condiționat, rezerve de hrană și aparate pentru studierea * 
vieții in condițiile spațiului cosmic;

— Aparatură de măsurat pentru transmiterea pe pămint a datelor 
măsurătorilor științifice;

— Două aparate de 
de 40,002 și 20,005 Mh 
15 metri respectiv).

— Sursele necesare _
Greutatea totală a aparaturii sus-menționate, a animalului 

experiență și a surselor de alimentare electrică este de 508,3 kg.
Potrivit observațiilor efectuate, satelitul a primit o viteză de 

pentru orbită de aproximativ 8.000 de metri pe secundă.
Potrivit calculelor care sînt precizate de observațiile directe, depărta

rea maximă a satelitului de suprafața pămintului depășește 1.500 km.;- 
durata unei rotații a satelitului este de aproximativ o oră și 42 de mi
nute; unghiul de înclinație al orbitei față de planul ecuatorial este de 
aproximativ 65°.

Potrivit datelor măsurătorilor primite de pe bordul satelitului, func
ționarea aparaturii științifice și controlul asupra vieții animalului decurg' 
in mod normal.

Deasupra regiunii orașului .Moscova cel de-al doilea satelit artilicial 
a trecut in ziua de 3 noiembrie de două ori, la ora 7 și 20 minute 
și la ora P.05 minute (ora .Moscovei).

Semnalele aparatului de radio- emisie de pe satelit pe frecvența de 
20,005 Mh sint de natura comunicărilor telegrafice, cu durata de aproxi
mativ 0,3 secunde, cu o pauză de aceeași durată.

Aparatul de radio-emisie cu fr ecvență de 40,002 Mh funcționează7 
cu un regim de radiație continuă.

Prin lansarea cu succes a celui de-al doilea satelit artificial al pă
mântului cu aparate științifice variate și cu un animal de experiență, oa
menii de știință sovietici lărgesc cercetările asupra straturilor superioare 
ale atmosferei. Procesele necunoscute ale fenomenelor naturii care se 
produc in cosmos vor deveni acum mai accesibile omenirii.

Colectivele institutelor de cercetări științifice, ale birourilor de con
strucții, ale cercetătorilor și întreprinderilor industriale care au lucrat la 
crearea celui de-al doilea satelit artificial al pămintului, au consacrat 
lansarea satelitului celei de-a 40-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

rad»-emisie. care funcționează pe frecvențele 
(lungimea de undă fiind de aproximativ 7,5 și

de energie electrică.
pent na

rotație

!i

noastră — într-o 
și-a apro- 
cele două 

dificultăți arătate, numai datorită jo
cului din repriza a doua, cînd s-a 
comportat mult mai bine decit în 
prima parte. Abia în această repriză 
a reieșit clar diferența de valoare, teh
nică și tactică, dintre fotbalul nos
tru și cel grec. Această superioritate 
a fost concretizată prin cele trei go
luri marcate și mai ales prin factura 
jocului prestat, în generat de repre
zentativa țării noastre. Am reținut ca

PETRE GATU 
EF. IONESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Reprezentativa
nouă formulă de atac — 
piat victoria, trecînd peste Crosul de masa „Să întîmpinăm 7 Noiembrie"

URMĂRIND CEA
DINTRE

MAI DISPUTATA 
FINALE...

Stadionul Tineretului a fost ieri 
dimmeală teatrul de desfășurare a 
celei mai disputate ediții din cadrul 
competiției de cros „Să întîmpinăm 
7 Noiembrie”. Ce-ar putea demonstra 
mai veridic adevărul enunțat mai 
sus, dedt incertitudinea care a pla

Finalele concursului școlar de atletism

UN SUCCES Șl,III
a fost o zi autentică de loam- 
cer plamburiu, burniță, ceață... 

ă la... poar- 
, pentru că 

to.tzr.orul ine- 
de „prins" de 
200 de tineri 
uitai vremea 

o u taseră de

GlTtVA CONCLUZII
Ieri 

nă, cu 
Dar astea toate numai pi-, 
ta Stadionului Republ c i, 
de îndată ce intrai în 
Iul ui de beton erai atU 
întrecerea celor peste 
atleți și atlete incit... 
nefavorabilă. Ața cum 
altfel și concurenta la finala concursu
lui atletic școlar organizat de ziarul 
.Sportul popular" în cinstea celei 
de-a 40-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie...

...Ce anume a contribuit la entu
ziasmul cu care s-au desfășurat între
cerile ? In primul rînd ambiția fiecă
rui tînăr elev de a-și reprezenta cu

de a se clasa pe un 
într-o competi(ie ale

cinste școala și 
loc cit mai bun 
cărei preliminarii au atras nu mai pu
țin de 2000 de concurență Din acest 
punct de vedere, cel mai bine au 
reușit fetele de ia Școala nr. .22 
„Gheorgbe Lazăr", care au „monoicii- 
zat" pur și simplu locurile fruntașe 
într-o serie de probe (60 m. garduri, 
aruncarea greutății, 100 m. plat, șta
fetă). La băieți lupta interșcoli a fost 
mult mai echilibrată, evidențiindu-se 
totuși concurența de la Liceul sportiv, 
L. B. 12, L. B. 18 etc. In al doilea 
rînd, concurența au fost animați de 
dorința de a realiza în acest concurs

nat tot timpul asupra învingătorilor* 
ca și lupta pînă la epuizare în car» 
s-au angajat, fără excepție, toți con
curența, în dorința de a-și reprezen
ta cit mai bine regiunea.

Ora 9... In acordurile unui mar?, 
sportiv care răsună peste întreg sta* 
dionul, coloana celor 300 de conetl- 
renți și concurente, reprezentînd toa
te regiunile țării, pășește în pas ti
neresc. Imediat după festivitate» de 
deschidere, starterul cheam > la în
trecere pe concurența primei probez 
Un pocnet de pistol și țunioarele, 
căci despre ele este vorba, pornesc, 
cu avînt în proba rezervată lor. Dis
tanța: 1.000 m. O pornire aidoma, 
unei curse de sprint în care anima- 
toarca est: concurenta cu nr. 827, 
Ionica Pantili (Ploești). In urmă
rirea fugarei pornesc Tereza Laczo 
(R.A.M.) și luîia Grigoraș (Suceava). 
Eleva școlii medii mixte din Vatrtș 
Dornei face o cursă de t tonare, re- 
zervîndu-și forțele pentru ultima 
parte a probei, cînd cu un finiș mult 
aplaudat de spectatori cîștigă deta
șat. Din păcate, celelalte reprezen
tante ale Sucevei se clasează slab, 
astfel că victoria pe echipe revine 
junioarelor din regiunea Plocști.

...Cea de a doua probă, rezervata.

(Continuare în pag. 2-a) (Continuare în pag. 2)

Ieri in campionatul de rugbi

Locomotiva Grivita Roșie s-a apropiat 
si mai mult de titlul de campioană

Intrecînd pe Energia l.S.P. exact 
cu același scor cu ezire a • cedat în 
tur: 6—3 (0—0), C.C.A. a netezit 
drumul Locomotivei Grivița Roșie 
spre titlul de campioană a țării. Și 
doar o eventuală înfrîngere a fero
viarilor în ultima etapă, în fața ace
leiași Energii l.S.P., ar mai putea 
aduce titlul echipei militare (la ega
litate de puncte cu Locomotiva, dar 
cu o victorie directă asupra acesteia:

in tur: 8—3). Aceasta este însă pu
țin probabil, deoarece, pe de o parte 
C.C.A. mai are jocuri grele, cu Di
namo, de pildă, (tot în ultima etapă), 
iar pe de alta Locomotiva poate spe
ra, prin prisma formei arătate, cel 
puțin într-un meci egal cu Energia. 
Așa stînd lucrurile, pentru moment, 
vom acorda creditul nostru Locomo
tivei, care ieri a învins pe Progresul 
E. B. cu 6—0 (3—0). Dar să revenim

la 
Și

jocul derbi de ieri dintre C.C.A, 
Energia...

Formația militară nu a mai con
firmat partida bună de joi. Din nou 
au apărut simptomele grave ale unei 
boli mai vechi, dar foarte dureroa
se: ineficacitatea, neputința de a 
fructifica ocaziile favorabile. Și acum 
despre cealaltă protagonistă..

Energia l.S.P. ne-a obișnuit în ub 
(Continuare în pag. 2-a)



învingătoare ieri la Sibiu, Progresul 
in fruntea clasamentului campionatului

f Cea de a X-a etapă a campiona
telor republica ne de handbal, dis- 
ouțată ieri, a fost dominată de în
trecerea echipelor feminine Flamu
ra roșie Sibiu — Progresul M.I.C. 
și de meciul dintre formațiile mas
culine C.C.A. și Voința Sibiu. După 
cum se vede etapa de ieri a prile
juit u.n interesant duei București- 
Sibiu, în care handbalul bucureștean 
a terminat învingător, în specia' pe 
plan feminin, prin victoria ochjpei 
Progresul M.I.C. De altfel, ciștigînd 
aoest meci bucureșteocele au trecui 
pe primul loc în clasament.

Dar. despre derbiul de la Sibiu, tri
misul nostru specia! facial Mânotiu 
ne-a comunicat o serie de amănun
te interesante. Victoria echipei Prc-

CAMPIONATUL DE RUGBI
(urmare din

timul timp să aibă avantajul scoru
lui, pentru ca pînă la urmă să păta” 
stască tererhil învinsă. "Așa s-a în- 
tîmplat șdum o săptămiria'' cînd a 
condus’ îîr fața lui Dfuanc "cd- 6—0, 
5iierzind pînă la ttrrtiă’tu 9—1!’
eri '.,figurd“ s-a f-eeditat, în partida 

oit C.C.A.; Energia a avdt avantaj: 
'3—0, -redind în cele' ditt urPtă tu 

De ceP Să fie- odre'-'de' vină 
lipsa de insistență, atunci cind echi
pa conduce sau căderea ftdică și mo
rală a unei echipe care, attend cînd 
are avantaj, nu știe să-l păstreze? 
Și tina și alia. In orice caz, antre
norul- Cornel Mimteanu trebuie să

- imprit'm echipei mai mult calm și 
maturitate în momentele decisive. Nu 
prin proteste (P. 'Niculescu, Radu
lescu) sau loviri (Manolache), care 
duc, în ultimă instanț#, la eliminarea 
de pe teren și privează echipa de 
oameni valoroși, se poate tîștiga o 
partidă, ci prin calm ți-glndire tac
tică. Este ceea ce lipsește deoram- 
data Energiei I.S.P. o echipă, de 
altfel, valoroasă. Și pentru că’sîntem 
la capitolul criticii se euvine să a- 
tragem atenția asupra ținutei vesti
mentare necorespttnzătoare a celor 
de la C.C.A. și Energia (maț ales). 

Cele 9 puncte s-au marcat ast
fel: Posrrtoștmu-Energia (3), prm-
țr-o lovitură de picior căzută, 
după uu „marc" și Pencuț-G.<Ș,A- IS>) 
din lovituri de pedeapsa. Cei mai

I
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I

ț

i

«

buni jucători: Chiriac, Veluda, Nanu, 
Dobrpf Mgri/iacfyp^ Enache, Palqsauu, 
Căpușaf de la C.C.A. si Maieescu, 
Mehedinți, Postnoșanu,_ __ . Tedtorescu,
P. Niculescu (Energia). (Cârcei arbi
trajul lui D. Manoileanu.

D. CAL4MACHI
• La Ploești, DINAMO a întrecut 

Jgreii' pe C.S.A. PLOESTI cu 6—3 
<3—0).

greșul M.I.C.,scor: 4-2 (2-1), este pe 
deplin meritată. In generali, partida 
a avut o factură tehnică accepta
bilă, furnizând spectatorilor un meci 
frumos și dinamic. Jocul a început In 
nota de dominare a echipei aaspe 
care jucînd simplu, căutînd dnșmul 
cel mai scurt spre poartă, a condus 
la un moment dat cu 2-0. Spre sRr- 
șitul primei reprize handbalistele din 
Sibiu au avut o puternică revenire 
cînd au ratat o lovitură de la 14 tn. 
prin Lucia Dobre și cfnd au marcajt, 
reducînd din handicap, prin WafzA.

După paftză echipa “ ‘bucureșteaiăă 
nu a mat juțat Is îe! de sffllpfci ți 
eficace ca m prints parte a meciulfii 
și Ramura roșie' a Whilibrat rapor
tul de forțe. Cu toate acestea atacan
tele de la Flamuta roșie nu au r^v 
șit să înscrie, pe de o parte datorit 
impreciziei în loviturile Ia poartă, 
dar și din pricină că portarul t»i- 
oureștencetar, Iriaa Nagbi. a jucet 
eareleait. r«finind multe șuturi•> peri
culoase. Spre sfkșitai meetafcji Pro
gresul MJ.C. și-a revenit. r<nunțî«d 
la jtxui prea ooinbinatw. Urmarea fi
rească a fost • aceea că.seocul, a e- 
voluai. in favoarea echipei. hucureșK- 
ne, ajtmgind ia 4-1. Cu pufia timp 
înainte de terminarea partidei. Fla
mura roșie a mai înscris un punct 
și astiel derbhrț, canipionatuuii fenfi- 
nin s-a. terminat, ,prin njeritata vic
torie a formației Prpgresul M.I-C.

Punctele, au fpat marcate de • 
Roth, Neurehr. Jeou. Szoko (Progre
sul) și de Walzer și Gross (Ramuri 
roșie). A arbitrat bine M. Szucfk 
(Reșița)

In celelalte partide ale campiona
tului” feminin s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Flamura roșie Me- 
diaș-Energîa Csdlea 5-3 (3-1) ; Pro
gresul St. roșu-Energia Reșița 5-1 
(2-f); Știmța Timtșoara-Stiința 
I C F 4-4 (1-4) ; Progresai Orașul 
Stalin-Progresul Tg. Mureș 6-8(2-4): 
Flamnra roșie Sighișoara-Energia 2 
Ploești 0 3 (O ?)

★
Jocurile din cadrul campimafuritii 

masculin de categoria A s-au inc'ie- 
:at cu rezultate surprinzătoare, u 
serie de echipe fruntașe părăsind ieri 
terenul ins inse (Energia Timișoara, 
Recolta Jknbolia). Iada rezultatele 
înregistrate : C.C.A. - Voința Sibiu 
5-5 (3-4). Rezultatul este echitabW.
sibieoii MDpresvsrăiMi prm .calmul 
șl atenffa cu care și-au construit ac
țiunile ofensive. Au marcat: Bulga
rii (2), Wagaer, Găliwan (C-G-A.L 
Roth (2), Schuler (2). Gbtferdt (Vo
ința). Recolta Jimbolia — Energia 
Ploești «-10 (4-4). Deși surprinzătoa
re, victoria ploeștenilor este pe de
plin meritată. "Știința lași — Ener
gia Timișoara 10-8 (5-4). Energia 
Făgăraș — Dinamo Orașul StaJin 
10-14 (4-7). Știitija Timișoara —

de-a dreptul exc 
cede două echipe 
ritm su^imit, imp

11-12 (4-7). Bucureș- 
mai bine în atac, tră- 
poartă. Portarul fimi- 

Incă nerestabilit s-a
Energia Reșița —

Un reușit cenc urs de călărie

DAN GIRLEȘTEAN

FEMININ

meciului a fast

10) 
cu 

pa

Alexandru Longo (Dinamo) pe calul Jegălia, ' cîștigătorul cupei 
ziarului .Sportul popular" (foto: GH DUMITRU)}

M.LC.
feminin

a trecut 
de handbal

Știința I.C.F. 
tenii au jucat 
gînd mult la 
șorean Chița 
comportat slab. _ ___ ____
Flamura roșie Cisnădie 15-3 (7-3).

★
In campionatul masculin de cate

goria B s-au mr-egistrat următoa-’ 
rele rezultate: Energia I.C.M. Reși-

dorhei, h- 
Voîn- thi

ța — -Progresul Arad 7-7 (4-2) ; 
Știința Galaji — Progresul Odorhei 
15-10 (6-6) ; Energia Sibiu — Voîrtr 
ța Sighișoara 14-13 (8-11) ; Progre
sul Bacău — Locomotiva G.N. 7-9 
(3-6); Dinamo București — C.S.A. 
Conștanfa 22-3 (S-.t). . . ..

ALEXANDRU LONGO (DINAMO) 
A CUCERIT CUPA „SPORTUL POPU

Cu cîteva săptămîni în urmă anun
țam — cu destulă tristețe — sfîrși- 
tul activității competiționale la călă
rie și iată-ne acum îmățișîn-d citito
rilor ...cronica unui frumos și reușit 
concurs organizat în Capitală, dumi
nică dimineața. Numeroși sportivi 
fruntași și, alături de ei, călăreți 
începători de la centrul de antrena
ment din Calea dHeynei au Jinut să 

_ Jecerilor în- 
oiembrie^ £ 

atea organijfSW unor

ne-au vorbit mulți tehnicieni 
special antrenorul Gh. Nicol 
de-a dreptul entuziasmat de frutn 
desfășurare a concursului care a 
loc ieri dimineață pe baza h 
din parcul raionului „Gh. Gheor 
Dej”. Dar, am promis cititorilor 
tri o cronică.

Concursul a cuprins două 
și o demonstrație a capiilor d 
centrul de antrenament. Prima
bă, dotată cu cupa ziarului „Sp 
popular” a prilejuit o dispută 
cele mai spectaculoase. Cei 21 
concurenți aveaii de acoperit un

cl
Despre

astfel de concursuri care prelungesc,
de fapt, activitatea competițională a- curs . de precizie categoria „ușo 
tîta timp cît vremea este favorabilă barema A, fără cronometru — 

baraje succesive. Numai 5 căi 
au terminat parcursul fără nici o 
aalizare w astiel. Gh. luja, Al. 
g<>, Chirilă Titus, V. Bărbucean 
----- --  - - intrat tauMDupă uItfmuț^Tan^ (s-au d e s f ă$ 
3) în care unul dintre obstacole 
ridicase Ia 1,50 m.. victoria a rev

pe Dida, cu 4 pet șt 
ceanu ffGA) pe Reml^isi c 
puncte,iXeWle jr -foua proba. 

Teta, d retinit* la ilariXcl+ipe: (
CSA I, CSA II, Dinamo, o co 
nată Recolta-Dinamo și o altă cq 
nată Recolta-iCSA Dinamo. Pr 
a fost cîștigată de ștafeta CSA 
formată din Chirilă Titus — cu 
da, Dumitru Hering —. cu Piui 
Star’cu Mircea — cu Văzduh. Sta 
CSA II a înregistrat timpul de 3:0 
Pe locurile 2 și 3: CSA I cu 3- 
și CCA cu

O ultimă 
excelentă

3:23 4.
subliniere: organiza

Energia Orașul Stalin a învins C.C 
în campionatul republican de volei

LOCOMOTIVA G.N. — FLAMURA 
ROȘIE CLUJ 3-0 (6, 14, 6) 

După 3 victorii consecutive de la 
începutul campionatului talentatele ju
cătoare chijence au trebuit să se 
încline in fața puternicei formații 
bucureștene care a învins fără stră
lucire insă.
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — DINAMO 

BUCUREȘTI 0-3 (13, 4, 11).
Un joc plăcut în care campioanele 

au mtimpînat o rezistență neaștep
tată. mai ales în primul set. 
ci nd localnicele au iucat mai orga

nizat în ’.pârare și au profitat de u- 
nele greșeli ale adversarelor. 
VOINȚA ORAȘUL STALIN 
ȘTIINȚA I.C.F. 3-1 (7,-12, 13, 

Studentele au fost dominate 
destulă autoritate inregistrînd a 
tra înfrmgere consecutivă și... al 
dcilea set cîștîf»,

PROGRESUL TIRGOVIȘTE — 
PROGRESUL C.P.C.S. BUCUREȘTI 

0—3 (9. 4. 14.)
ENERGIA T.E.M. BUC. — VOINȚA 
SIBIU 3-2

bucureștenii au acționat calm 
precis. S-au remarcat Șușelescu 
Wilwert.
FLAMURA ROȘIE N.I.B.C 
LOCOMOTIVA CRAIOVA 3- 

(6, 14, 4) 
PROGRESUL I.T.B.
CLUJ

ȘTI IN
3-2 (16—14, 15—8, 14—

7—15, 15—13).
spectacol 
în care 
într-un

(urmare din pag. /)

Juniorilor (3.000 m.) a avut o desfă
șurare la fel de interesantă. Plecat 
.„tare", de unul singur, reprezentan
tul regiunii Bacău, O. Paidas, im~ 
jpu-ne cursei în prima ei treime, o 
jtrenă foarte susținută, reușind să 
iconducă detașat. Apoi el slăbește rit- 
țmul. permițînd studentului Mircea 
jDavid de la Universitatea „Babeș“ 
•țdin Cluj și laminoristului Ion Se- 
iruna din Cimpia Turzii să-l ajungă 

Ași chiar să-l depășească. Grupul celor 
(3 concurenți preia pe rind conduce- 
trea, pînă aproape de sosire, cind 
vPaidas, intr-un ultim efort, trece în 
^frunte, cîștigînd proba.

I -La senioare (’1.200 m.) lupta s-a 
ți'dat între reprezentantele regiunii 
.VCraiova, Stalin și onașul București. 
\‘Pină la urmă, craiovencele, ou o for- 
•tmație mai omogenă, au reușit să 
sclștige pe merit.

In sfîrșit, în proba seniorilor (5.000 
țm.) reprezentanții regiunii Suceava 
iau furnizat surpriza întrecerilor, cîș-

|Maria Diți—
(o aruncare de 50,67 m 

la suliță

tigind la mare lupta, înaintea re
prezentativelor i regiunilor Ploeșfi, 
Hunedoara și Stalin. In această pro
bă, spectatorii au putut urmări pa
sionantul duel dintre concurența Ro
meo Dănilâ (Ploești), Gheorghe Se 
nic (Suceava) și Moise Dumulescu 
(Hunedoara), ciștigat de ultimul. 
Iată acum și rezultatele tehnice: 

junioare' — 
nioa Pantile, 
Goga); 2. Pitești; ». R A-M.; 4. 
5. Reg. Stalin.

JUNIORI — 3.44« ni.: 1. Cluj 
David, Ion Seruna, C. Silagy, 
barin, P. Petraru); 2. Constanța; 
iova; 4. Reg. Stalin; 5. R.AAt

SENIOARE — 1.2H m.: 1. Craiova
(Elena Cucu, Domnica Mantiș, Gheor- 
ghița Munteanu, Ghaorgluța ștefani;

2 Reg. Stalin; 3. Ona$ București; 4. 
H.A.M.; 5. Ploești.

SENIORI — 5.4W tn.: 1. Suceava (Gh. 
Senic, Gr. Imunei uc, C. Bejan, V. Pan- 
galos, D. Buzatoiu); 2. Ploești; 3. Hu
nedoara; 4. Reg. Stalin.

★
La succesul finalelor a contribuit 

excelenta organizare care a fost asi
gurată competiției la acest ultim act 
al ei; în plus ne-a bucurat mult fap
tul că invitația pe care am făcut-o 
în coloanele ziarului nostru, iubitori
lor de sport din Capitală, a găsit un 
larg ecou în inimile multora: peste 
2.500 de spectatori, înfruntînd burni
ța și vremea rece, au urmărit cu 
moție 
plduze

1.94» m.: 1. Ploești (lo- 
Maria Scripcaru, Ana 

Oradea;

(Mir cea 
V. Bo- 
». Cra-

e- 
a-

"Intr-un concurs atletic închinat 
țZilei de 7 Noiembrie, disputat la 
(Cîmpulmng Maria Diți a realizat o 
Varuncare de 50,67 m. la suiliță. Alte 
(«rezultate.- greutate fete: 1. Diaconu 
lYVioleta 10,55 m. ; 2. Elena Cosac 
((junioare 15-16 ani) 9,08 ni.; disc 
Jfete: I Olimpia Cataramă (juni- 
wară) 34,66 m

Emil Dragau
■ ''*'4- corespondent

întrecerile, răsplătind cu 
pe merituoșii învingători. 
CÎTEVA DECLARAȚII 
Paraschivescti, din biroul 
centrale de atletism: „Compe- 
avut un succes mai mare ca

co-Ion 
misiei 
tiția a 
anul trecut. Concurenții au venit mai 
bine pregătiți și în general s-a ob
servat o preocupare atentă din par
tea antrenorilor și colectivelor spor
tive pentru a asigura finalei un suc
ces deplin".

Prof. Marin Salahub (Suceava): 
„Consider că a fost cea mai reușită 
ediție a crosului de atașă „Sa întiru-

pinăm 7 Noiembrie". Mi-a plăcut at-: 
masfețz eniaziaștă în care s-au des-c 
fășurat întrecerile, vrednică de săr
bătorirea celei de > 4J-*. ani " i' 
a Mau” Revtajțif rOct :.i 
Lliatre ^concurenți adt taman , e 
cei ai regiunilor Ploești — junioare. 
Cluj — juniori și reg. Stalin (se-I 
taoarej.

TIBER1U STAMA

(15—13, 15—7, 7—15, 9-15 
16—14)

MASCULIN
ORAȘUL STALIN — 
(12—15, ÎS—10. 2-15,

15— 10, 45—11)
Prima înfringere a mtWardor în

seamnă totodată una dintre marile 
surprize ale etapelor de piua acum. 

.Echipa gazda ta vervă, a teles it cu 
succes servictHe liftate și a avut un 
atac variat prin foviterde ta forță 
combinate ev mințile puse. De ase
menea. voleibaliștii Eaergiei au sur 
prins deseori pe jucătorii C.C.A.-ului 
prin mingile fructificate din prima 
pasă
ENERGIA ARAD — ENERGIA 
BUCUREȘTI 1-3 (3—15, 45—11,

16— 13. 13—15)
Arădenii au jucat nervos, în schimb

ENERGIA
C C A. 3-2

■ ■s

(urmare din pag. I)

sfirșit de sezon performanțe citde . ,
mal bune. Și putem considera că 11J53 
la greuiate-fete (Anca Gurău), 11.5 
la 100 m. băieți (S. Bălăceanu), 12J2 
m. la greutate-băieți (Serafim Dan), 
12,8 la 100 m plat fete (Karin Artz) 
sau 6,20 m. la lungime-băieți (Axente 
Mircea): sini rezultate care răspund 
acestei dorințe. Iar în probele în care 
rezultatele sînt mai slabe ca valoare 
(400 m. plat fete, 800 m. plat băieți 
etc) am asistat în schimb la între
ceri atît de dîrze, cu sosiri atît de 
strînse, incit frumusețea spectacolu
lui sportiv a compensat modestia per
formanțelor. Un îndemn în plus pen
tru realizarea unor 
bune a constituit-o 
concurenți a unor 
sați, participanți la 
publicane pe echipe
Marinescu etc.). A fost un stimulent 
pentru colegii lor, către continuarea 
pregătirii sportive și cu toate că cei 
avansați au ciștigat probele respec
tive. concursul și-a atins scopul, nu-

rezultate cît mai 
prezența printre 
elevi-atleți avan- 
campionatele re- 
(Karin Artz, l.

Un
țional
jucat
de oaspeți.

Desfășurarea
ciata de arbitrajul complet necore 
pimzât-or prestat de Petre Brezear 
LOCOMOTIVA C.T.F.T. — DINAM 
BUC 3-1 (8—15. 15—6, 15—3-1 (8—15. 15—6,

15-10) 
o tensiune egală 
care o prezenta 
clasameta, princi 

ieri a __ 
cîștig de cauză celor care au ști: 
să-și stăpînească mai bine nervi 
Astfel, punîndu-se încet dar sigur ț 
picioare (cu prețul unui set), ceh 
rițtii au învins la capătul unei pai 
tide in care s-au impus mai cu set 
mă prin siguranța jocului din lini 
a doua și varietatea atacului. Cai 

primordială a jocului slab fact 
dinamaviști: pasele proaste și- 

consecință — atacul șablon.

la 
pe

In

Disputat 
importanța 
tru situația 
tatîfnire masculină de

za 
de 
In

cîteva concluzii
rneroși elevi și eleve exprimindu-ți 
dorința de a intra in școlile sportive 
de elevi.

Și pentru că am ajuns la incheierea 
rîndurilor dedicate 'întrecerii Eteri
lor atlefi din școlile Capitalei, n-am 
vrea să terminăm înainte de a subli
nia faptul cel mai imoortant și mai 
semnificativ relevat de concursul or
ganizat de ziarul nostru: tineretului 
școlar din Capitală îi place atletis
mul, el are dorința de a participa la 
întreceri atletice și aptitudini pen
tru atletism. Totul este ca aceste cali
tăți să capete cît mai des prilejul de 
a fi dovedite. Mai mult decit atît, 
popularitatea unor probe dificile ca să
ritura în înălțime sau alergările pe 
garduri (de remarcat experimentarea 
cu succes a unor noi distanțe pentru 
tineretul școlar — probele de 60 mg. 
fete și 90 m. g. băieți) și pregătirea 
arătată de tinerii concurenți, demons
trează că elevilor bucureșteni nu le 
lipsește nici dorința de a munci pen
tru perfecționare. Aviz... antrenorilor!

V. ARNAUTU
lată acum rezultatele tehnice:

RAIEȚI: 100 ni. plat: 1. S. Bâlăceanu 
(Ltc. Sportiv) 11,5 sec-; 2. Tudor lUaș

- >

. >

(Sc. 26) 11,7 sec; 3. L. Petrescu (Sc. 1 
12,1 sec; SM m. plat: 1-2 M*. Bourean 
(ac. 7) R N. Prăjan (sc. ÎS) 2:13,2;
V. Caramihad (sc. 17) 2:13.4; 90. m. gai 
duri: 1. Mircea Axente (sc. 12) 14
2. Ion Caramitru (sc. 18) 14,6; X Va 
Samuri (sc. 7) 14.7; aruncarea greutăți
I. Dan Serafim (sc. 23) 12,72 m; 2. Dne
goș Stamate (L.B. 1) 12,21; 3. A. Cori 
stantinescu (sc. 12) 11,50 m; săritura î 
lungime: 1. Mircea Axente (L.B. 12) 6,2 
m; 2. Ion Skoda (L. Sp.) 6,06 m; 3. î» 
Rădulescu ($c. 13) 5,86 m; săriturii î
înălțime: 1. I. Marinescu 1,77 m; 2. Rad 
Cienciu 1,64 m; 3. Marin Candrea 1,6 
m; ștafeta 4x100 m: 1. Liceul sporti 
(L. Moscaiuc, I. Skoda, I. Marinescu: 
Bălăceanu) 47,4 sec; 2. L.B. 12 48,0 sec
3. L.B. 13 48,2 sec.

FETE: 100 m. plat: 1. Karin Artz (sc 
22) 12,8 sec; 2. Crisanta Zaliaria (sc. 22 
L4,0; 3. Olimpia Caramela (sc. 22) 14,! 
sec; 400 m. plat: 1. L. Năstase (sc. 19 
71,0 sec; 2. V. Ciulinaru (sc. 24) 72 sec 
.3 E. Dumitrescu (sc. 7) 72,1 sec; arun 
carea greutății: 1. Anca Gurău (sc. 22
II, 53 m; 2 Angela Marinescu (sc. 22 
10,25 m:
m; 60 m. gardiuri: 1. Karin Artz (sc. 22 
9,8 sec; ~ --
sec; 3. ___
sec; săritura în lungime: 1.

m;

1.

2 Angela Marinescu (sc.
3. Mariana Buciur (s-c. 19) 8,7

2. Maria Paduraru (sc. 12) lfl, 
M.anuela Bălănescu (sc. 22) 10, 

. ________ 2_. -___ _____  Z Maria Pă
duraru (sc. 12) 4,84 m; 2. V. Smărăndoin 
(sc. 22) ' ' ------
4,61 m; 
răndoiu
Ionescu
(SC. 22) r.Aio iii; 
sc. 22 (Zaharia, 
răndoiu) 54,7 sec:
3. sc. I. L. Caragiale 60,6 sec.

4,76 m; 3. Manda Rodica (sc. 22 
săritura în înălțime: 1. V. Smă
(sc. 22) 1,36 m; 2. Magdalen* 
(sc. 19) 1,33 m; 3. S. Poenăream
1,30 m; ștafeta 4 x MO m: 1. 

, Carabela. Artz, Smă 
2. SC. 22 TI 58,2 SOC



ECHIPA ROM» A
(urmare din pa-g. Ij

o caracteristică generală a jocului e- 
chipei noastre, orientarea ofensivă ș» 
mai ales intenția — evidentă —dea 
sparge zidul apărării elene, prin ac
țiuni de pătrundere, rapide și cu 
schimbarea jocului de pe o parte pe 
alta. Această concepție, care a fost 
prezentă și atunci cînd echipa nu dă
dea satisfacție, adică în prima 
priză, a avut în Petschovski un 
lizator abil, iar în ceilalți patru 
intași, executanți, mai mult sau 
puțin inspirați. Jocul acesta nu a 
șit în prima repriză cînd atît aripile 
cît și Alexandrescu sau comportat 
sub valoarea lor normală așa Că e- 
forturile depuse de mijlocași, Petschov
ski și Zavoda 1 nu au găsit finali- 

'zarea necesară. Și iată de ce domi
narea noastră teritorială din. această 
pșrte a meciului n-a constituit un pe
ricol pentru poarta lui Tlieodoridis. 
In repriza a doua însă, cînd aripile 
și-au revenit într-o anumi.tâ ’ măsură, 
jocul s-a schimbat foarte mult, apă
rarea oaspeților a început să fie hăr
țuită și ocaziile de gol s-au ivit una 
după alta. Mai. ales după marcarea 
primului gol, reprezentativa noastră 
și-a-regăsit cadența; a -stăptttte terenul 
și jocul, apropiindu-se de randamentul 
ei obișnuit. 
calmă, sigura!___
dat multe dureri 
ment d.

Cel i 
ționalei 
locâsi

Luptă pasionantă 
in campionatul categoriei B

— ENERGIA HUNEDOARA ÎNVINSĂ, STI1NTA CLUJ LIDER IN SERIA
INHIA. — IN SERIA A DOUA CONTINUA DUELUL --------------------

CONSTANȚA — DINAMO BACĂU —

Seria I

RECOLTA REGHIN — ENERGIA 
HUNEDOARA 2—1 (2—0)

Tradiția a fost respectata și de a- 
ceastă dată (de mai bine de un an 
liderii nu reușesc să cîștige la Re
ghin), echipa din localitate învingind 
la limită pe Energia Hunedoara. An 
marcat Const an tinescu (mâi. 10) și 
Katona l (min. 16) pentra Recolta, 
iar Zap is a redus scorul (min. 75) 
prîntr-o lovitură liberă de la 30 me
tri.

LOCOMOTIVA

7. Energ. C. Turzii 11 4 4 3 14-12 12
8. Eaerg. Arad 11 4 3 4 6-16 11
9. En. u. t. Or. Stalin 11 3 4 4 14-15 10

10. Energ. Reșița 11 4 1 6 20-19 9
11. Locotn. Arad 11 3 2 6 9-20 8
12. Energ. Mediaș 11 3 1 7 10-19 7
13. Recolta Reghin 11 2 3 6 10-21 7
14. Locotn. Cluj 11 1 4 6 11-23 6

ET.APA VIITOARE: Energia Arad 
— Energia B. Mare, Locomotiva 11- 
m.șoara — Energia Lupeni, En,ergia 
C. Turzii — Energia Reșița, Energia 
Uz. Tr. Or. Stalin — Energia Mediaș, 
Știința Ciu — Progresul Sibiu, Re
colta Reghin — LocomotAa Arad, B- 
nergia Hunedoara — Locomotiva Cluj.

Alexandrescu (nr. 9~) este prea mic pentru a ajunge Ia minge chiar 
sărind, astfel că portarul' Theodoridis resping? cu pumnul balonul. Linoxi- 
laJds (nr. 5) pare că-i mimează pe cei doi jucători, sărind și el... 

_________________________ _____________________________________ Lffoto: L. TJBOR) c ,

j. e » . , , care nu a avut, legătoră cu atacul.

uite duren de la un mq,- bun ^hnici„ aI - compart«en
mai Mrt ^npFriXnt ;.im* 'hroniu^mf^^uT^jmeori ^aiTOa 

i“ noastre a fost linia de mij- poarta lui Voinescu. , ...C' «îl iraf-'.îi > IlornS Drin-efl -r r-x- «-• ■locași Cătinoiif-Bone. Primul, care a 
jucat cu o regularitate și precizie de 
ceasornic, ni s-â părut — împreună 
cu .Petschovski — cel mai bun de pe 
teren. Bone a acționat inteligent și 
sfgiir, cu deosebită și egală eficacitate 
în apărare și atac mai ales după pau
ză. Petschovski — căpitanul echipei — 
a fost inepuizabil. El a știut să con
ducă echipa cu clarviziunea jucăto
rului de clasă și s-o calmeze în mo
mentele dificile. Zavoda II s-a impus 
și de data aceasta ca cel mai bun 
fundaș dreapta din țară. Calm, sigur 
pe el și inimos cum îi este felul, a 
fost un stîlp al apărării, în care Brîn 
zei s-a dovedit util, bun Ia jocul cu 
capul (în min. 76 a trecut extrem 
dreapta, din cauza unui accident), 
iar Neacșu deși uneori nesigur, s-a 
achitat în general de misiunea sa. 
Voinescu a fost puțin solicitat, dar 
atunci cînd a intervenit a făcut-o cu 
siguranță și precizie. Din atac, Za
voda I a mers bine în prima repriză, 
dar a slăbit foarte mult în a doua. 
S-ar părea că nu are suficientă re
zistență. Extremele au jucat cu mult 
sub așteptări în prima repriză, mai 
ales Cacoveanu. Ele au pierdut multe 
mingi, chiar în faze din cele mai sim
ple. Și-au revenit după pauză, mai 
mult Tătara, au și marcat două go
luri, totuși randamentul lor a fost 
sub cel normal. Rămîn oarecum puncte 
nevralgice ale atacului, ca și Alexan
drescu, care a făcut o partidă ștearsă. 
Tactic, el s-a mișcat destul de bine 
în teren, a contribuit la rfteva acțiuni 
frumoase, dar a cedat prea ușor în 
luptă, n-a insistat în joc, n-a fost 
periculos la poartă (n-a tras decît o 
dată sau de două ori la poartă). 
Alexandrescu n-a reușit să rezolve 
problema centrului înaintaș.
DESPRE OASPEȚI ȘI ARBITRAJ

Oaspeții noștri au confirmat carac
teristicile jocului lor atletic și progre
sul lor tehnic. Dispun de jucători care 
pot atinge un nivel și mai ridicat. 
Apărarea a acționat mai bine decît 
atacul reușind să mențină incert rezul
tatul mult timp. Linoxilakis, Koiridis 
și Rosidis ne-ati părut cei mai buni. 
Împreună cu Anghelopoulos, Papou- 
lidis și Polihroniu, ei au înjghebat un 
sistem defensiv greu de trecut dar

C^onospori
Așa arată un buletin Pronosport 

12 rezultate exacte la concursul nr. 
(etapa din 3 noiembrie 1957)

I. K.P. Komînă — Grecia (Camp, 
mondial)

II. Grecia (B) — R.P. Romină (B)
III. Progiesul Sibiu — Locomotiva 

Timișoara (Cat. B)
IV. Știința Cluj — Energia Baia 

Mare (Cat. B)
V. Recolta Reghin — Energia Hu

nedoara (Cat. B) 
VI. Locomotiva Arad 

C. Turzii (Cat. B) 
WI. Energia Fălticeni 

Bacău (Cat. B) 
VMI. Progresul Suceava 

Moreni (Cat. B)
IX. Torino — ‘
X. Bologna 

lian)
XI. Lanerossi 

italian) 
XU. Genoa - 

italian Anulat

Deoarece meciul XH nu s-a disputat, 
Conform regulamentului se a*-ordă pro
nostic gratuit la acest meci, tuturor 
bmetraelor depuse.

Ia acest concurs a.u fost depuse apro
ximativ 824.090 variante.

Energia
Dinamo

Energia

u

1
X

X

1

1

1

X

X
Milan (Camp, italian) 1 
- Roma (Camp, rta-

Juventus (Camp.

Alessandria (Camp.

X

1

i

Seria a ll-aLOCOMOTIVA ARAD — ENERGIA 
C. TURZII 2—1 (I—I)

Echipa gazdă a fost net superioară, 
mai cu seamă in repriza secundă cind 
de altfel a și înscris golul victorios 
prin Soher (min. 82). in primele 45 
de minute au marcat: Baiint (min. 5) 
pentru Locomotiva și Nedelcu țmin. 
10) jrentru Energia.___________ ____

DINAMO VI BLCURESTI-ȘTilNTA 
IAȘI 0—0

Joc de factură tehnică mediocră, în 
care ambele inaiutări au arătat lipsă 
de finalitate în acțiuni Partida a în
ceput în nota de dominare a localni
cilor, dar Sitarii, Mureșan și Voica 
-M pierdut ocazii -clare. Cin min. 47. 
după ce Voica ratase o lovitură de 
Iar-11 tn. studenții șr-aujrevenit, mar-: 
cind o evidentă superioritate in atac, 
dar pierz'ndu-se în combinații irjutile.

TREI GOLURI IN 16 MINUTE
Partea a doua a meciului a înce

put într-un ritm foarte răpid. Grecii 
atacă la început, dar echipa noas’ri 
preia imediat inițiativa și contraatacă. 
Un șut al lui Tătaru .poposește In 
brațele Iui Theodoridis, iar două mi- 

imiif gol 4 
O COMBINAȚIE FOARTE FRUMOS 
DESFĂȘURATA — ALEXANDRESCU 
ZAVODA 1-BONE — DUCE LA LAN
SAREA LUI ALEXANDRESCU, CARE 
PĂTRUNDE IN CAREU SI CIND SĂ 
TRAGĂ, ESTE FAULTAT DE PA- 
POUL1DIS. ARBITRUL ACORDA 11 
iu. CARE ESTE TRANSFORMAT IM
PECABIL DE PETSCHOVSKI : 1—0 
IN MIN. 51. paspeții au protestat în
delung la acqrdarea penaltiului, dar 
arbitrul a menținut decizia. Alexan
drescu a fost împiedicat neregulamen
tar din acțiune.

După gol, grecii se arată foarte 
combativi și atacă, dar Stanutiadis 
și Panakis trag afară (min. 56 ți 
58). Incet-încet însă, echipa noastră 
care manifestase o ușoară slăbire după 
gol, revine în atac, preia inițiativa 
jocului și în min. 64 urcă scorul la 
2—0: O NOUA COMBINAȚIE SPEC
TACULOASĂ ZAVODA I-PETSCHOV- 
SK1 — Șl ACESTA DIN URMĂ TRI
MITE „PRINTRE" MINGEA LUI 
TĂTARU CARE AJUNSESE EXTREM 
DREAPTA. UN ȘUT PUTERNIC SI 
CU EFECT, THEODORIDIS SARE, 
ATINGE MINGEA DAR O SCAPA 
IN POARTĂ Dominăm categoric. 
Jocul se desfășoară în terenul oaspe 
ților, a căror apărare cedează din nou 
în min. 67: ACȚIUNE PE STINGĂ, 
ALt.UNUKtSGU-IAIAKt-ZAVlHMI, 
TERMINATA CU O CENTRARE A 
ULTIMULUI. CACOVEANU PLON
JEAZĂ Șl REIA CU CAPUL MAR- 
CIND UN GOL SPLENDID. Oaspeții 
nu se descurajează și continuă să a- 
tace. Panakis trage peste poartă 
min. 68, ca și Polihroniu în'’min. 
Echipa noastră care joacă sigur și 
superior, are acțiuni frumoase dar r' 
că portarul grec salvează, (la un 
al iui Călinoiu în min. 74), fie că 
înaintașii noștri ratează (Alexanarescu 
min. 76) sau ezită să tragă. Jocuk 
se desfășoară In : nota de superioritate 
a echipei noastre. Oaspeții însă, au st
ei o ocazie în min. 82 cînd Nestoridis 
trage afară după ce driblase pe Neac
șu și Voinescu.

ROMIN'IA: Voinescu-Zavoda II,
Brînzei, Neacșu-Călinoiu, Bone-Ca- 
coveami, Petschovski. Alexandrescu, 
Zavoda (, Tătaru.

GRECIA : Theodoridis-Rosidis, Lino
xilakis, Anghelopoulos - Papoulidis, 
Kotridis Stamatisdis, Polihroniu, Nes
toridis, Papazoglu, Panakis.

mai bun om 
lini și cel mai! 

lentului.
Poli-Î 

'ă la
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Arbitrajul francezilor Pierre Schwin- nute mai tîrziu, marcăm prii 
te (la centra), Andre Miel șl Mau- 
rice Boridon (la iușâ) bun, atent șî 
autoritar. Numeroasele intervenții ale 
arbitrului Schuinte au fost necesare 
și oportune îtnpiedicînd jocul -să alune
ce spre durități. •

UNDE4 ATACUL?—
La 14.45 precis Alexandrescu dă lo

vitura de începere a meciului. Din 
prima acțiune obținem o lovitură li
beră executată de Petschovski, urmată

Clasameatal grupei a Vll-a
? la ara actuala
V L Bomukia 
f 2. Iugoslavia 
\ 3. Grecia

ENERGIA RESJȚA — ES
MEDIAȘ 4—0 (2—0)

ENERGIA

Energîș Reșița a jucat bjue ații in 
,'piae dt’jj In al ac. Apărați oas
peților a fost ușor de străpuns ceea 
ce espiică in parte numărul mare de 
goluri înscrise de gazde. Au marcat 
Scisteie (min 30 și 75), Mateon 
(min. 31) și Sotir (min. 88].

PROGRESUL SIBIU—LOCOMOTIVA 
TIMISOARA 0—0

PROGRESUL C.P.C.S. BUCUREȘTI-
ENERGIA CÎMPINA 2-1 (1-1)

Jocurile
Grecia la ___________
și rugosiavia-Romînia 
brie la Belgrad.

Linoxilakis.

Ingoslavia- 
la Belgrad 
17 noăem-

1119 8:2 5 puncte
2 • 2 • 1:1 2
39 1 ÎM 1 

următoare:
19 noiembrie

Ia

de un corner acordat
Jocul este apoi echilibrat. Mai mult 
de centru. înaintașii noștri încearcă 
pătrunderi în viteză dar fundașii repre
zentativei Greciei le opresc ferm. 
Mult mai activi și mai folositori se 
arată interii — Petschovski și Za- 
voda I — în timp ce extremele și 
Alexandrescu nu par în largul lor. 
In min. 16 avem o ocazie mare de 
a deschide scorul: Tătara îi pasează 
precis, „printre*, lui Petschovski care 
intră In posesia balonului dar întîrzie 

■să tragă și Tbeodoridiș îi plonjează în 
picioare. Trei minute mai tîrziu oas
peții au o acțiune destul de periculoa
să. la o ezitare a apărării noastre, 
dar Polihroniu șutează pe lingă bară. 
Rep^zeniațiv* noaștră dogiră tot 
mai ictsfe lent, dar atacul nu este pe
riculos. El pierde majoritatea mingilor 
în marginea careului s de 16 m. sau 
ezită să tragă. In inii. 22 mijloca
șul Călinoiu prinde o poziție bună de 
șut. dar mingea —ricoșată din Alexan- 
drescu — este reținută greu de Teo- 
doridis.

Continuăm să avem inițiativa — da
torită activității laborioase a mijloca
șilor și interilor — dar apărarea ime
diată a oaspeților este destul de pu 
țin pusă la încercare. Acțiunile liniei 
de înaintare n-au de loc finalitate. 
Tribunele încep să se neliniștească. 
Oare nu vom deschide scorul ? Și 
pînă la pauză situația se menține 0—0.

de

în
73.

fie 
șut

Un joc anost in care gazdele au 
iost permanent in atac, dar ineficace 
ia fața porții, 'ar oaspeții au mizat 
totul pe apărare. Au asistat 8000 
^>ectatori

STIINfA CLU/ — ENERGIA
MARE 3-1 (2—0)

d«

B

Pe stadionul ..Gheorghe Gheorghiu- 
Deji din Cluj au fost prezenți la a- 
cest derbi 10000 de spectatori dintre 
care 2000 erau veniți din Baia Mare. 
Jocul a fost — în general — spec
taculos. Știința a meritat vietoria. 
Oaspeții au fost handicapați de acci
dentarea lui Gergely (min. 28), fiind 
obligați să continue meciul în 10 ju
cători. Toate cele 3 goluri ale Științei 
au fost înscrise de Moldovan (min. 
30, 40 și 78), pentru Energia Derjan- 
schi (min. 60J.

După o lungă serie de insuccese, 
tinerii jucători de la Progresul C.P.C.S. 
au făcut o partidă bună și au cîști-: 
gat pe merit după un joc animat. Cu 
totul altfel s-au prezentat oaspeții; na 
așteptam de la ei — în urma rezul
tatelor frumoase înregistrate în special 
la începutul campionatului — la uri 
joc de calitate, dar ne-au deziluzionat 
Au făcut greșeli în apărare, iar 
atacul — deși bine servit de cei doi 
mijlocași — a jucat confuz. Golurile 
au fost înscrise de Mihăescu și Matei 
pentru lucureșteni și de Bibere (did 
clară poziție de ofsaid), pentru oas
peți. Arbitrul Bernard Weinberg (Ba-' 
cău) a rer.șit 
echipele cît și

să nemulțumească atît 
pe spectatori. .

(M. Tudoran)

PROGRESUL SUCEAVA-ENERGIA
MORENI 0—0

Meci de factură tehnică sl?bă. Lo
calnicii meritau victoria.

ENERGIA UZ TR. ORAȘUL STALIN 
— ENERGIA ARAD 0—0

Gazdele, au păstrat inițiativa tna 
joritatea timpului însă atacantii au 
ratat numeroase ocazii clare-

LOCOMOTIVA CONSTĂNTA-ȘTTINȚA 
BUCUREȘTI 7—0 (4—0)

ENERGIA LUPENI—LOCOMOTIVA 
CLUJ 8—1 (2—1)

Gazdele au excelat In fața porții. 
In minutul 75 portarul Locomotivei 
— Laknai — s-a accidentat, locul său 
fiind luat de Furnea. (De remarcat 
că noul portar nu a primit nici un 
gol). Au înscris: Asan (min. 9, 18, 
47, 55), Groza (min. 63, 69), Mur- 
zacu (min. 51)', Szoke (min. 71)1 pen 
tru Energia și Georgescu (min. 38)) 
pentru Locomotiva.

înaintașii de la Locomotiva s-au 
prezentat în mare vervă de joc, reali- 
zînd cel mai bun meci din actualul 
sezon. Studenții aii jucat bine în 
cîmp, dar s-au arătat complet ineficaci 
în fata porții. Partida s-a disputat 
în cadrul tmei dețJțfrie sportivități. Au 
marcat: Avasilichjoaie (2),.Sever (2), 
Manole, Goidum, I ones cu..

ENERGIA FĂLT1CENI-DINAMO 
BACĂU 0—0

echipe ai! practicat un joc 
multe greșeli tehnice. Rezul- 
just.

CLASAMENTUL:

1. Știința Cluj 11 8 0 3 20- 6 16
2. Energ. Huned. 11 7 2 2 21- 7 16
3. Energ. B. Mare 11 5 4 2 26-21 14
4. Locom. Tim. 11 5 4 2 20-17 t 1
5. Energ. Lupeni 11 4 4 3 26-17 12
6. Progr. Sibiu 11 5 2 4 21-15 12

Campionatul categoriei C la fotbal

Ambele 
steril, cu 
tatul este
ENERGIA 1 MAI PLOEȘT1-LOCOMO- 

TIVA G. N. BUCUREȘTI 0-0 
Joc viu disputat, în. care victoria 

putea reveni ploeștenilor dacă porta
rul Vaida (L) nu ar fi fost în „zi 
mare", salvînd goluri ca si făcute.

DINAMO BIRLAD-PROGRESUL 
FOCȘANI 2—1 (2—1)

Dinamoviștii meritau victoria la un 
scor mai mare. Au marcat 
(min. 
(min. 
(min.

SERIA I
Progresul Rădăuți —

5-0 (1-0);
Energia Moinești — Locomotiva 

câni 2-2 (2-1);
Locomotiva Tg. Ocna — Energia 

Iad 1-0 (1-0);
Tecuci — Fl. roșie Buhuși 3-1___
FI. roșie Botoșani — Locomotiva Iași 

2-2 (1-2);
știința I.M.F. Iași

1-1 (1-9).

Etapa viitoare: Fl.
Progresul Dorohoi,
Ocna — Știința I.M.F.
Buhuși — Energia Bîrlad.
Iași — Energia MOinești, Dinamo Brăi
la — Progresul Rădăuți, Știința Ga
lați — Tecuci, Ix>comotiva Pașcani — 
Energia Bacău.

SERIA A Ii-a

Energia Bacău

Paș-
Bîr-

(2-9);

— Știința Galați 
•

roșie Botoșani —
_ Locomotiva Tț. 

Iași, Fl. roșie
Locomotiva

Energia
2-fl (1-0);

Energia 
g-idia 2-1

Galați — Fl. roșie Giurgiu

Ancurești — Energia Med- 
(9-9);

Energia Constanța — Locomotiva Ga
lați 1-1 (1-0);

Energia 4 Cîmpina — Energia Leor- 
cteni 9-4 (5-1);

IMnem-o i-.ce^ă — Energia TJrgo- 
vi<ște 3-1 (1-1).

Etapa viitoare: Fl. roșie Giurgiu — 
Energia Tîrgovtște, Energia 4 Cîmpina 
— Energia Galați, Energia Sinaia — 
Dinamo Pitești, Energia Victoria — E- 
nergia București, Locomotiva Galați — 
Energia Medgidia, Energia 131 — Ener
gia Constanța, Energia Leordeni — Fl 
roșie București.

SERIA A IlI-a
Știința Craiova — Energia 14 1-0 (1-01; 
Energia Tg. Jiu — Fl. roșie Rm. Vil 

cea 0-1 (0-0j;
Locomotiva ~ 

Otelul roșu 3-1 (3-1):
Fl. roșie 7 Noiembrie Arad 

moli va Craiova 0-1 (0-3);
Progresul Brad — Progresul 

2-1 10-0);
Energia Craiova — Enereia

3-0 (1-0);
Energia Arad — Energia 108

Etapa viitoare: Locomotiva Craiova — 
Progresul Brad; Energia Arad — Ener
gia Craiova; FI. roșie Rm. Vîlcea — 
Energia 14; Energia Oțelul roșu — Ener
gia Tg. Jiu; Progresul Corabia — Ști
ința Craiova; Energia 3 Reșița — Ener
gia 108; Fl. roșie 7 Noiembrie — Loco
motiva Tr. Severin.

Tr. Severin — Energia

Loco-

Corabia

3 Reșița

9-3 (0-2).

SERIA A IV-a

Energia Oradea — Fl. roșie S. Glieor- 
ghe 2-1 (1-1);

Progresul Turda _ Recolta Cărei 4-9 
(2-9);

Dinamo Baia Mare — Voința Tg. Mu
res 3-2 (2-1);

Progresul Satu Mare — Recolta Si- 
ghet 3-1 (1-9);

Energia 7 — Fl. roșie Oradea 3-1 (3-1).

Etapa viitoare: FI. roșie Oradea — 
Voința Td. Mures: Progresul Turda — 
Recolta Saionta: Recolta Tonlița — E- 
nergia Oradea; FL roșie St. Gheorghe — 
Progresul Satu Mare; Fl. roșie Cluj — 
Energia 7: Recolta Cărei — Dinamo 
Baia Mare; Progresul Bistrița — Recol
ta Sighet.

Ștefănescu
Pantici 

Cioboată
II din penalti) și 
38) — respectiv

20).
CLASAMENTUL:

Const.
Bacău

Iași 
Bîrlad

3.
4.
5.
6.

1. Locotn.
2. Dinamo

Știința 
Dinamo 
Loc. G. N. Buc,
Energ. Moreni 

7. Dinamo 6 Buc.
Energ.
Progr.
Energ. 
Progr.
Știința

15
14
13
13
12
12
11
11
10
10
9
8
7
7

2
3
1
3
3
4
4
4
4
5
6
6
6
6

25-10
29-11
17- 14
19-17 
14- 8
18- 16
22-15
8-13

11-10
18-19
11-20
14-25 
10-24 
10-24

3
4
2
3
3
4
2
1
2
V

1

8.
9.

10.
11.
12.
13-14. En. 1 Mai PI. 11
13-14. Pr. C.P.C.S. B. IC

ETAPA VIITOARE:
PIoești-Progresul 
Cîmpina-Dinamo Bîrlad, 
Constanța-Știința Iași.
G. N. Buc.-Energia Fălticeni, Progre
sul Suceava-Diuamo 6 Buc., Știința 
Buc. Dinamo Bacău. Energia Moreni-' 
Progresul C.P.C.S. Buc.

Fălticeni 
Suceava 
Cîmpina 
Focșani 
Buc.

6 3
6 2
4 5
5
4
5
4
4
3
4
4
3
2
3
Energia 1 Mai 

Focșani, Energia 
Locomotiva 
Locomotiva



VOINȚA ORAȘUL STALIN SI ENERGIA BUCUREȘTI LA EGALITATE
K CAMPIONATUL FEMININ OE BASCHET

Scrimerii de la C.C.A. di) nou învingători 
în campionatul republican

Principalul meci deslașura. in ca
drul primei etape a campionatului re
publican feminin de baschet a dove
dit că și în această ediție competiția 
va avea o desfășurare interesantă, e- 
chilibrată, a cărei cîștigătoare nu poa 
te fi prevăzută. La Orașul Stalin, va 
loroasa echipă Voința a realizat un 
meritat rezultat de egalitate în fața 
campioanei țării din ultimii doi ani. 
Energia București. Numeroșii specta
tori au asistat la o partidă foarte dis 
putată, de un bun nivel tehnic. Bucii 
reștencele au început bine meciul și 
în prima repriză au fost superioare, 
reușind să acumuleze un avantaj de 
sase puncte. în partea doua a în- 
ulnirii gazdele și-au organizat mai 
bine apărarea, au atacat mai decis și, 
recupcrînd handicapul au egalat. Sfîr- 
șitul meciului a avut o desfășurare 
palpitantă, deoarece pînă în ultima 
secundă nu s a știut cine va învinge.

O partidă interesantă s-a disputat 
și la Cluj, unde echipa studentelor din 
localitate a fost învinsă de Progresul 
F. B. București, în formația căreia 
mi evoluat Zamfirița Belu și Irina 
Boghiță-Boldog.

Rezultatele tehnice înregistrate în

Campionatul de box pe echipe

Dinamo-Locomotiva 21-19
Sîmbătă seara, Dinamo a învins 

Locomotiva la un scor mult mai 
Etrîns decît era de prevăzut. Reali
tatea este însă că, deși tinerii pu- 
giliștf feroviari au servit o replică 
viguroasă rutinaților lor adversari, 
scorul trebuia să fie mai categoric 
în favoarea dinamoviștilor, care au 
fost nedreptățiți în cîteva rînduri de 
juriu. Intr-adevăr, deciziile eronate 
pronunțate în meciurile lordache — 
Cojan, Deca — Vlădescu și Ghețu 
Velicu —■ Zaharia au făcut ca rezul
tatul final al întîlnirii de la Giulesti 
să fie de numai 21—19 pentru Di
namo.

In limitele categoriei muscă, Puiu 
Nicolae (D), excelînd în lucrul la 
corp, l-a depășit clar pe Gh. Veres 
(L), care și-a apărat totuși șansele 
cu multă convingere. La categoria 
cocoș, după un început foarte bun, 
care ne-a făcut să întrezărim chiar 
o surpriză, C. Calenciuc (L) a cedat 
treptat pasul în fața experimentatului 
Toma Constantin (D), pentru a pier
de în cele din urmă la puncte. In 
cadrul categoriei pană, Martin Far
kas (D) și I. Boceanu (L) au furni
zat un meci bun. Prima repriză a a- 
parținut dinamovistultii, dar urmă
toarele au revenit lui Boceanu, ast-

IN CINSTEA ZILEI DE 7 
NOIEMBRIE

Record republican
la atletism

In cadrul unui concurs organizat 
la Cluj în cinstea zilei de 7 Noiem
brie, Traian Sudrigean (Știința) a 
stabilit un nou record R.P.R. la 500 
m. plat, cu timpul de 62.7. Vechiul 
record era de 63.4, deținut de St. 
Mihaly din 1956.

Paul Pesch și Gheorghe Cobîrzan 
cei mai bum jucători în penultima etapă 

a campionatului de tenis de masă
Două din cele patru întîlniri mas

culine ale penultimei etape a campio
natului categoriei A au fost mai inte
resante. Este vorba de meciurile de 
Ia București: Energia (Pesch 3 v., 
Popescu 3 o., Naumescu 2 v.) — 
Progresul F. B. (Harasztosi 1 v.. 
Angelica Rozeanu, Ella Zeller} 8—1 
și Arad: Voința (Covaci 1 v., Papp 1 
v., Procopet) — Progresul Cluj (Co- 
bîrzan 3 v-, Demeter 2 v., Gavriles- 
cu 2 v.,) 2—7. Pe Ungă scorurile în
registrate este necesar să subliniem 
forma excelentă arătată în continuare 
de Paul Pesch care și-a mai adăugat 
în palmaresul său încă o victorie im
portantă, aceea obținutăîn dauna cam
pionului republican Harasztosi cu 
2—1. Deși a pierdut, și Harastosi este 
în ascendent de formă, el trebuind 
însă să insiste pentru o mai mare co" 
centrare în momentele dec’sive.

La Arad tînărul clujean Gh. Cobîr
zan a făcut un joc bun, cîștigînd de- 
iaset trei meciuri, lnvingîndu-l și pe 

această primă etapă sînt: Voința Ora
șul Stalin-Energia București 41—41 
(12—18), Știința Cluj-Progresul F.B. 
București 42—49 (17—23), Locomoti
va București-Fl. roșie Oradea 77—30 
(35—10), Progresul M.l.C. București- 
Știința I.C.F. 92—47 (43—25), Pro
gresul Oradea-FI. roșie Tg. Mureș 
51—42 ( 29—21).

*
In a treia etapă a campionatului 

masculin au fost înregistrate în gene 
ral partide echilibrate, cu o desfășu 
rare interesantă. La Timișoara, de 
pildă. Știința s-a menținut multă vre
me la egalitate cu campioana țării, 
Dinamo București (la pauză 35—35). 
Jocul a fost foarte spectaculos și a 
fost mult apreciat de numeroșii spec
tatori. Dinamoviștii orădeni au făcut 
o partidă bună și au întrecut cu 10 
puncte proaspăta promovată în cate
goria A, Progresul M.l.C. Bucureșii, 
iar derbiul clujean a fost cîștigat de 
studenți, care au întrecut la mare 
luptă Energia, cu numai cinci puncte. 
In Capitală, Energia a produs multe 
emoții petetiștilor, care pină la urmii 
au obținut o victorie dificilă dar me
ritată, cu atit mai mult cu cît în final 

fel că feroviarul a obținut o meritată 
decizie la puncte. Ija „semi-ușoară), 
pugilistul gălățean Mihai Pimaru 
(L), care n-a mai fost văzut de mult 
pe ringurile bucureștene, a reintrat 
în compania lui Mihai Troacă (D). 
In repriza a ll-a, un upercut sec la 
bărbie pune capăt luptei. învingător 
prin K.O.: Transă. La categoria ur
mătoare, C. Dumitrescu (D) a dispus 
fără dificultate, la puncte, de cura
josul V. Sășeanu (L). „Semimijlo- 
ciul” /. Dragnea (D) a primit o re
plică neașteptat de dîrză din partea 
lui 1. Corfiatis (L), dar a reușit să 
cîștige în cele din urmă la puncte 
La „mijlocie-ușoară”, C. lord ache 
(D) a fost trimis la podea tn rep. 
1 de St. Cojan (L), dar a fost mai 
bun in reprizele următoare. Totuși, 
decizia i-a fost acordată lui Cojan. 
Cei doi .mijlocii”. Petre Deca (D) 
și V. Vlădescu (L) au terminat ne 
decis. Decizia îl nedreptățește pe 
Deca. La categoria semigrea, Ghețu 
Velicu (D) a fost declarat învins de 
Petre Zaharia (L). Un meci nul era 
mult mai echitabil. La categoria 
grea, un meci fără istoric: .41ex. 
Ghită (L) b.p. Ștefan Marcovicea- 
nu (D).

MARIUS GODEANU

ENERGIA — FLAMURA ROȘIE 
21 — 19

Reșița 3 (Prin telefon). — Sale 
casei muncitorești s-a dovedit neînca- 
pătoare față de marele număr de 
amatori care au ținut să urmărească 
această reuniune. După meciuri inte
resante, Energia a Învins Flamura 
roșie cu scorul de 21-19. De remarcat 
întîlnirea Bozik Radu (FI. r.) și 
Toma Tudor (En.) în care ambii au 
fost la podea : Bozik o dată și Toma 
de 3 ori. Bozik a învins în cele din 
urmă prin k.o. în repr. Jl-a.

Covaci cu 2—0 (15,21). De asemenea 
merită a fi menționat și rezultatul lui 
Demeter, cîștigător la Covaci cu 2—1 
Ultimul s-a comportat sub valoarea 
lui normală.

Alte rezultate: echipe bărbați: Pro 
greșul Satu Mare (Leker 1 v., Griin 
feld l v., Jeney '1 v.) — Flamura ro
șie București (Gantner 3 v., Reiter 3 
v., Santalena) 3—6, Energia Reșița 
(Nagler 3 v., Davidescu 2 v., Sen- 
ger I v.) — Dinamo Tg. Mureș (Ve' 
zar 2 v., Bohm l v., Jipirescu) 6—3 
Echipe femei: Progresul Cluj (Mario 
Gavrilescu, Marta Tompa) — Flamu 
ra roșie Oradea (Ida Takacs, Elena 
Răduică) 5—0.

Astăzi în Capitală au loc două me
ciuri tot în cadrul campionatului re 
publican: sala Voința (str. Austrului 
nr. 33) ora 16,30: Voința L. M. Bucu 
rești — Știința I. P. G. București 
(masculini si avoi în continuare Vo 
ința P. S. București — Știința 1. P 
G. București (’em;nin). 

au jucat fără Cucoș și Costescu, eli
minați pentru cinci greșeli personale.

Rezultatele tehnice ale etapei : Ști
ința Timișoara - Dinamo București 
63—77 (35—35), Dinamo Oradea-Pro
gresul București 87—77 ( 47—36), 
Energia Cluj-Știința Cluj 46—51 
(28—27), Progresul Or. Stalin-Dinamo 
Tg. Mureș 41—71 (21—31). Locomo
tiva P.T.T.-Energia Buc. 62—55 
(29—28). Meciul C.C.A.-Voința Iași se 
dispută marți.

Mihai Pop (Dinamo) 
cel mai valoros dintre 
campionii de motocros

Multi dinire iuoitorii motocicjis- 
muiul s-au deplasat ieri In Dudești- 
Cioplea pentru a asista la ultima 
fază a campionatului republican de 
motocros și In același timp la încheie
rea oficială a sezonului de motoci- 
clism. intrecerile iazei a Hl-a le-au 
oierii un spectacol bun care a fost 
întregit de o organizare perfectă. Cel 
mai aplaudat concurent: dinamovis- 
tu| Mihai Pop. El a cucerit ușor ti
tlul de campion la clasa 125 cmc și 
i-a ținut mult timp (pînă cînd a 
abandonat din cauza unei defecțiuni 
mecanice) in șah pe specialiștii cla 
sei 350 cmc.

Cea mai spectaculoasă cursă a 
fost aceea de la 350 cmc. De la în
ceput se instalează în frunte Mihai 
Pop urmat de N. Sădeanu. Deși Să
deanu face eforturi vizibile V-l a- 
jungă pe adversarul său direct nu 
reușește aceasta și distanța se mă- 
lește treptat. Din momentul în care 
Mihai Pop este obligat să abando
neze conducerea cursei este preluată 
de Sădeanu, talonat de Gh. loniță. 
Situația rămine )a fel pînă la termi
narea cursei.

O bună impresie a făcut și cuplul 
Mihai Dânescu + Al. Huhn. Repre
zentanții C.C.A. au controlat cursa 
de la un cap la altul dovedind o pre
gătire tehnică și fizică superioară.

Rezultatele etapei a 11 l-a: clasa 125 
cmc: 1. Mihai Pop (Dinamo1), 2. Șt. 
lancovici (Energia), 3. Gh. Voicu- 
lescu (CCA); clasa 250 cmc: 1. Mi
hai Cernescu (Dinamo). 2. H. Sitzler 
(Energia). 3. V. Szabo (Dinamo), 
clasa 350 cmc: 1. N. Sădeanu (CCA), 
2 Gh. loniță (CCA), 3 N Vieru 
(A.V.S.AP.); clasa 500 cmc: 1. Al.
Lăzărescu (CCA). 2. M. Cernescu
(Dinamo). 3 W. Hirschvogel
(AVS.A.P.); ataș: 1. M. Dânescu +
Al. Huhn (CCA). 2. C. Grigorescu * 
N. Dițescu (Energia); categoria fete:
1. Maria H>escu (Energia). Lista 
campionilor de motocros pe anul 1957 
are următoarea înfățișare: 125 cmc
— MIHAI POP. 250 cmc — M. CER 
NESCU 350 cmc — N. SADEANU. 
500 cmc — AL LAZARESCU. ataș
— M. DÂNESCU + AL. HUHN, fete
— MARIA ILIESCU

i
UN REUȘIT CONCURS ATLETIC ȘCOLAR 

LA ORAȘUL STALIN
Orașul Stalin 3 (prin telefon). Nu 

greșim dacă vom spune că întrecerea 
atletică <’e pe stadion»»! „Tractorul” 
organizată de ziarul „Sportul popu
lar" în colaborare cu U.C.F.S ora
șul Stalin și dotată cu „Cupa 7 No
iembrie". a fost o veritabilă serbare 
sportivă a tineretului școlar din lo
calitate. Ce ne determină să afir
măm acest lucru ? Mai întîi masiva 
paticipare (peste 500 de elevi și 
eleve), apoi performanțele, care, 
chiar dacă mi sînt at't de valoroase, 
sînt deosebit de promițătoare. Dintre 
rezultatele tehnice înregistrate re
marcăm pe cele de la proba de 100 
m plat fete, in care concurenta 
Clementina Waltraute (Șc. medie 2) 
a realizat 13,1 sec. Tot la fete, ele-

Romînia EB-Qrecia B1-1 (O-O)
ATENA 3 (prin telefon). întîlnirea 

dintre echipele secunde ale Greciei și 
Romîirei a fost deosebit ds intere
santă și disputată. Ea a luat sfîrșit 
cu un rezultat de egalitate: l—1 
(0 0). in prima repriză echipa se- 
cu dă a Roniîniei a avut inițiativa, a 
t” Ln:t terenul datorită contribuției 

mijlocașilor și și-a creat muîte oca
zii de marcare dar le-a ratat, în spe
cial prin Mesaroș. Spectatorii au a-

Tg. Mureș, 3 (prin telefon de la 
trimisul nostru): In meciul de sabie 
C.C.A'. — Progresul Cluj s-a repetat 
istoria meciului de spadă C.C.A. •— 
Progresul F. B., numai că de această 
dată echipa militară, condusă eu7-4 
a găsit suficiente resurse să răstoar
ne rezultatul în favoarea sa (9—7) 
firintr-o suită de cinci victorii. De alt
ei, echipa C.C.A. a terminat campio

natul de sabie fără niciun punct pier
dut, cucerind pentru a opta oară con
secutiv titlul de campioană. In me 
ciul derbi C.C.A. — Progresul Cluj 
victoriile ati fost astfel realizate: 
C.C.A. — A. Vîlcea 4 v., D. Mus
tață 3 v., 1. Istrate 1 v., C. Peimuș 
1 v.,: Progresul Clui — T. Bartoș 3 
v., I. Szantay 2 v., N. Ghilezan 1 v., 
I. Lazar 1 v. In celelalte meciuri s-au 
înregistrat rezultatele: C.C.A.—Pro
gresul F. B. 14—2, Progresul Oradaa 
15—1, Dinam© Cluj 12—4, Energia 
S. Mare 12—4, Energia Ploești 16—0, 
Știința Tg. Mureș 12—4; Progresul 
Cluj — Progresul F.B. 11—5, Progre 
sul Oradea 11—5, Dinamo Cluj 10—6.

feri, pe terenurile 
de fotbal din Europa

POLONIA — FINLANDA 4-0 (2-0)
VARȘOVIA 3 (prin teleron). — Ultimul 

meci din cadrul preliminariilor grupei 
a Vl-a, cel dintre formațiile Poloniei ei 
Finlandei a luat slirțit — cum era de 
așteptat — cu victoria jucătorilor polo
nezi. Scor: 4-C (2-«). Victoria este pe 
deplin meritata, Învingătorii fiind net 
superiori. In primul sfert de oră gaz
dele au jucat excepțional înscriind 
două puncte prin Gawlik (min. 2) și 
Brichczy (min. S). Mulțumiți de rezul
tat jucătorii polonezi nu mai insistă 
astfel că repriza ia sfirșit cu acest scor. 
La reluare, gazdele joacă din nou mai 
decis șl mal înscriu prin Brichczy (min. 
54) și Iankowski (min. 68). T

in urma acestui rezultat clasamentul 
final In grupa a Vl-a este următorul: 
1-2 UBSS 4 3 I 1 16: 3 «
1-Z Polonia 4 3 • 1 s: S 6

3 Finlanda 4 8 6 4 2:19 «
In urma acestor rezultate urmează să 

se mal desfășoare un joc Intre echipele 
Poloniei șl Uniunii Sovietice aflate la 
egalitate de puncte. Federația poloneză 
a propus forurilor de resort din Uniu
nea Sovietică ca cea de a 3-a întîlnire 
să aibă loc la Stockholm, ia 10 noiem
brie. Secția Unională, a propus data 
de 17 noiembrie.
BULGARIA — NORVEGIA 7-0 (3-0)

SOFIA 3 (prin telefon). — Jocul n-a 
avut istoric. Norvegienii au fost extrem 
de slabi permițînd echipei bulgare să 
domine tot timpul și să transform» în 
goluri aproape fiecare șut tras la poar
ta. Scorul de 7-0 cu care a cîștigat 
echipa bulgară se datorește în mare 
parte șl portarului Andersen, car» a 
fost cel mai slab de pe teren. Cele 7 
goluri au fost Înscrise de Iliev (min. 10, 
5«> 74), Panalotov (min. 28, 32), Debirski 
fmin. 79) și lanev (58).

TOMA HR.ISTOV
ln urma acestui rezultat clasamentul 

grupe» a Hl-a din cadrul preliminariikir 
campionatului mondial se prezintă ast
fel:
1. Ungaria 3 2 8 1 7: 4 4
Z. Bulgaria 4 Z 0 2 11: 7 4
3. Norvegia 3 1 8 2 3:10 2

Duminica viitoare la Budapesta, se 
dispută ultimul joc al grupei: Ungarla- 
Norvegia.

va W. Gross (Șc. medie 2) a reali
zat c performanță de 7,75 rn în 
proba de greutate. La băieți, sprinte
rul Strbu Cristea (Șc. medie C.F.R.) 
a realizat 12,3 sec. pe 100 m. plat, 
iar Gh. Cittblea (Șc. medie C.F.R.) 
a parcurs distanța de 1500 m. în 
4:41.4. Pe echipe locul I la băieți 
l-au ocupat reprezentanții Școlii me
dii nr. 1, iar la fete, reprezentantele 
Școlii de fete nr. 2 (De remarcat a- 
portul prețios al prof. Mati’de Zop- 
pelt).

Va fi organizat și un campionat de 
atletism pe echipe, care urinează să 
se desfășoare în zilele de 9 și 10 
noiembrie

ALEX. DIN CA

plaudit jocul de bună factură tehnică 
al fotbaliștilor romîni.

După pauzei mijlocașii romîni slă
besc și gazdele preiau inițiativa. Apă
rarea echipei romîne se comportă însă 
la înălțime. Echipa greacă a deschis 
scorul în min. 47 prin Isanu. In ulti
mul sfert de oră reprezentativa Ro
mâniei are o puternică revenire și do
mină. Ea egalează în min. 85 prin 
Mesaroș.

Energia S. Mare 9—7, Energia Plo-, 
ești 11—5, Știința Tg. Mureș 8—8; 
Energia S. Mare — Progresul F. B.
9— 7, Progresul Oradea 14—2, Dinamo 
Cluj 12—4, Energia Ploești 13—3, 
Știința Tg. Mureș 9—7; Progresul 
F. B. — Progresul Oradea 8—8, D1-: 
nano Cluj 9—7, Energia Ploești 
12—4, Știința Tg. Mureș 9—7; Știința 
Tg. Mureș—Progresul Oradea 10—6, 
Dinamo Cluj 11—5, Energia Ploești 
11—5; Dinamo Cluj — Progresul O: 
radea 8—8, Energia Ploești 13—3; 
Progresul Oradea — Energia Ploești
10— 6. După aceste rezultate, clasat 
mentul definitiv la sabie este urmă-, 
torul (tur și retur); 1. C.C.A 42 p+
2. Progresul Cluj 36 p-, 3. Energia S.- 
Mare 30 p., 4. Progresul F.B. 28 pi, 
5. Știința Tg. Mureș 27 p., 6. Dma-, 
mo Cluj 25 p., 7. Progresul Oradea 
22 p., 8. Energia Ploești 14 p.

Titlul de campioană absolută a re
venit reprezentativei C.C.A. la mare 
luptă cu Progresul F.B., la egalitate 
de puncte.

ELENA MATEESCl)

IUGOSLAVIA A — IUGOSLAVIA 8 
4-3 (1-2)

BELGRAD 3 (prin telefon). — Astăal 
s-a disputat In localitate un meci de 
verificare ir.tre reprezentativele A și B 
ale iugoslaviei care se pregătesc pen
tru întâlnirile eu reprezentativele Gre
ciei și Romlniel. Deși jocul s-a situat 
la un bun nivel, totuși rămîn sub 
semn de întrebare posturile de fun
daș dreapta, extremă dreaptă, extre
ma și interul stâng, în prima repre
zentativă. Belin a jucat slab iar în 
atac, Petakovici nu l-a înlocuit cu 
succes pe Rajkov. Pe partea stângă, 
Prllncevici și Lipoșinovici n-au dat 
satisfacție astfel că s-a apelat la aripa 
de la București, Mulci-Paslcl.

In reprezentativa B cel mal bine s-a 
mișcat centrul atacant Ierkovici (Di
namo Zagreb) care se află în formă 
excelentă. Din prima formație au lip
sit Bear a și Spaici care se află cu 
echipa Steaua roșie în Suedia unde au 
jucat în cadrul „Cupei Campionilor 
Europeni".

Cele două echipe au aliniat urmă
toarele formații: Iugoslavia A: Krivo- 
kueea — Șiakovlci (Belin)), Radovici— 
Boșkov. Trnkovici, Krstici II — Pe- 
takovici, Miluăinovici, Zebeț, Prlince. 
viei (Muici), Lipoșinovlci (Paslcl).

Iugoslavia B: Stoianovici — Șlkici. 
Kosciak — Lubenovici (Rejek), Miluti- 
novlei II, Kaloperovlcl — Rajkov, Ve- 
seflnovici, Ierkovici, Ogneanovici X, 

Ogneanovici II. Au înscris: Milutino- 
vici 2 Și Muici 2 per.tru Învingători 
și Ierkovici 2 și Kaloperovici pentru 
învinși.

Miercuri, antrenorul federal Tirnanid 
va face cunoscută ‘ formația pentru jo
cul de duminică cu Grecia.

D. HUSICI 
MECI DRAMATIC LA 

NORRKOPING
• Primul meci Norrkoplng — Steaua 

Roșie Belgrad, contând pentru optimile 
de finală ale Cupei campionilor eu
ropeni, s-a disputat sîmbătă în Suedia, 
terminîndu-se nedecls: 2—2 (0—0). Sue
dezii au condus cu 2—0 (prin punctele 
marcate de Johanson și Lavrens) pînă I 
în ultimele două minute de joc, cînd ” 
Steaua Roșie a reușit să egaleze prin ’ 
Top:ak și Kostici. Meciul retur se va 
de- făsura la 24 noiembrie, la Be’eTad.
JUVENTUS Șl MILAN ÎNVINSE

Mari surprize în etapa de dumi
nică a campionatului italian. Fruntașa 
clasamentului Juven-tus a pierdut CU 
2—1 în fața lui Lanerossl, iar Milan a 
fost învinsă de Torino cu 3—2. Roma 
n-a reușit să treacă, în deplasare, de 
Bologna (0—0). Celelalte rezultate ale 
acestei a IX-a etape: Atalanta — Pa
dova 1—1, inter — Verona 1—0, Lazio- 
Fiorentina 2—3, Napoli — Spăl 2—tt 
Două meciuri (Genova — Alessandria 
și Ud ine se — Sampdoria) au fost amî- 
nate pentru astăzi. Juventus are 15 
puncte, Napoli 13, Fiorentina și Roma 
12, Padova și Lanerossi 10.

Trei arbitri din R. F. G. 
la meciul lugosiavia-Rominia

Comisia de organizare a campiona
tului mondial de fotbal a înștiințat 
federațiile romină și iugoslavă că pen
tru meciul lugoslavia-Romînia de la 
17 noiembrie a fixat trei arbitri din 
R.F.G., al căror nume urmează să 
fie comunicat de federația vest-ger- 
mană.

Arbitrul italian MARCHETTI a con-, 
dus corect și autoritar echipele:

ROMI NI A B: CRISNIC-Sbîrcea^ 
PANA1T, Florian Anghel-ȘTIRBEJ, 
Serțozo-Glrleanu (Oaidă), MESAROȘ^ 
Constantin, Gabor, Suru (Mihai). .

GRECIA B: Serafidis-Lenon, Xan- 
topoulos-Mavropoulos, Darakis, Der-. 
matis-Granos, Sofides, Gamara, loanu, 
Petropoulos.


