
Energia Ploești 
a terminat turul pe primul loc
dar mai poate fi afunsă de C.C.A.,

restanțe
Obișnuiam ca

care are două

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1ȚI-VA >

Intr-un decor de iarnă a luat sfîrșit 
prima parte a campionatului republi- 
fan de fotbal categoria A. In ultima 
etapă, disputată ieri, gazonul verde a 
fost înlocuit pe toate stadioanele de co
vorul de zăpadă, gerul a făcut zile... 
fripte spectatorilor, iar pe jucători toa
te aceste condiții puțin propice i-au de
terminat să încerce „încălzirea atmos
ferei* printr-o... ploaie de goluri. Și au 
reușit, ieri înscriindu-se nu mai puțin 
de 25 goluri!

încheierea turului 
Ploești în fruntea 
tuși ploeștenii mai 
Casa Centrală a Armatei care, 
zul cind cîștigă cele două meciuri res
tante, ajunge la egalitate de puncte cu 
Energia Ploești. Și atunci are 
tul... golaverajul. Deocamdată, 
mentul se prezintă astfel

1. Energia
2. Energia
3. Știința
4. Energ. St. r. Or. Staltn
5. C. C.
5 Progresul București
7. Dinamo București
8. Dinamo Cluj
9. Fl. roșie Arad

10. Energia Tg. Mureș
11. Locomotiva Buc. 
Î2. Progresul Oradea

In’ etapa de ieri, 1 *
Ua au terminat învingătoare și de cele 
niai multe ori Ia scoruri categorice. 
Xstfel ’

Progresul București — Dinamo Bucu
rești 5-3 (2-2)

Energia Ploești — Flamura roșie A- 
rac 5-2 (5-2)

Știința Timișoara — Dinamo Cluj 3-0 
C3-0)

Energia St. roșu Orașul Stalin — 
Progresul Oradea 5-0 (2-O)

Energia Tg. Mureș — Energia Petro
șani 1-0 (0-0)

găsește pe Energia 
clasamentului. To- 
sint amenințați de 

in ca-

Ploești 
Petroșani 

Timișoara
7 2 2
7 0 4
5 3 3

A.

cuvin- 
clasa-

26:13 16 
16:12 14 
25:17 13

n
ii
n
11 5 3 3 21:17 13
9 5 2 2 20:13 12

11 6 0 5 26:22 12
11 4 3 4 16:13 11
10 5 1 4 14:14 11--------- 8

6
7
1

toate echipele gaz-

10 3 2 5 14:21
10 4 0 6 14:22
10 3 1 6 11:16

11 0 1 10 7:94

Obișnuiam ca la sfîrșitul fiecărei e- 
tape să anunțăm, după „CE A FOST" 
și „CE VA FI“ De această dată ar 
trebui să anunțam- data reluării cam
pionatului. Dar n-o putem face, pen
tru simplul motiv că ea nu a fost de
finitiv fixată. In orice caz, pînă la 
reluare mai avem trei meciuri restan
te din tur, programate astfel :

Arad : Flamura roșie — Dinamo Cluj, 
la 8 decembrie.

Tg. Mureș :
decembrie.

București :
București, la

★

*
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C.C.A. — Locomotiva
15 decembrie.

Cind mingea a fost la Ene, apărarea Progresului nu s-a simțit la largul ei. 
Fotografia de față vorbește de la sine...

(Fază din meciul Dinamo București — Progresul București)

aria Pogorevici a cîștigat turneul 
șah de la Cracoviazonal de

Șahul feminin romînesc a repur
tat un mare succes în arena interna
țională. Turneul zonal de la Cracovia 
a luat sfîrșit cu victoria reprezentan- 

noastre MARIA POGOREV1C4

MARIA POGOREV ICI

care a ocupat primul loc, după ce

revici și Margareta Teodorescu, a o- 
cupat locul II, la egalitate de punc
te cu echipa Uniunii Sovietice, cam
pioana lumii.

Cum s-au desfășurat ultimele runde 
ale turneului de la Cracovia? După 
ce a învins-o în runda a 9-a pe 
Altrichter și a fost liberă în runda 
a 10-a, Maria Pogorevici a adoptat 
spre sfîrșitul turneului o tactică mai 
precaută care s-o ferească de eventua
litatea unei surprize. Ea a remizat 
consecutiv cu Holuj și Hoensch, reu
șind să păstreze după 12 runde un 
'avantaj de o jumătate de punct, față 
de principala sa urmăritoare, Eretova. 
Sorții au vrut ca cele două protago
niste să se întîlnească la sfîrșitul con
cursului. Avînd albele, Pogorevici a 
reușit să ducă fără dificultăți partida 
spre remiză și să-și asigure astfel

tocmai pe locul 12. In ultima rundă, 
Teodorescu a reușit s-o învingă pe 
Enevoldsen și să mai cîștige un loc. 
în clasament:

Iată cum se prezintă înaintea dis
putării celor patru partide întrerupte 
clasamentul 
de șah-
1. MARIA 
Eretova 8
7 p.; 5—6.
7. Hoensch I 
manovici 5’/2 p. (1); 
DORESCU, Hrușkova 5*/2 p. 12. Bau
man 4'/2 p.; 13. Enevoldsen '/2 p-

In felul acesta, Pogorevici și Ere
tova s-au calificat pentru turneul in- 
ter-zonal (Paris 1958) care va desem
na pe adversara campioanei mondiale 
Cel de al treilea loc se va decide în 
tr-un meci de baraj.

Reprezentantele noastre la turneul 
de la Cracovia sosesc în Capitală 
marți pe calea aerului.

turneului zonal feminin

POGOREVIC1 8«/2 p. 2. 
p.; 3—4. Rertesz, Holuj 
Ivanova, Asenova 6 p (1) 

6 p.; 8—9. Altrichter, Litt- 
10—11. TEO-

dominase cu autoritate tot concursul. 
Victoria tinerei noastre șahiste con
firmă din plin valoroasa comportare 
la campionatul mondial feminin pe 
echipe în cadrul căruia reprezentati
va R.P.R., alcătuită din Maria Pogo-

victoria în turneu.
Margareta Teodorescu a jucat mai 

slab la sfîrșitul turneului. Remiza cu 
Bauman și două înfrîngeri consecu
tive la Littmanovici și Hrușkova au 
„aruncat-o” din plutonul fruntaș

LA VOLEI

Juniorii din București și junioarele din Tg. Mureș 
au cîștigat „Cupa orașelor” la handbal de sală

Nici nu se putea ca ultimele întîl- 
niri din cadrul Cupei orașelor la hand
bal de sală să trezească mai puțin 
interes decît cele precedente, așa îneît 
nu ne-a mirat de loc faptul că sala 
Floreasca a fost ieri după-amiază 
arhiplină iar spectatorii, în marea 
lor majoritate elevi, nu și-au precu
pețit încurajările la adresa unor echi
pe îndrăgite ad-hoc.

„Gala“ de duminică după-amiază a 
fost deschisă prin meciul feminin 
Timișoara-Sibiu, pentru locurile 7—8. 
Această primă întîlnire a finalelor a- 
vea să demonstreze un fapt confirmat 
de toate celelalte : diferența de valoa
re dintre formațiile din prima serie și 
cele din seria Il-a. Atît la băieți cît 
și la fete, echipele din prima serie au 
repurtat victoriile în toate întâlnirile, 
și, după cum am menționat, primul 
meci n-a făcut excepție, reprezentati
va de junioare a Sibiului întrecînd 
Timișoara cu 9—3, deși fusese con
dusă la pauză cu 3—2. In lupta pen
tru locurile imediat superioare în cla

samentul formațiilor feminine, Si
ghișoara învinge Bistrița cu conclu
dentul scor de 8—1 (4—0). Meciul 
următor, prima întîlnire masculină 
a reuniunii, a fost mult mai echili
brat. In întrecere pentru locurile 5—5, 
Timișoara este la început dominată 
de reprezentativa Odorheiului ajun- 
gînd a fi condusă cu puțin înaintea 
terminării .primei reprize cu 5—2. In 
acest moment însă, timișorenii mar
chează o puternică revenire, iar la 
pauză scorul le este defavorabil cu 
un singur punct (5—6). Meciul are o 
desfășurare echilibrată în tot decursul 
renrizei secunde și abia în ultimele 3 
minute timișorenii iau avansul de 
trei puncte cu care cîștigă partida, la 
13—10. București-Lugoj la fete, 
12—0 (4—0). Nu mai socotim nece
sar comentarii I Deși soldată cu un 
scor final sever, partida între forma
țiile masculine Sighișoara și Orașul 
Stalin dă în prima repriză cîștig de

(Continuare In pag. 4-a)

REORGANIZAREA 
COLECTIVELOR SPORTIVE IN ȚARA
• De la Hațeg, corespondentul 

nostru .V. Sbucbea ne scrie că pe tot 
cuprinsul raionului se desfășoară cu 
intensitate acțiunea de înscriere a 
membrilor în U.C.F.S. Pînă la data 
cînd ne-a expediat scrisoarea în ra
ionul Hațeg numărul membrilor în
scriși in U.C.F.S. depășea cifra de 
900. Cele mai multe înscrieri s-au fă
cut în comunele Baru-Mare (200), 
Pui (100), Livadia (50), Tecuri (50), 
și la școala medie din Hațeg (100). 
In acțiunea de înscriere în U.C.F.S. 
s-au evidențiat în mod cu totul spe
cial tovarășii Ion Soleai și Cornel 
Părău din comuna Baru-Mare.

• In orașul și raionul Reșița mun
ca de înscriere a cît mai multor 
membri în U.C.F.S. a fost încunu
nată de un frumos succes. Pînă la 18 
noiembrie, așa după cum ne scrie co
respondentul nostru /. Plăoițu, au 
fost înregistrate 1.400 de adeziuni. 
Un asemenea succes nu a putut fi 
realizat decît după o susținută cam
panie de popularizare, în care au fost 
folosite gazetele de perete, stațiile 
de radio-amplificare și presa locală. 
Tovarășii Ștefan Pavel, Eusebiu Mi- 
trea și Gheorghe Kontor sînt printre

aceia care au muncit cel mai mult îdl 
campania de înscriere în U.C.F.S.

• Sub directa îndrumare a Comitetu-r 
lui raional de partid, munca de reor* 
ganizare în raionul Buzău se desfă
șoară în bune condițiuni. După ces 
în prima fază, s-au înregistrat rezul
tate dintre cele mai bune, în U.C.F.S* 
inscriindu-se un mare număr de 
membri, acum s-a trecut la alegerea; 
noilor conduceri ale colectivelor spor
tive.

Astfel, la S.M.T. Stîlpu, alegerea 
noului consiliu al colectivului sportiv 
a constituit un prilej de temeinică: 
analiză. S-a hotărit ca în viitor să sui 
pună un accent deosebit pe dezvolta
rea gimnasticii de producție, pe spor
tul de masă și pe organizarea unor 
întreceri sportive între brigăzile de 
tractoriști. De asemenea, conducerea 
stațiunii și-a luat angajamentul să a- 
menajeze un club, un teren de volei 
și o pistă de popice. In curînd va fi 
reaimenajat și terenul de fotbal. Co
respondentul nostru Stan Roșculeț ne: 
scrie că noul președinte al colectivu
lui sportiv, agronomul Stelian Vinii-

(Continuare in pag. 2)

Din regulamentul 
de organizare și funcționare 

a colectivului sportiv
• Colectivul sportiv cuprinde în activitatea sa oamenii muncit

întreprinderi, instituții, S.M.T., G.A.S., G.A.C., sate, unităfi mili-
cooperative meșteșugărești (precum și membrii lor de familie), școli

• înscrierea în colectivul sportiv se face pe baza completării unef
— -- ----- ----- 111-1 colectivului sportiv.

i taxa de

din 
tare, 
și instituții de învățămînt superior.

adeziuni, iar admiterea se face de către consiliul
Fiecare membru al colectivului sportiv este obligat să plătească 
înscriere și cotizația stabilită.

• Colectivul sportiv se bazează în activitatea sa pe munca 
și inițiativa membrilor săi.

• Toate colectivele sportive fac parte din U.C.F.S. si 
duse direct de către U.C.F.S.

• Organul superior al colectivului sportiv este
a membrilor care se convoacă cel puțin odată la 6 
bil constituită dacă participă cel pu țin jumătate plus 
cu cotizația la zi.

• Consiliul colectivului sportiv conduce întreaga

voluntară

sînt con-

Adunarea generali 
luni și este vala- 
unul din membrii

• Consiliul colectivului sportiv conduce întreaga activitate a colec* 
tivului între două adunări generale și se întrunește cel puțin odată 
lună.

Dinamoviștii au dispus cu 3-2 de €. €. A.
REZULTATE TEHNICE

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
MASCULIN. — Locomotiva C.T.F.T. 
Buc. — Stiinta Cluj 0-3 (7-15, 14-16, 
13-15); Dinamo — C.C.A. 3-2 (15-12, 
15-13, 12-15, 6-15, 15-10); Progresul 
I.T.B. — Locomotiva Craiova 3-1 
(15-7, 15-9, 13-15, 15-4); Energia
Trustul III Buc. — Fl. roșie M.I.B.C. 
Buc. 3-0, (15-7, 15-13, 15-13); Energia 
Arad — Energia Uz. Tr. Orașul Sta
lin 3-1 (17-15, 10-15, 15-9. 15-13).

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
FEMININ. — Dinamo — Știința 
I.C.F. 3-0 (15-5, 13-6, 15-5); Energia 
T.E.M. — Progresul Invătămînt Tîr- 
goviște 3-1 (7-15, 15-7, 15-4, 15-3); 
Locomotiva G. N. Buc. — Voința O- 
rașul Stalin 3-1 (15-12, 15-9, 14-16, 
15-7); Știința Timișoara — Voința 
Sibiu 3-1 (15-11, 14-16, 15-12, 15-8); 
Fl. roșie Cluj — Progresul C.P.C.S. 
Buc. 3-2 (10-15, 15-5, 14-16, 15-12,
15-6).

★
In chip de... stimulent propagandis

tic și totodată ca o mustrare adusă 
celor absenți sîmbătă și duminică la 
reuniunile de volei, etapa a VIII-a a 
campionatelor republicane s-a soldat 
cu rezultate menite să pompeze serios in
teresul acordat competiției. In primul 
rînd, bineînțeles, rezultatul din titlu: 
succesul obținut în deplasare de volei-

baliștii de Ia Știința 
I.M.F. Cluj asupra frun
tașei clasamentului, Lo
comotiva C.T.F.T. Bucu
rești.

Victoria în sine nu 
constituie de fapt ceea 
ce se numește o surpriză, 
ținînd seama de valoarea 
și forma bună manifes
tate în ultima vreme de 
Știința Cluj. Surprinză
toare este desigur doar 
maniera în care a fost 
dobîndită acest fără drept 
de apel 3-0. Căci încolo, 
cu jocul lor avîntat, cu 
excepționalul potențial de 
luptă de care dispun, cu 
serviciile bine puse la 
punct, cu preluările și 
blocajele executate înde
obște cu multă siguran
ță, studenții clujeni pot 
pune în dificultate la ora 
actuală orice echipă. In
orice caz, ieri datorită acestor calități 
an învins. Și încă fără a atinge după 
părerea noastră treapta maximă a 
randamentului pe care-1 poate da e- 
chioa lor. în special în apărarea din 
linia a doua, tinde intervențiile au 
fost uneori exagerat de hazardate și

Aglrbiceanu (Știința IMF Cluj) a teșit jnuirv. 
gător în lupta cu blocajul Locomoti vei CTFT 

Foto: C. FAUR
oarecum dezordonate. Foarte atent în 
schimb — și inteligent — atacul, 
care a înșelat de nenumărate ori a- 
părarea locomoti vist i lor.

Ce s-a țntjmplit însă cu Iocomo-;

(Continuare In pag. 2-a)



La baschetf, codașele clasamentelor 
au ob|inut primele victorii

Azi, două meciuri în sala Dinamo

Reorganizarea colectivelor sportive in tară
(Urmare din pag. 1)

FEMININ
PROGRESUL ORADEA — LOCOMO
TIVA BUCUREȘTI 52—59 (20—38)

Fruntașa clasamentului a cîștigat 
mi însă fără oarecare emoții, spre 
sfîrșitul partidei. Revenirea puternică 
a orădencelor din cea de a doua oarte 
a jocului face ca feroviarele să joa
ce mai nervos, să slăbească ritmul 
și șă încheie victorios partida la 
numai trei coșuri jumătate diferență. 
FL. ROSIE TG. MURES — ENER
GIA BUCUREȘTI 37—49 (11—23)

O partidă de nivel tehnic medio 
«cru, cîștigâtă destul de greu de bucu- 
ireștence, dintre care cele mai eficace 
«u_ fost Ekert (17) și Antonescu 
ț(15). De la învinse s-au remarcat 
IVarga si Covacs.
1ȘTIINTÂ CLUJ — VOINȚA ORA

ȘUL STALIN 49—58 (26—26)
A cincea înfrîngere consecutivă a 

•cluiencelor.
țȘTIINTA I. C. F. — FL. ROȘIE 

ORADEA 49—45 (26—20)
Este primul succes din acest cam- 

jpionat al echipei studentelor din Ca- 
jpitală. Ele au arătat mai multă in- 
ssîstență și au acționat mai hotărî: 
In final.

MASCULIN
3DINAMO TG. MURES — ȘTIINTA 

CLUJ 93—54 (45—26)
Victorie ușoară a dinamoviștilor 

«care se mențin astfel în plutonul 
îfruntaș al campionatului masculin. 
IDINAMO ORADEA — VOINȚA IAȘI 

94—63 ( 38—36)
Ieșenii nu au putut „ține" decît o 

rrepriză, prima. în care au avut de 
^altfel și multă precizie în aruncările 
«de la distanță și au pătruns rapid 
țpe contraatac. In ultimele 20 minute

oaspeții au recurs 
la o apărare mai agre
sivă pentru a face față 
revirimentului orădean 
dar datorită numeroase
lor greșeli personale, au 
fost nevoiți să joace în 
ultimele patru minute, în 
patru oameni. De remar
cat că în min. 25 sco
rul era egal: 47—47. De 
asemenea, 
sebit al 
Hoffman, 
puncte înscrise.
ENERGIA 
ȘTIINȚA

50—39
Prima

clujenilor,

aportul deo- 
dinamovistului 
prin cele

CLUJ 
TIMIȘOARA 

(18—22)
victorie a

care au știut 
să refacă o diferență de 
două coșuri și să. cîș- 
tige clar, datorită pă
trunderilor eficace din a 
doua repriză.
PROGRESUL ORAȘUL 
STALIN — C. C. A.

62—81 (33—36)
Echilibrul de joc și scor a existat 

pînă în min. 30.
Astăzi, se vor desfășura în 

Dinamo, după
gram, trei meciuri 
etapei : ora 17: 
Progresul M. I. 
Locomotiva P.
M. I. C. și ora
Dinamo Buc. (ambele masculine).

o luptă disproporționată sub panoul Ștănfei
I.C.F., între patru studente și o singură jucă
toare a Flamurii roșii Oradea.

toru este un bun sportiv și că 
și-a luat angajamentul ca pe viitor 
să muncească serios pentru dezvol
tarea activității sportive în rîndurile 
tractoriștilor.

• Acțiunea de înscriere de membri 
în U.C.F.S. este în centrul atenției 
generale și în orașul Brăila. Cores
pondentul nostru I. Baltag ne scrie, 
spre exemplu, că prin grija consiliului 
colectivului sportiv de la I.M.D. Bră
ila, 300 de muncitori, tehnicieni, in
gineri și funcționari s-au înscris pînă 
în prezent în U.C.F.S. De asemenea, 
zilnic pot fi văzuți ducînd muncă de 
lămurire pe la diferite secții ale 
întreprinderilor Comunale, activiștii 
colectivului sportiv Progresul, Lu
dovic Stoica și Elena Dima. Ei au 
reușit să înscrie 140 de membri.
• In raionul Caracal, așa după cum 

ne scrie tov. llie Mihăilescu, respon
sabil cu munca organizatorică în co
mitetul raional de 
U.C.F.S., acțiunea 
membri a avut un 
datorită- în primul 
existat o strînsă
toate organele raionale. Peste 2.500 
de membri în U.C.F.S. față de cele

3.500 de adeziuni și taloane difuzate: 
iată cifre care arată clar că munca 
în acest raion a fost bine îndrumată 
și controlată.

• In Capitală colectivele sportive 
continuă să-și organizeze adunările 
generale de alegeri. Zilele trecute 
și-au organizat alegerile colectivele 
sportive ale întreprinderilor „Timpuri 
noi" și „Radio popular". Deși situate 
în două capete opuse ale Capitalei, 
în raioane diferite, între cele două 
colective a existat o mare asemănare: 
nici o preocupare față de sportul 
masă, o activitate a secțiilor pe 
mură de sport necorespunzătoare 
sibilităților. In schimb, adunările
nerale ale celor două colective s-au 
arătat la fel de critice la adresa aces
tor lipsuri (din păcate, numărul de 
membri U.C.F.S. de la uzinele „Tim
puri noi" este cam pe jumătate cît cel al 
membrilor fostului colectiv Energia). 
Sperăm că noile consilii vor ține sea
mă de criticile juste ale participan- 
ților la adunările generale și vor ști 
să-și orienteze astfel munca în viitor, 
îiKît cele două colective sportive 
să-și îndeplinească în cele mai bune 
condiții menirea. (D. Dolberg și V. 
Popescu-corespondenți).

de 
ra- 
po- 
ge-

sala
pro- 
al-

următorul | 
restante

Progresul F. B.
C. (f) ; ora 18,30: 

T. T. — Progresul 
20: Energia Buc. —

Astă seară 
ora 19.30 

Sala Horească;

£onGursuh,Orumeîii Ueseii" cu tema
IIBoxul romîoesc ce a lungul anilor"

Lucian Popescu, C. Nour, Mieiu Docuiascu, Ion Popa 
și Ion Chiriac din nou în ring!

ora 19,30, în sala 
perechi de boxeri, 
glorii ale boxului

e-
de concursul 

BO-
LUNGUL

Astă seară, la 
ÎFloreasca, cinci 
(foste și actuale 
-.nostru, vor susține un neobișnuit
:xamen. Este vorba 
.„DRUMEȚII VESELI", cu tema 
•□CUI. ROMINESC DE-A 
/ANILOR", organizat de revista „STA
IDION". După cum ați aflat desigur 
jpînă acum, în lupta pentru cele „25

Waloroase recorduri stabilite 
de aviatorii noștri sportivi

i Apa riția regulamentului de clasifi- 
«care sportivă aviatică trimis de cu- 
trînd școlilor de pilotai A.V.SA.P. de 
<C o m it e t u 1 organizatoric central 
JtA.V.S.A.P. i-a stimulat pe piloții spcr- 
ttivi să se preocupe intens în vederea 
«stabilirii de noi recorduri. Astfel, în 
iziua de 25 noiembrie 1957, pilotul 
«sportiv Traian Rotaru a stabilit un 
moit record de înălțime -— 4420 m 
țcu avionul R.G. 6 clasa C. 1 a (sub 
1500 kg.) — greutate totală 497.500 kg. 
ÎDupă numai o zi, pilotul Teodor Co- 
imănescu a stabilit tot pe avionul 
IR.G. 6 cl. C 1 a un nou record la 
(timpul ’ de urcare 
im., în timp de 22 
«chiul racord era de 
{.aparținea pilotului 
"Tot în ziua de 26
«Constantin Manolache a stabilit re- 
•cordttl de
((500 km.) pe avionul 
«clasa C 1 b (500—1000 
statea totală 669,800 kg. 
(ținută a fost de 187.500

de puncte" se vor găsi următoarele 
cupluri:

CONSTANTIN NOUR
TRU TEICA

LUCIAN POPESCU
DOCUI.ESCU

ION CHIRIAC — ION POPA
ALBERT BLANK—LUCA ROMANO 
EUSTAȚIU MĂRGĂRIT — CON 

STANTIN DUMITRESCU.
Examinator: profesorul NICOLAE 

SAFTU.
După concurs, spectatorii din sală 

vor putea sta de vorbă, prin inter
mediul— microfonului, cu boxerii și 
antrenorii cei mai cunoscuți. I

Biletele pentru această inedită în- 
trdeere pugilistică se găsesc de vin 
zare la casa sălii Dalles, agenția 
centrală Pronosport, agenția Dinamo. 
Casa din str. Ion Vidu și — seara 
— la casa sălii Floreasca.

DUMI

MIELU

organizare a 
de înscriere de 
deosebit succes, 

rînd faptului că a 
colaborare între

In campionatul de lupte

Energia Sinaia a întrecut C.C.A. cu 10-6
Reuniunea de lupte de ieri avea un 

„cap de afiș" interesant: Energia Si
naia — C. C. A. Metalurgiștii au 
obținut cu destule emoții o prețioasă 
victorie, consolidîndu-și și locul doi 
în clasament, ioc pe care nu-1 mai 
pot pierde decît în caz de accident.

Scond (10—6) a fost astfel reali
zat : cat. 52 kgr.: P. lonescu ' 
b. p. Gh. Kocsis (C.C.A.) — 
Energia, cat. 57 kgr.: 1. Cernea 
și D. Pîrvulescu (C.C.A.) fac 
rail. O întilnire interesantă, în 
Cernea a condus la puncte și D. 
Pîrvulescu a trebuit să facă eforturi 
pentru a egala situația. 3—1 Ener 
gia, cat. 62 kgr.: D. Pană (E) pier
de în fața lui V. Micula (C.C.A.) 
care a fost mai activ, 3:3,- cat. 67 
kgr.: St. Mihalache (E) pierde la 
puncte in fața lui r ~
(C.C.A.} după un meci 1 
tarul a avut inițiativa < 
șit decît o victorie de , 
C.C.A.. cat. 73 kgr.: V. 
întrece la puncte pe 
(C.C.A.) Metalurgistul 
victoria de la început și 
iLir adversarul. 5:5, cat.
A. Tampa (E) și Gh. Boitoș (C.C.A.) 

meci egal. 6:6. cat 87 kgr.: T. • .r-i ?-- :----jy, Jn jȚ.jn

(E)
2:0
(E) 

meci.
care

D. Grozavu 
în care inifi 
dar n-a reu- 
„ justețe", 3:5
Bularca (EI 

; I. Keffer 
a „forțat" 

și-a dominat 
79 kgr. :

fac i _
Iarbă (E) învinge prin
3 pe T. Vigh (C.C.A.). 8:6 Energia 
și cat. grea : S. Szasz 
prin tuș în min. 11 pe 
(CC.A.). Scor

tuș

învinge 
r__  _ „ ___ , Valentin
(CC.A.). Scor final 10:6 Energia.

Energia a fost lipsită de aportul, 
tcare onten fi hotnritor) al lui Gli 
Dumitru, component al lotului renii 
bliean. Gh. Dumitru a lăsat să se 
înțeleagă — la trecerea sa prin sala 
C.C.A„ pe care a vizitat-o ca... spec 
taior — că nu s-ar simți bine. Noi 
sugerăm Biroului Comisiei Centrale 
să cerceteze motivele nepartici pârii 
acestui sportiv în concurs.

(E) 
I.

la înălțime 3000 
min. 12 sec. Ve
25 min. 22 sec. și

Vintilă lonescu. 
noiembrie, pilotul

viteză pe circuit închis 
I.A.R. 813, 
kg.) greu- 
Viteza oh 
kin/oră.

In reuniunea de ieri s-au mai des 
fășurat o serie de întilniri de un bun 
nivel, dintre care scoatem în evi
dență pe aceea dintre D. Pîrvulescu 
și M. Cristea (En. Huned.) anlau 
dată la „scenă deschisă".

Pe echipe s-au înregistrat rezulta
tele: ENERGIA SINAIA cu C.C.A. 
10—6, cu Energia Hunedoara 14—2, 
cu Progresul București 15—1, C.C.A. 
eu Progresul București 9—5, cu E 
tiergia Hunedoara 16—0, PROGRE
SUL BUCUREȘTI cu Energia 
nedoara 8—6 
DINAMO BUCUREȘTI . N-ARE

VERSARI?
• La Satu Mare, Dinamo Bucu- 

îești nu a întîmpinat nici o rezto 
tență, nici măcar din partea Progre 
sului Lugoj care — prin performan 
țele anterioare — se anunța un ad 
versar dificil. — Din rezultatele in 
dividuale remarcăm victoria la puncte 
a lui D. Cuc (D. B.) (cat. 67 kgr.)

AD-

în fața lui 1. Popescu 
meciul egal realizat de 
sari L. Bujor (P) și A. ,

Reuniunea s-a desfășurat în bun» 
condiții în fața a circa 2.000 specta 
tori. — lată si rezultatele pe echipe : 
DINAMO BUCUREȘTI cu Dinamo 
Satu Mare și FI. roșie Arad 16—0, 
cu Progresul Lugoj 15—I, DINAMO 
,SATU MARE cu Progresul Lugoj 
10—6 (!!). cu FI. roșie Arad 12—4, 
PROGRESUL LUGOJ cu Fi. roșie 
Arad 8—6. (N. Bara — coresp.)

• La Oradea, echipa locală LO- 
,. reUșjt o frumoasă per 

terminîrid la egalitate
Timișoara și 

Energia Orașul Stalin 
si Flamura roșie Cluj 

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA 
Energia cu 10—6 și Flamu- 
Cluj cu 12—4, iar ENER-

(Pr. L.) și 
vechii adver- 
Șuli (D. B).

COMOTIVA
formanță'
(8—8) cu Locomotiva
întrecînd ~
(11-5)
(14-2).
a învins
ra roșie
GIA a întrecut FI. roșie cu 10—6. 
(Z. Singer — coresp.).

CAMPIONATELE DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

tiva ? In cîteva cuvinte : o zi proastă, 
un atac descompletat (Nicolau bol
nav) și... un adversar ca Știința 
Cluj, incomodă chiar atunci cînd nu i 
merge atacul ca ieri. Și... cam atit. 
Suficient însă ca Locomotivei să nu-i 
reușească nimic, sau aproape nimic, 
iar Științei aproape totul.

S-au remarcat: Agîrbiceanu, Fie
rarii. Mureșan. Adamovici și Chere 
bețiu de la învingători, Erdelv. Plo 
con și, într-o oarecare măsură, Pono 
va de la învinși

Ca valoare tehnică însă, meciul n-a 
satisfăcut. Să -spunem doar că apro
ximativ 25 de puncte au fost făcute

Reorganizarea a pășit pe un drum bun și in reg. Baia Mare
Comitetul regional de organizare a 

U.C.F.S.-Baia Mare a fost ales cu 
aproape 2 luni în urmă. Mai exact 
la 10 octombrie. La scurtă vreme, 
i-a urmat și constituirea comitetului 
orășenesc. Se creaseră deci premizele 
unei intense activități, avînd drept 
scop reorganizarea întregii mișcări* 
sportive din regiune. Din păcate. în 
locul laborioasei muncii la care am 
fi avut tot dreptul să ne așteptam, 
cunoscînd mai ates capacitatea, pute
rea de muncă și spiritul de inițiativă 
al activiștilor sportivă din această re
giune cu veche tradiție în sport, am 
întîlnit în urmă cil cîtva timp o 
activitate fără prea multe succese. 
Criticînd lipsurile din munca acestor 
organe nou alese, ziarul nostru (nr.

giunea Baia Mare se integrează tot 
mai mult în atmosfera de muncă sus
ținută, în efortul general prilejuit de 
leorganizarea mișcării noastre spor 
five.

După cum arătam și mai sus, în 
scrierea de membri în U.C.F.S. eslc 
o preocupare primordială. La Trustul 
Minier Baiâ Mare, în fruntea acțiunii 
de înscriere în U.C.F.S. s-au aflat 
jucătorii din echipele de seniori si 
juniori ale colectivului (Vlad, "Mălă* 
i?ni, Fejes, Schlesinger, Ster, Cupșa 
II, precum Și Clara Winter (baschet'-. 
Siefa’n. Ilornyak (patinaj)' și Vasilv 
Domjan (șah). 265 de cooperatori dih 
Baia Mare au completat la rîndu! 
lor adeziunile pentru înscrierea * în

.Dunav Russe—Știința Cluj 3-2 (1-1)
RUSSE, 1 (prin telefon). — Știin- 

tta Cluj și-a început azi (n.r. ieri) 
^turneul pe care-l întreprinde în Bul
garia, jucînd în localitate cu echiipa 
ȚJunav, recent promovată în cat. A. 
JMeciul s-a disputat pe un timp ge
ros, stadionul fiind acoperit cu zăpa
dă.

Știinta a pierdut cu 2—3 (1—1), 
dar rezultatul nu reflectă just as
pectul jocului: Știința a fost mai 
îbună, a dominat mai mult Golurile 
4KU fost marcate de Munteanu (min.

6), Bălufiu (min. 49) pentru Știința, 
Ftorov (min. 17); Vasiliev (min. 65 
și 81) pentru Dunav.

ȘTIINȚA CLUJ: Nicoară - Kro- 
mely, Mureșean, Roman — Georges
cu, Nedelcu — ivanovici, Munteanu. 
P Emil (Bălujiu), Luiz, H. Mol
dovan.

DUNAV RUSSE: Simionov — Ka- 
lidjiev, Dușanov, Penev — Tanov, 
Kireev —Vasiliev. Goiev, Florov 
(Kalcev), Aliev, Disligv,__v

3118 din 21 noiembrie 1957) a arătat 
necesitatea unei activități mai intense, 
mai bine orientate, mai rodnice.

Critica noastră și-a vădit electuî. 
Activiștii sportivi din regiunea Baia 
Mare au primit critica ca pe un real 
ajutor, în măsură să le ajute ia îm 
bunătăți rea muncii. Așa se face că. 
acum au reușit să realizeze unele 
lucruri frumoase. Corespondentul nos 
tru V. Săsăranu ne a trimis o scri
soare din care spicuim următoarele: 

„Actualmente se desfășoară o serie 
•întreagă de acțiuni care vădesc dorința 
activiștilor sportivi băimăreni de a 
termina cît mai curînd cu lipsurile în 

incomodează
cu 

regiunea _ se ij.'c.FLS. Printe ei se află tovarășii 
, pînă v Cozmuța, vicepreședinte ăl URCM, 

Ludovic Wohl, președintele coopera
tivei „Drum Nou", luptătorul C. 
Tukacs, muncitor
„Talpa" și , alții, 
se ('..' .. . .
la Grupul ..școlar minier, 
prinderea „Gh. Gheorghiu-Dej", 
In .cinstea alegerilor au loc compe 

.tițiii sportive, la atletism, șah, popice 
și fotbal. In sfîrșit, la Sighet și-a 
început de curînd activitatea colecti
vul nou înființat „Mobila Sighet".

Activiștii sportivi din repiunee 
Ttoia .Mare dovede--' n-in fapte că știu

muncă; lipsuri care îi 
serios și care nu sînt potrivite 
bunul renume de care t 
bucură pe plan sportiv. Astfel, 
în prezent, 8.500 tineri din regiune 
au devenit membri ai U.C.F.S. (după 
apariția criticii din ziarul „Sportul 
popular", în numai 3 zile, s-au înre
gistrat 765' de noi înscrieri!). Ac
tualmente, un larg activ se găsește 
pe teren, avînd sarcina de a îndruma 
concret, la fața locului, reorganizarea’ 
.colectivelor sportive în raioanele re
giunii, precum și în orașele Satu 
Mare, Sighet, Vișeuî de sus și Cărei. 
Pretutindeni, pe cuprinsul regiunii, 
se simte un suflu nou în munca spor
tivă. Chiar dacă mai există încă 
locuri unde treaba mai șchioapătă 
(raioanele Negrești ji Tăjnadj, re- să-și însușească critica i

C. 
la cooperativa 

Cu bune rezultat" 
desfășoară . șcținnea de înscrieri 

la între- 
" etc

direct din servici și ca aproape 20 
de servicii au fost greșite, și e des 
tul... Desfășurarea jocului a constituit 
însă o serioasă compensație, ținînd 
continuu încordată atenția spectatori
lor. Vom ilustra aceasta dîndn-vă cî
teva amănunte din evoluția scorului. 
Știința I.M.F. Cluj — Locomotiva 
C.T.F.T. București. Setul II : 0-6, 4-6, 
4-8. 8-8, 8-10, 9-12, 11-12, 11-13, 12-13, 
12-14, 16-14. Setul III : * ’ ~ *
9-9, 13-9, 13-12. 14-12, 
Elocvent, nu ?

DINAMO A ÎNVINS
CLAR
Meciul Dinamo — C.C.A. de sîm- 

bătă s-a soldat cu victoria, prevăzută 
însă mult mai clară decît era de 
așteptat, a dinamoviștilor. Aceștia, fă- 
cînd în genere un joc bun, pe linia 
comportării din ultimul timp, ar fi 
putut cîștiga chiar cu 3-0. Și nu an 
cîștigat, numai din. cauza nervozității, 
precedată și... generată de subestima
rea adversarului" după cucerirea pri- 
"elor două seturi. Evoluția scorului 

•1 ■ la s-t la set ne scutește — -leo- 
•amdată cel puțin — de alte comple
tări sau comentarii. O victorie pre
țioasă, mu’tumită căreia Dinamo noate 
ne bună dreptate emite pretenții im 
nortante în Înota pentru primul loc.

c. f. — 
jocuri!" de

0-5. 1-5, 1-9.
14-13 I5-L3.

C.C.A MAI 
DECIT ARATA SCORUL

Iată clasamentele după 
tori :

MASCULIN
1. I.ocom. C.T.F.T. (1) 8 7 1
2. Dinaino? Bdc. (2) 8 7 1
3. Știința I.M.F. Cluj «> 8 5 3
4. C.C.A. (3; 8Ș3
5. Energia Tr. -III (5) 8 r 3
6, FI. r. M’.T.B.C. (6) 8 3 5
7. Energia or. Stalin (7) 7 3 4
8. Progresul I.T.B. («) 7 3 4
S. Energia Arad (9) 8 1 7

10. Locomollva Cr. (10 R 0 «
FEMININ

• 1. Locom. G.N. Buc. (1) 8 8 ti
2. Dinamo București (2) 7 6 1
3. Voința Sibiu (3) 8 4 4
4. Flamura roșie Clu; (4) 7 5 2
5. Știința Timișoara (5) 8 4 4
6. Energia T.E.M. (7) 7 4 3
7. Voința Or. Stalin (6) 7 3 4
8. Progresul C.P C.S. (9) 8 2 6
9. Știința I.C.F. (8) 8 2 6

10. Prog. Tnvăt. Tir ’ (1«) 8 0 8

W 
>S 
11 
10 
1»
9
»

16
13
12
12
12 
M
10
10
ÎO

B
Ț-v • loc: rile ocupate înaintea

etapei a vill-a.



LTIMA ETAPA A TURULUI CATEGORIEI A LA FOTBAL
rogresulBucurești a întrecut Dinamo București 

cu 5-3 (2-2)
Așa cum a început partida, se părea 

câ Dinamo va cîștiga fără prea multe 
complicații, nu numai pentru că Ene. 
care a jucat ieri excelent, potolise „ga
leria- Progresului, înscriind 2 goluri 
(min. 2 și 10), dar pentru că, în ge
neral, Dinamo se mișca mult mai ușor 
pe terenul înghețat și alunecos și avea 
în atac acțiuni infinit mai 
mai periculoase. Dar tocmai 
pregăteam să deplingem soarta 
la Progresul, iată că o fază 
îl surprinde pe Cozma undeva 
ren și Mateianu trimite mingea 
ta goală (min. 13). Și meciul, se poate 
spune, de-abia acum începe. Progresul 
are inițiativa circa 15 minute, dar nu 
D’archează. Apoi, atacă mai mult Dina
mo, dar marchează... Progresul prin
tr-un spectaculos contra-atac Soare—Di
nu leacu—Moldoveana, încheiat cn 
splendid șut sub bară al acestuia din 
urmă. *

Tot Dinamo domină în primele mi
nute după pauză și e gata să înscrie, prin 
F.ne, in min. 50 și 55. Apărarea f 
greșului trece prin momente grele, 

alege doar cu bătăi de inimă.

ai mult ca oricare alții, bucurește- 
au motive să regrete că s-a încheiat 

na parte a campionatului de fotbal. La 
ta vedere, regretele acestea apar oa- 
m... nejustificate, ținînd seama de 
da care a căzut pe 
gerul aspru care s-a 
italei. Dar Ia fotbal 
de, mai ales cînd ai 
' la meciuri cu atîtea
fost cele din ultimele două dumi- 

: Progresul București 
ști și Progresul — 

io București, 
artida de ieri a 
te, o reeditare a
trecută, cu diferența că personajul 

un — Progresul — 
ică înairlte condusese
2-0 pentru a pierde
4-5, s-a găsit ieri 

ct inversă, mai puțin 
ut, cind (tot în minutul 10 1) Dina-

conducea cu 2-0, dar desigur mult 
plăcută la sfîrșit. cînd pe tabela 

afișaj se putea citi : Progresul — 
lamo 5-3...

neașteptate și 
abătut asupra 
te... încălzești 
prilejul să a- 
peripeții cum

București

însemnat, 
jocului de

Energia
- Di

în bună 
săntâmî-

clare și 
cînd ne 
celor de 
oarecare 
prin ca- 
în poar-

care cu o du- 
în minutul 10 
pînă la urmă 
într-o situație 
plăcută la în-

un

Pm- 
dar
In

Știința Timișoara a învins 
e Dinamo Cluj prin trei goluri 

marcate în prima repriza
IMIȘOARA 1 (prin telefon;. — 

ința Timișoara în vervă deosebită de 
: a dominat în prima repriză, a avut 
bună legătură intre compartimente, 

linia de mijlocași a alimentat in 
rmanență înaintarea cu mingi utili-

această parte a meciului, Dinamo 
Stalin a practicat un joc de apâ- 

: și numai după ce a fost condusă 
2-0 a trecut la acțiuni ofensive. In 

riza secundă, cind studenții au pă-
t obosiți și mulțumiți de scor, oaape- 

au avut o perioadă de dominare 
istentă de circa 25 minute, insă ac- 
nile lor au fost lipsite de finalitate, 

aintașii dovedindu-se impreclși in lo-
urile la poartă.
încă de la începutul partidei, gaz- 
le trec la atac. In min. 10, 
ează o mare ocazie de la 5 
t el peste
tri peste 

Patru

6 minute trage de 
poarta apărată de 
minute mai tîrziu.

Ciosescu 
metri și 
la cîțiva 
Cîmpca- 
Brînzei

execută o lovitură liberă de la 20 metri, 
însă Țircovnicu salvează în corner. In 
următoarele 21 de minute, studenții 
marchează cele trei goluri. In min. 25 
Boroș execută un corner, se produce în
vălmășeală la poarta lui Cimpeanu și 
tot Boroș introduce balonul in plasă. Șase 
minute mai tirziu gazdele își măresc a- 
vantajul prin Ciosescu care reia o cen
trare a lui Boroș, iar în min. 41 Co- 
jereanu pecetluiește victoria echipei ti
mișorene printr-un șut plasat de la 20 
metri.

Arbitrul Monica Segal (București) a 
condus corect următoarele formații :

ȘTIINȚA : Fuchs — Sbîrcea, BR1N- 
ZEI, Florescu - COJEREANU. Tă- 
nase — Girleanu, Mazăre, Ciosescu, 
FILIP, BOROȘ.

DINAMO : Cimpeanu — Moarcăș, 
Hulea, Szakacs II - ȚIRCOVNICU, 
Dragomir — Drăgoi, Rădulescu, S: 
kacs I. Mihai, Publik.

A. Gross, corespondent

schimb, în min. 68, în timp ce Cozma 
*e pregătea să intercepteze o centrare a 
lui Moldoveanu, Oaidâ, mai rapid, a 
țișnit și i-a „suflat “ balonul dintre 
mîini mareînd cu capul.

Tot Oaidă, pe care Florian Anghel 
nu l-a putut „ține" ieri, dar, de care 
parcă a și uitat in unele momente, lăr 
sindu-1 complet liber, a înscris alte două 
goluri în min. 70 și 84, spulberind ul
timele speranțe ale dinamoviștilor, care 
n-au mai reușit decit să micșoreze di
ferența, prin Nicușor, in penultimul 
minut de joc.

Ca și acum o săptămină, Mateianu 
a condus atacul cu clar-viziune și a a- 
vut și reușite acțiuni personale. De a- 
semenea, ne-a plăcut în mod deosebit 
Știrbei. Bine au jucat Soare și Oaidă. 
De la Dinamo am remarcat, în primul 
rînd, pe Ene, care a „tras" toată echi
pa după ei și a trecut mereu de Cari- 
ciș. Pe „tabela de onoare", ca deob'- 
oei : Călinoiu.

Arbitrul, C. Mitran, a condus foarte 
bine următoarele formații:

PROGRESUL: Mindru — Dobrescu, 
Caricaș, Soare — Știrbei. Mihăilescu 
— Oaidă, Smărăndescu. Mateianu, Di- 
nulescu, Moldoveanu.

DINAMO : Cozma — Popa, Căli
noiu, FI. Anghel — Al. Vasile, Nun- 
weille' — Kbszegu, Nicușor, Ene, Nea- 
gu, Suru.

JACK BERARIU

nergia Tg. Mureș d obținut o victorie muncita 
întrecînd Energia Petroșdni cu 1-0 (0-0)

TG. MUREȘ 1
igul și terenul

(prin telefon). — 
alunecos (acoperit

1 gheață) n-au împiedicat pe cei 22 
tbaliști, care au evoluat azi la
ureș, să desfășoare un joc viu, 

multe faze interesante, dus într-o 
ură susținută de la început și pînă 

sfîrșit. Ca dominare teritorială, 
antajul a fost de partea localni- 
or.
Chiar din prima parte a jocului 
ectatorii asistă la cîteva faze pal- 

ita-iite care se puteau solda cu go
ld. Astfel, în min. 5 Meszaros II 
age de la 10 m. în brațele lui 
rîsnic. După două minute Vakarcs 

îl imită. Urmează un contra-atac 
oaspeților. Florea trage puternic 
colțul sting al porții, dar Iliescu 

ent intervine și cu un salt acro- 
atic prelungește balonul în corner, 
ilmul se menține la fel de viu pînă 

sfîrșitul reprizei.
In partea a doua a meciului, tot 

dcătorii echipei din Tg. Mureș sînt 
ei care atacă. Ei reușesc în min.
2 să înscrie din următoarea fază :

Meszaroș // trage spre poartă, 
'rîsnic nu poate culege balonul și 

degajează — defectuos însă — m 
palele lui Vakarcs II. Balonul des. 
rit o traiectorie înaltă, pe care in-

care atacă.

ATACUL ENERGIEI PLOEȘTI 
NU S-A DEZMINȚIT

37, Petschowski pro.itâ de o bîlbiială 
a apărării ploeștene și reduce din 
handicap, jar în min. 39, Neacșu, cu 
o splendidă întoarcere de Ia margi
nea careului de 16 m. pe.'et uest® 
scor: ! reprizei: 5—2. La reluare, 
D. Munteanu trimite în poartă. în 
min. 51. mingea revenită din bară la 
șutul lui Dumitrescu : 6—2.

Arbitral Mihai Popa — București a 
condus formațiile:

ENERGIA: Sțetcu—PahorVu, Marii 
reșca. Topșa—FRONEA, NEACSU-t 
ZAHARIA. TABARCEA, Dumitrescrtz 
D. MENTE ANI'. G. Marin.

FLAMURA RUSIE: Comun—Szucsz 
DVSVi, " --------- -
Turcă, 
Mercea,

Dan

PLOEȘTI 1 (Prin 
final de sezon găsește 
într-o formă de r 
victoria obținută actsm o 
la București, în f_;_ 
iată și confirmarea : 6—2 (5 
fața Flamurii roșii Arad.

Abundența de goluri și fazele inte
resante din prima repriză au răsplă
tit pe cei 5000 de spectatori, făcîn- 
<l:i.i să uite de ger și să t-eacă mai 
ușor peste scăderile de o'din tehnic 
ale partidei. Echipele au luptat din 
gre t atît cu vremea defavorabilă cit 
și cu terenul înghețat și acoperit în 
parte cu zăpada căzută in ajun. E- 
nergia a atacat chiar din primai mi
nut de joc, punînd In permanent pe
ricol poarta lui Coman. înaintarea 
gazdelor a beneficiat de ajutorul sub
stanțial al unei linii de mijlocași în 
excelentă dispoziție, în care 
a fost ce! mai 
Textiliștij n.aa 
nij continue Ia 
prima repriză, 
să reziste, dar 
fost sforțările ei tot nu p. leau duce 
la nici un rezultat, deoarece atacul 
lor n-a ținut de loc mingea.

Scorul a fost deschis in nun. 19: 
Tabarcea l-a lansat pe Zaharia care 
după o cursă spectaculoasă a centrat 
ți Dumitrescu a reluat în plasă, dc 
la 4 m. In plinj dominare - a Ener
giei, Flamura roșie a egalat în mki. 
26 prin Marin Marcel-, L rmează o 
„ploaie” de goluri ploeștene : în min. 
28 Zaharia, in min. 29 D. Munteanu, 
iar 1n min. 31 Dumitrescu.. In min.

telefon). Acest 
Energia Ploești 

zile mari. După 
..... j săptămină 
fața Progresului, 

■2) în

Neacșu 
bon om de pe teren, 
putut face fată presiu- 
care au fost supuși in 

Apărarea a Încercat 
oricit de eroice ar fi

Seres—CAPAS, Koczka-re 
PnSCHOTSKI, Băcuț /J, 
Marin Marcel.

Cuca și Mircea Angelescu 
corespondenți

Scorul fost realizat

tervine cu capul Tordk. Acesta în. 
scrie printre Panait și Vasiu. Arbi
trul acordă gol. Jucătorii din apă
rarea imediată a Energiei Petroșani, 
cărora li se alătură și ceilalți colegi, 
protestează, acuzind henț. Deieanu il 
insultă pe arbitru și este eliminat.

Deși rămasă în 10 jucători, Ener
gia Petroșani atacă puternic numind 
in pericol poa-ta apărată de Iliescu. 
In min. 64 oaspeții au ocazia să e. 
galeze. O minge trasă la poarta E- 
nergiei Tg. Mureș întilnește bara și 
revine în teren. Se produce învălmă
șeală și un alt atacant petroșănean 
șutează spre poarta adversă. Dar din 
nou bara — care a 'o^t un adevărat 
prieten al portarului Iliescu... res
pinge mingea. Pînă la sfîrșitul par
tidei. atacurile se succed ou repezi, 
ciune de la o poartă la alta, fără ca 
rezultatul să se modifice. Arbitrul T. 
Asztaloș a condus formațiile:

ENERGIA TG. MURES : ILIESCU- 
Szekely. NAGY, SZASZ.—Kajlik. 
Ghierling—IOZSI, MESZAROS II. 
TOROK, Vakarcs II. Meszaros I:

ENERGIA PETROȘANI: CRISNIC- 
CIOLAN. PANAIT ,’VasHt-COSMOC, 
Deleant-Ghibea. FLOREA, Ciu'dăre- 
scu, Gabor, Nertea.

V. Kadar —■ corespcmdent

Fotografia pe care o vedeți mai sus a fost făcută in a doua parte a jocului, 
în momentele cind selecționata primei serii (tricouri de 
reușit să egaleze. După cum se vede, atacurile acestora, 

au pus la grea încercare ap ărarea selecționatei

culoare închisa), a 
supranumerice uneori, 
seriei a doua 
Foto: L. TIBOR

etapei a 
la Orașul 

5-0 pentru
ORAȘUL 

de la șubredacția noastră). — 
peste 4000 spectatori, prezenți înțr-un 
decor specific unei întîlniri de... ho
chei. au aplaudat deseori acțiunile fru
moase și jocul spectaculos pe care 
l-a făcut azi echipa locală. Scorul, 
deși categoric, putea fi mult mai 
mare dacă înaintarea .Steagului roșu* 
nu *r fi „demonstrat- prea malt în 
'ața porții. De fapt, pe teren a exise 
tat o singură echipă : Energia. c*'e de 
prea puține ori a întimpinat rezis
tență din partea apărării orădene. Iată 
cum s-au marcat punctele : în min. 
13 David speculează o greșeală a lui 
Băcuț și — cil un șut de Ia 16 rr>. — 
deschide scorul. Același David, (min. 
44) primește o minge de la Fu ulan, 
trece pe rînd de Băcuț, Tiriac șl 
B -(ha, îl scoate din poartă pe Su
gar și înscrie în poarta goala ; 2—0. 
In min. 58, Fusulap primește o pa
să de la Proca și înscrie cel de al 
treilea goi. Opt minute mai tîrziu, 
David depășește din nou apărarea oră» 
deană și înscrie nestingherit;
Ultimul gol este înscris de „ 
(min. 77) care ajuns pe linia de 16 
m. șutează 6ec : 5—0. Adalbert Var» 
ga (Cluj) a condus corect format iii# 
Energia: Ghiță-Bîrsan, MARINESCU, 
Campo-Hidișan, Aron-Hașoti. FUSLG 
LAN, Proca, Szigheti, DAVID

Progresul: Sugar-Băcuț I. TIRIAC, 
Kiss-f-erenczi, BARTHA-TOTH, De» 
mien, Vaczi. Niculescu. Biscâ

Gh. Măzgăr eonii, N. Dumilresett^ 
. corespondenți

Stalin:

STALIN
Energia

1 (prin telefon 
Ce? •

4—0, 
Arog

w

O experiență utila, edificatoare

Selecționatele categoriei B au realizat un spectacol 
fotbalistic de valoare

In categoria K

’ro'resul C.P.C.S. București-Energia 1 Mai 
Ploești 2-3 (1-1)

Uhima restanță a 
i doaa, aceea dintre 
ăucurești și Energia 
onsumat ieri dimineață 
tin Giulești. ~ 
mie pregă . : 
să, oaspeții, deși au fost conduși cu 2-1 
ptnă în min. 80 cînd au reușit 
galeze au cucerit victoria prin 
marcat de Toniță în min. 90.

Progresul C.P.C.S. a dominat  , 
iWacul a ratat multe ocazii Golurite au 
fost înscrise de Rinceanu. Szabo și To- 
nițg (Energia) și Balint (2, dintre care 
imul din penalti) pentru Progresul.

Stan Tudor coresp.

categoriei B seria
Progresul C.P.C.S.
1 Mai Ploești, s-a 

pe stadionul 
i. Prezentindu-se ceva mai 
;i decit echipa bucureștea-

să e-
golul

însă,

In urma acestui rezultat, clasamentul 
turului seriei a doua a categoriei 
următorul:
1. Locomotiva constanța
2. Uinamo Bacău
3. Știința Iași
4. Dinamo Birlad
5. Locomotiva G.N.
S. Dinamo 6 Buc.
7. Energia Morenl
». Progresul Suceava
9. Energia Cîmpina 

Știința București 
En. 1 Mai Ploești 
Energia Fălticeni 
Frogresul Focșani

14. Progr. C.P.C.S. Buc.

B, este

Buc.

10.
11.
12.
13.

13 8 3 2
13 7 3 3
13 6 5 2
13 6 4 3
13 5 4 4
13 5 4 4
13 5 3 5
13 3 5 5
13 4 3 6
13 4 3 6
13 4 3 6
13 4 3 6

17
16
14
14
13

11
11
9
8

Ce păcat că această întjlnire din
tre selecționatele celor două serii 
ale categoriei B nu a fost urmărită 
de mai mulți spectatori. Și-ar fi dat 
seama la ce nivel tehnic ridicat au 
ajuns unii jucători din categoria B. 
Selecționata Seriei a doua a între
cut selecționata Seriei intjia cil 
5-4 (4-1).

La fluierul arbitrului Adalbert Len
kowski (București), cele două echipe 
an aliniat formațiile:

SERIA I-a: Oartă (Energia Uz. 
Tr. Of. Stalin) — Nagy (Energia 
Uz. Tr. Or. Stalin), Panait (Ener
gia Hunedoara). Buzeșan (Energia 
Arad) — Anostolache (Energia Cjm- 
pia Turzii). Jerger (Energia Arad) f ga-a _tyare).

Arad). Asan 
... Crișan (Energia 

L'z. Tr. Or. Stalin), Rusu (Energia 
Baia Mare).

SERIA 
lași) — 
(Dinamo 
— Maior 
l Dinamo 
Bacău), 
Văt},Filip (Dinamo Bacău), Babone 
(Dinamo 6), Vasilescu (Știinta 
îași).

Odată cu începutul meciului, ata- 
id selecționatei seriei a doua reu

șește să și deschidă scorul: un atac, 
pornit de pe partea dreaptă de la 
Chirilă este continuat de Mațteufă 
care trimite balonul lui Filip și a- 
cesta prelungește în plasă: 1—0; 
sîntem Jn minutul 2. Acest început 
Vijelios prevestea cum nu se p ate 
mai bine o partidă disputată, și Mi

— Sulyok (Energia 
Szoher (Locomotiva
Energia Ltipeni), i

a Jl-a: Ghibănescu (Știința 
Szabo (Dinamo 6), Nactt 
6), Dănulescu (Dinamo 6) 
(Știința București), Vjvarț 

Bacău) — Chirilă (Dinamo 
Mafteuță (Locomotiva G.N.

goluri, 
mingea

In min. 25
de la Ba-

număr mare de 
ChirUă primește 
bone și marchează dintr-itn unghi 
aproape imposibil, printr-un șut ex
cepțional: 2-0. Patru minute mai tîr
ziu, selecționata seriei jntjia, ] 
Rush, reduce handicapul (2-1) 
urma unei: combinații cu Asan

In min. 35 și 38 Filip și Babone 
înscriu pe rjnd și selecționata se
riei a doua conduce cu 4-1 la sfîr- 
șitul primei părți a jntjlnirii.

La reluare, țn echipe au loc unele 
' ~ ‘ ia

(E- 
pe 
pe 

„.____ - ,___ . In
cealaltă selecționată, Oartă cedează 
locul său lui Purcică (Energia Re
șița) și Niculescu (Energia Cîmpia 
Turzii) îl înlocuiește pe Nagy,

Meciul este la fel de frumos ca 
și jn prima repriză. De data aceasta, 
inițiativa trece de partea selecțio-

prin 
în

modificări. Sturzu (Știința Buc.) 
locul lui Ghibănes-cu, Bălăceanu 
nergia Cjtnpina) îl schimbă 
L'jvari; iar Gref (Dinamo 6) 
Maftetiță — j-n șefia a doua.

natei 
chiar 
unul 
cate
(min. 59), Asan (min. 65). Final
mente victoria a revenit celor care 
au condus cu 4-1. Aceștia au reușit 
să-și revină spre sfîrșihtl jocriij și - 
să-și asigure victoria' prin cel mai 
frumos gol al meciului: Țî/U și
Babone au lucrat de o manieră en
tuziasmată, au pus pe picior greșit 
întreaga apărare a Seriei intjia, iar 
Filip, printr-un șut puternic, a mar
cat al 9-lea gol al partidei (min 77).

Așa cum se obișnuiește la st’rșitwi 
oricărei cronici de fotbal, ar rebui 
să remarcăm pe cei mai buni jucă
tori. Lucru nespus de greu dură a- 
cest meci, jn care toți, dar rbsoluf 
toți au jucat foarte bine. Merite spea. 
claie au Filip, Babone, Szabo Vai;nr 
Nagy, Crișan, Panait (jn ren-iza a 
doua).

seriei intjia, care reușește 
să egaleze prin trei goluri — 

mai frumos decjt alini — mar- 
de Sulyok (min. 50), Crișan

MIRCEA TUDORAN

onosport
Așa arată un buletin Pronosport cu 12 

rezultate exacte la concursul nr. 48 (e- 
tapa cin 1 decembrie 1857).

I. Progresul București-Diname Bucu
rești 1

II. Știința Timișoara-Dinamo Cluj 1 
IIT. Energia Ploești-Flamura roșie

Arad 1
IV. Energia Orașul Stalin-Progresul

Oradea 1
V. Energia Tg. M'ureș-Energia Pe

troșani 1
VI. Verona-Atalanta (camp, italian) 1
VII. Lanerossi-GCnOa (camp, italian) 

anulat

VIII. St. Etienne-Reims (câmp, 
frânte ez)

IX. Monaco-Lens (CMnp. francez) 1
X. Beziers-Toulouse (camp, fran

cez) 1
XI. Angers-Soehaux (camp, fran-?

cez) 1
XII. Lille-Nîmes (camp, francez) I

Meciul VII: Lanerossi-Genoa fiind a- 
nulat după închiderea concursului, con
form regulamentului, se acordă gratuit 
tuturor buletinelor depuse pronosticul 
exact la meciul anulat.

Fondul de premii la acest concurs est© 
aproximativ de ÎS'Ț.OO'O lei.



Gavril Blajec a înotat 
in 58,1 sec.!

Ieri la bazinul Floreasca o zi memo- 
Hăbilă pentru natația noastră! Juniorul 
Gavril Blajec este al patrulea înotă
tor romîn (după Titu Groza, Iosif 
Novac și Hubert Bock) care coboară 
sub un minut pe suta de metri liber. 
Duminică dimineața, într-una din 
serii rezervată jucătorilor de polo, 
Blajec a atins peretele bazinului în 
clipa în care cronometrele s-au oprit 
la 58,1 gfifi, 1 — nou record de sală 
(bazin 33,33 m.). Recordul republican 
într-un bazin de 50 m. (59,1) aparține 
din anul 1955 lui Hubert Bock. Sint 
fericit — ne-a spus Blajec imediat 
după cursă — de noua mea performan
ță. Aceasta va constitui pentru mine 
un imbold în munca viitoare. Cu 
antrenament specific de înot sper ca 
la „europene" (N.N. se desfășoară în 
1958 la Budapesta) să obțin un rezul
tat superior.

Poate că bucuria de a vedea însfîr- 
șit o cifră atît de aproape de valorosul 
„58“ de secunde pe 100 m. liber (fie 
ea și într-un bazin de 33,33 m.) ne-a 
făcut să dăm întîietatea recordului lui 
Blajec unui alt rezultat de valoare 
înregistrat la acest concurs și anume 
timpului reușit de Dumitru Caminschi 
— mereu mai bun — la capătul cursei 
de 100 m. spate: 1:07,6 — nou record 
de sală. Recordul anterior: 1:08,7... 
vechi de numai o săptămînă aparținea 
aceluiași înotător. In rest, și-au de

pășit performanțele anterioare Sanda 
Iordan și Măriuca Rotaru (200 m. 
bras), Ana Grigoraș (400 m. liber) și 
Al. Scl.maltzer (200 m. bras). Iată ce
lelalte rezultate tehnice ; BĂIEȚI : 
200 m. fluture: Al. Popescu (D) 
2:39,3; 400 m. liber: N. Rujinschi (D) 
4:53,5; 200 m. bras: Al Schmaltzer 
(C.C.A.) 2:50,2; Șt. Alexandru (Pr.) 
2:52,1; 100 m. liber; D. Caminschi 
(Pr.) 1:00,1, Em. Voicu (Pr.) 1:01,1; 
N. Rujinschi (D) 1:01,3: 33 m. fluture:
M. Zager (Rec.) 29,0; 66 m. spate:
N. Burdujea (C.C.A.) 53,9 : 33 m.
bras: G. Malarciuc (Rec.) 29,6; 66 m. 
fluture : A. Winterkorn (C.C.A.) 48.2: 
66 m. liber : V. Purice (Energia) 47,5; 
FETE : 100 m. spate : Lia Nedelea 
(Pr.) 1:28,2: 400 m. liber; Ana Cri- 
goraș (Șc. Sp. Tin.) 5:57,8 200 m.
bras: Gabriela Mangezius (Pr.)
3:07,6: 100 m. liber; Ingrid Rothe 
(Șt.) 1:13,1; Maria Dan (Șc. Sp. Tin.) 
1:13,6; 33 m. fluture: Anca Trohan 
(Rec.) 34,7; 66 m. spate: Irina Proda- 
nof (D) 58,4; 33 m. bras: Anca
Kraus (D) 34,9; 66 m. fluture: Vasi- 
lia Iurciuc (D) "60,1; 33 m. liber: 
Anca Trohan (Rec.) 24,5; 66 m. liber: 
Sanda Iordan (D) 51,5.

SĂRITURI băieți: Klaus Witten- 
berge r(GC.A.) 122,19; Aurel Breja 
(FI. r.) 112,82; Avram Rottman
(Rec.) 110,55; fete: Viorica Kelemen 
(Șt.) 95,53.

Gavril Blajec (Știința)
(Foto: T. RO1BU}

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE BOX
Energia

Sibiu 1 (prin telefon) In același 
manej în care s-a disputat și prece
denta reundiuine organizata în locali, 
tate, a avut loc gala dintre Energia 
și Progresul.

Din păcate „sacrificiul” făcut de 
cei circa 1.000 spectatori — care au 
rezistat cu eroism frigului în sala in
suficient încălzită — n-a fost răsplă
tit de nivelul întrecerilor. Cu excep
ția meciului D. Done—L. Romano, 
celelalte întîlnirj n-au corespuns, ma
rea majoritate a boxerilor urmărind 
numai lovituri decisive.

lată și rezultatele tehnice:
muscă: Avram loan (P) b„p. N. Za- 
goreanu (E), cat. cocoș: Dinu Eu
gen (E) b.p. A. Baciu (P-), cat. 
pană: Vențel Stdanovici (E) b.ab. 
II Dumitru Ion (P.), cat. semiușoară: 
Dănilă Done (E) termină la egali
tate cu Luca Roman© (P) în cea mai 
frumoasă întîlnire a galei, cat. u- 
șoară: Marin Ion (P) b.p. VI. Car. 
vanschi (E) cat. semimijlocie: Mihai 
Stoian (P) b.k.O.I. L. Kakticsi (E),

Jt'ro greșul 21-Ha»
cat. mijlocie
(E) b.p. D. 
de egalitate 
situația dim 
Alexandru 
(P), cai.
(E) b.p. 
cat. grea: 
Tedli N icul eseu (P).

mică: Simion GheorghJ 
Negrea (P) Un reauita] 
ar fi reflectat mai jiîsl 
ring, cat. mijlocie: Gh 
(E) b. ab. II I. Sibișad 

semigrea : Șt. Comănesod
Nicol ae Alexandru (E)j 
I. Ferenczi (E) b.k.o. II

ii

M. Vlădoianu — corespondent

cat.
Concursul de natațîe 

de la Magdeburg
1 (prin telefon de la 
nostru Gerhard Lerch)

Magdeburg 
corespondentul 
— 2000 de spectatori au luat loc în| 
tribunele bazinului din localitate (21 
metri lungime) pentru a urmări a- 
cest concurs internațional cu parti 4 
ciparea înotătorilor din Olanda, Iul 
goslavia, Franța, Germania, Romînia| 
și Polonia. Iată rezultatele tehn'cel 
100 m. spate femei : Schneiderl 
(R.D.G.) 1:17,6, Maria Both (Romî- 
nia) 1:17,6, Eisenschmidt (R.D.G.) 
1:19,1;

m.

Cupa orașelor la
(Urmare din pag. I)

cauză jucătorilor din Orașul Stalin. 
Dar, după primele minute ale reprizei 
a doua, sighișorenii (din rîndul căro
ra s-a evidențiat în mod special Carol 
Turk) iau conducerea și termină în
vingători cu 16—6 (2—4).

In ultimul meci al serii s-au întîl- 
nit echipele masculine ale orașelor 
Rm. Vîlcea și Ploești. Victoria a re- 
vehit primei echipe cu scorul de 
17—10 (8—6).

Pentru locurile 1—2 în clasamentul 
echipelor feminine au jucat reprezen
tativele orașelor Tg. Mureș și Orașul 
Stalin. Diferența de valoare între cele 
două echipe este corect reflectată de 
scor : 16—3 (8—2). In timp ce de la 
Orașul Stalin singura care a jucat 
într-adevăr handbal a fost Gerlinde 
Reipp, mnreșencele au prestat un joc 
bine orientat tactic, prezentînd ele
mente de certă valoare ca Incze, Szasz, 
Șief, Bîgu, Covrig și Cătineanu. Au 
înscris: Szasz (7), Stef (5), Covrig 
(4) pentru ’ rvingătorare, Reipp (2) și 
Frenz pentru învinse.

Întîietatea echipelor masculine și-au 
disputat-o reprezentativele București 
și Sibiu. Nu exagerăm cîtuși de puțin 
afirmînd că juniorii bucureșteni. s-au 
prezentat cei mai bine pregătiți din 
întreaga competiție, dovedind și în 
jocul final o tehnică individuală bine 
pusă la punct și închegînd acțiuni — 
în atac și în apărare — bine orientate 
tactic. Ei au cîștigat ultimul meci cu 
19—5 (8—2) dînd prilej de remarcare

PÂRTiZAE TJRÂHA—
ARIPILE SOVIETELOR DIN KUIBÎSEV

1-1 LA FOTBAL
• TIRANA (telegramă de la cores

pondentul nostru V. Kraja}. — In cadrul 
jmarilor festivități sportive, desfășurate 
cu prilejul celei de a XHI-a aniversări 
a eliberării Albaniei, s-a disputat și me
ciul de fotbal dintre echipele Aripile 
Sovietelor din Kuibîșev și . Partizan 
Tirana. După o întîlnire foarte intere
santă jocul a luat sfîrrit cu un rezultat 
de egalitate: 1—1. La meci au asistat 
©este 20.0-00 soectatcri

handbal de sală
unor elemente cu frumoase perspecti
ve ca tinerii: Coman și Costache. 
S-au mai evidențiat; portarul Tale, 
Lungescu, Angelescu, Hausner, Neac- 
șu, Raftopol. Punctele au fost înscri
se de Coman (10), Costache (6), 
Hausner (2) și Anghelescu pentru 
bucureșteni, Zink (3), Messe și Szi- 
kely pentru 6ibieni.

Clasament: JUNIOARE: 1. TG.
MUREȘ (antrenor A. Kamenitzki) 2. 
Orașul Stalin, 3. București, 4. Lugoj.
5. Sighișoara, 6. Bistrița, 7. Sibiu, 8. 
Timișoara.

JUNIORI: 1. BUCUREȘTI (antre
nor Eugen Trofin), 2. Sibiu, 3. Sighi
șoara, 4. Orașul Staiin, 5. Timișoara.
6. Odorhei, 7. Rm. Vîlcea, 8. Ploești.

*
Meciul Dinamo București — Știința 

I.C.F. s-a încheiat cu rezultatul de 
20—11 (8—7) pentru dinamoviștii 
bucureșteni.

Hocheiștii sovietici 
învingători in Canada 
REPREZENTATIVA MOSCOVEI — 

BAY TRAPPERS 6-3
MONTREAL. (Agerpres).
Continuindu-și turneul în Canada, 

echipa selecționată de hochei. pe ghea
ță a orașului Moscova a întîlnit ia 
29 noiembrie echipa ,.Bay Trappers" 
din nordul țării. Hocheiștii sovietici 
au prestat din nou un joc excelent, 
obținînd victoria cu 6—3 (2—0, 2—2, 
2—1). Punctele echipei sovietice au 
fost înscrise de Nov^țjilov (2). Bîs- 
trov, Ukolov, Jelizarov și Pantiuhov.

Comentînd acest meci, coresponden
tul Agenției United Press scrie: 
„condiția fizică superioară a jucăto
rilor din Moscova a decis din nou 
rezultatul. Sovieticii au dominat în
treg meciul și cei 4.000 de speetatori 
și-au exprimat aprecierea față de jo
cul echipei din Moscova prin ovații 
puternice

Nu numai zăpada căzută sîmbătă ă 
dat un aspect deosebit partidelor de 
rugbi din cadrul „Cupei 30 Decembrie “ 
ci și regulamentul cu totul special al 
acestei 
arătam 
nostru, 
balonul 
vita tea 
că și punctele se puteau realiza doar 
prin încercări sau lovituri de picior că
zute toate acestea au dat jocurilor de 
ieri un aspect mult mai viu. Cele pa
tru echipe care s-au întrecut : Energia 
Mine, Știința I.M.F., Tînărul Dinamo- 
vist și C.C.A. (tineret) ne-au oferit un 
spectacol agreabil, cu numeroase faze 
dinamice (al treilea meci dintre forma
țiile ploeștene C.S.A. și Energia a fost 
aminat pentru sfârșitul competiției).

Au învins, TINARUL DINAMOVIST 
(pe C.C.A.), cu 3-0 (3-0) prin încer
carea reușită de Dogaru șî ENERGIA 
MINE (pe Știința I.M.F.) cu 5-3 (0-0) 
prin punctele realizate de Petrescu (în
cercare) și Negulescu (transformare) și 
respectiv, Nistor (încercare). De sem
nalat și cele două bare reușite de Giu- 
giuc (T.D.) și Reus 
în urma unor lovituri

Cei mai în formă 
Câlărașu, Rădulescu 
Zalman, Cristăchescu, 
Suchianu, Dragomirescu, 
Petrescu (care a înscris în urma unei 
curse de 70 m., 
ma sa din tinerețe) 
Mine și Cochia, 
viei, Tenenbaum

competiții. Este vorba, așa cum 
și in ntUBârul trecut al ziarului 
de interdicția expresă de a șuta 
în margine, de unde obligati- 

de a juca „la mină". Faptul

a obținut victoria, după un joc extrem 
de disputat, în partida cu Energia Lu
pe ni. Scor final ; 3-0 (3-0) prin încer
carea realizată de Dragomir.

La Cluj, pe un timp friguros, echipa 
locală Locomotiva a cedat în fața impe
tuozității studenților Facultății de Agro
nomie din București, partida închein- 
du-se cu rezultatul de 0-6 (0-3). (V.
Cacoveanu, coresp.).

• In categoria 
partide restante. 
GIA M.T.D. (cu

Eisenschmidt (R.D.G. )l 
1:19,1; 200 in. bras bărbați: Hir- 
berg (R.D.G.) 2:41,2, Adrian Oanță^ 
(Romînia) 2:41,9» 
2:42,4 ; 200 m.

(R.D.G.)! 
bărbați : 
100 ml

Bîlog
fluture

Schubert (R.D.G.) 2:29,8;
liber bărbați: Gregor (R.D.G.) 58,6 J 
400 m. liber bărbați: Boiteux (Fran
ța) 4:46,9; 100 m.
Wagner (R.D.G.) 1
liber femei: Van Coster (Olanda)l 
5:14,1; 100 m. fluture bărbați: Cirej 
gor (R.D.G.) 1:05,5.

. spate bărbați:
1:07,8; 400 m.

9 urma acestei victorii, VAS AS se 
alătură echipelor STEAUA ROȘIE aia 
Belgrad și AJAX din Amsterdam care 
s-au calificat și ele pentru sferturile de 
finală ale competiției.
• Duminică la Florența echipa Lev&ki 

Sofia a întîlnit fosta campioană a 
Italiei Fiorentina. Meciul a luat sfîrșit 
cu un rezultat de egalitate 1—1.

HOCHEI

0 HOTĂRÎRE ARBITRARĂ
A DEPARTAMENTULUI DE STAT AL S.U.A.

NEV.' YORK (Agerpres).
Potrivit relatărilor presei, organi

zatorii turneului internațional de șah, 
căfe a început la 30 noiembrie în ora
șul Dallas (statul Texas), au hotărît 
ca în locul marelui maestru sovietic 
D. Bronstein să participe marele 
maestru american Evans.

După cum se știe, Departamentul de 
Stat al S.U.A. nu a permis lui D. 
Bronstein să vină în orașul Dallas, 
motivînd aceasta prin faptul că intra
rea în acest oraș a cetățenilor sovie
tici care vizitează SILA. este inter
zisă.

Vorbind despre această hotărîre, 
cunoscutul arbitru internațional de 
șah Karel Opocenski (R. Cehoslovacă)

a spus că „acesta este unicul caz în 
istoria turneelor de șah" și că „această 
hotărîre este dezaprobată de toți jucă
torii de șah chiar și de cei americani".

„Trebuie amintit, a spus Opocenski, 
că Federația internațională de șah 
(F.I.D.E.) are afiliate peste 60 de a- 
socîații naționale aparținînd unor 
state cu sisteme diferite. S.U.A. este 
și ea membră a F.I.D.E. și este cert 
că șahiștii americani ar dori să-și mă
soare forțele cu șahiștii sovietici. Ho- 
tărîrea Departamentului de Stat nu 
poate schimba relațiile prietenești 
dintre șahiștii americani șj sovietici, 
dar ea creează îngrijorarea în ce pri
vește viitoarele relații șahiste inter
naționale".

(Știința I.M.F.), 
de picior căzute, 
jucători : Cismaș, 
(T. D.), Velcea,
Simion (C.C.A.), 

S. Papia și

amintindu-ne de for- 
de Ia Energia 

Reus, Nistor, Lazafo- 
(Știința I.M.F.).

B s-au disputat două 
La București, ENER- 
7 juniori în formație)

ȚARI S-AU ÎNSCRIS LA CAMPIO
NATELE MONDIALE

• Pregătirile în ve
derea campionatelor 
mondiale de hochei pe 
gheață, programate în

tre 28 februarie—9 martie 1966, la Oslo, 
sînt în plină desfășurare. Pînă în pre
zent, și-au anunțat participarea la com
petiție următoarele nouă țări: suedia, 
U.R.S.S., Canada, S.U.A., Cehoslovacia, 
Polonia, R.D. Germană, Finlanda și țara 
organizatoare Norvegia. Termenul de în
scriere expiră la 19 decembrie a.c. iar 
loturile cu numele jucătorilor trebuie 
anunțate pînă la 15 ianuarie 1958

VASAS BUDAPESTA, A TREIA 
ECHIPA CALIFICATA IN SFER

TURILE DE FINALA ALE CUPEI 
CMPION1LOR EUROPENI

• Intrecînd sîmbătă FflTRAl la Budapesta formația I UI unu elvețiană Young Boys,
cu 2—1 (2—0), echipa 

maghiară Vasas Budapesta s-a calificat 
in sferturile de finală al Cupei campio
nilor europeni, (prima partidă care a a- 
vut ioc la Geneva a luat sfîrșit cu u-i 
rezultat egal: 1—1). Golurile ungurilor 
au fost realizate de Csordas, iar pentru 
elvețieni a înscris Schneider.

T. HRISTOV

e Cel de al 27-lea IIIPTF campionat unional de Lui IL lupte clasice a fost ca
racterizat de afirmarea 

luptătorilor tineri. Din cei 8 campioni 
al U.R.S.Ș. pe anul trecut, numai doi — 
Gamarnik și Parfenov — și-au păstrat 
titlul. Iată lista noilor campioni în 
dinea categoriilor: Serghei Rîbaiko 
craina), Oleg Karavaev (Bielorusia), 
gh-enii Jukovski (Ucraina), Nikolai 
din (R.S.F.S.R.), Gheorghi Gamemik
craina), Evghenii Pojidaev (R.S.F.S.R.), 
Revaz Abasidze (Gruzia), Alexandr 
fenov (Moscova).

La campionat au luat parte peste 2W) 
de concurenți.

or- 
(U- 
Ev- 
Ro- 
(U-

Ella Zeller și Matei Gantner
campioni internaționali de tenis de masă 
ai Scandinavici la proba de dublu mixt

(prin telefon). In cea 
a competiției Ia proba

(3-1 
bărbați: 
Harasz- 
(13, 21, 

Iasvic

Stockholm 1 
de a doua zi 
pe echipe, s-au desfășurat semifina. 
lele. Reprezentativa țării noastre a 
întîlnit formația R. Cehoslovaca. După 
cinci meciuri viu disputate, victoria 
a revenit jucătorilor cehoslovaci cu 
scorul de 3—2. Rezultate tehnice: 
Andreadis—Gantner 2—1 (— 20, 12,
11). Stipek—Harasztosi 1—2 (12,
—20, —17). In setul doi Harasztosi 
a condus cm 13—8, însă Stipek a re
montat și a luat conducerea cu 15—13 
și 20—17. A fo®t rîndul jucătorulwi 
romîn să refacă handicapul, să ega
leze și să cîștige final setul și apoi 
și pe cel •următor. Andreadis, Stipek- 
Gantner, Harasztosi 2—0 (21, 15), 
Stipek—Gantner 0—2 (14, 20). In
ultimul set, Gantner a avut 20—16, 
dar Stipek a egalat, însă Gantner, ------- ---------
ciu un finiș maț bun a ieșit pînă la ner — Flisberg 3—0 (13, 15, 19), 
urmă învingător. Andreadis—Harașf- Reiter — Bergman 3—2 (—17, 17, 
tosi 2—0 (15, 11). .

In cealaltă semifinală. Ungaria 
după ce ou tun tur mai înainte eli. 
minase greu Anglia ou 3—2, a în
vins Suedia cu 3—1, punctul gazde
lor fiind obținut de 
l-a întrecut pe Sido.

Alte rezultate tehnice in probele 
individuale : simplu bărbați: turul l: 
Cnoneryd—Harasztosi 3—2 (14, —17.
13, —13, 13), Reiter—Seiz 3—0 (23,
14, 17); tarul II: Stipek—Markovic 
7—2, Reiter—Jonsson 3—1 (—18. 19,

IS, 12), Gantner—Aaltouretti 
(16, 17, —19, 17). Dublu 
sferturi de finală: Gantner, 
tosi—Vogrinc, Markovic 3—0 
18), Skto, Berczik—Reiter,
3—0 (8, 17, 10). Simplu femei: sjer.
turi de finală : Anna Haydon—Maria 
Golopența 3—0 (15, 7, 12), Ella Ze
ller—Graf 3—0 (12, 10, I"' ”
Koczian—Fiedler 3—2,
mon—Angelica Rozeanu
12, 9). A fost tsn meci slab, în care 
Angelica Rozeanu a jucat sub posi
bilități. Dublu femei: sferturi de fi
nală: Angelica Rozeanu, Ella Ze. 
Iler—Miinkterg, Appelberg 3—O.
In ultima zi a întrecerilor., s-au în
registrat următoarele rezultate": echi
pe bărbați: finala: R.P.U. — R. Ce
hoslovacă 3—2 Simplu bărbați: tu
rul III: Leach -■ Sido 3—1, Gant-

15), Eva 
Agnes Si- 
3—0 (10,

Melstrom care

14, _15, 19 —13), sferturi': Berc- 
zik — Gantner 3—0 (6, 16, 16), An
dreadis — Vogrinc 3—0, Melstrom — 
Leach 3—0, Reiter — Stipek 3—1, 
semifinale: Andreadis — Melsfrom 
3—0, Berczik — Reiter 3—1 (—18, 
10, 8, 14). Dublu femei: semifinale; 
Koczian, Haydon — .Wetterstrom, B. 
Tegner 3—0, Rozeanu, Zeller — 
Thorsson, S. Tegner 3—2 (—18, 15, 
14, —19, 14), finala: Koczian, Hay
don — Rozeaaiu, Zeller 3-—0 (19, 10, 
20). Jucătoarele noastre au acționat 
slab. Ele au condus totuși î'i ''rnu.'t

set cu 10—4, 15—9 și 1/—.u. Dublu 
bărbați: semifinale ; Sido, Berczik — 
Croneryd, Kindsted 3—2, Andreadis, 
Stipek — Gantner, Harasztosi 3—2 
(16, —11, 18, —11, 12). Simplu fe- 
mei: semifinale: Simon — Koczian
3— 2 (15, 15, —15, —15, 15), Haydon 
— Zeller 3—2 (-17, 17, 13. 15, —18,
4— 1). Un meci mai mult de regula
ritate. In ultimul set cînd nu se mai 
jucau decît 10 minute, după cîteva 
schimburi de mingi, Haydon a cîs- 
tigat un punct, după care s-a „țăcă
nit" timp de 9 minute, abia după a- 
ceea Zeller încercînd să tragă. Dublu 
mixt: semifinale: Ella Zeller, Gant
ner — Ann Haydon, Andreadis 3—1

; (—16, 16, 20, 17). O victorie extrem 
de prețioasă, datorată jocului exce
lent prestat de sportivii romîni. An
gelica Rdzeanu, Harasztosi — Eva 
Koczian, Sido ,3—2 (23, —11, 15, 

<—12, 20). Finala: Ella Zeller, Gant
ner — Angelica Rozeanu, Harasztosi 
3—1 (21, 19, —16, 21). Partida a,
fost deosebit de spectaculoasă, nu
merosul public de la Kungliga Hal- 
len aplaudînd la scenă deschisă pe 
reprezentanții țării noastre. S-au re
marcat mai ales atacurile continue 
ale Ellei Zeller care n-a greșit o 
minigie.

La ora cînd are loc convorbirea te
lefonică, a început să se joace finala 
de dublu bărbați, după care va urma 
cea de simplu bărbați și a<poi finala 

_ i -țirniu.
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