
■
PA in formo do 7ilo morrU.A., Iii iui ma Ou „Zile mariu

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VBf

9

n handicap de trei goluri
2.C.A. — Borussia Dortmund 3-1 (3-1) 
i scor final 5-5... astfel că se mai joacă 

un al treilea meci: la ROMA

Organ al Uniunii de cultura fizica și sport din R. P. Romînc^ 
-------------------------------------------------------------------------- —- ----4

Luni 9 decembrie 1957

I Peste 60.000 de oameni au văzut du
minică (deși cea mai mare parte dintre 
li știu foarte bine asta) ce emoții, 
le satisfacții poate oferi fotbalul. Și 
Bacă judecăm bine nici n-a fost ne- 
Iroie de un meci întreg pentru așa 
leva! 30 de minute de acțiuni, pe care 
le putem denumi pe drept cuvînt in- 
lernale, ale echipei noastre la poarta 
echipei din Dortmund au schimbat o situ
ație pe care poate nici „Wunderteam-ur 
In vremea lui de glorie n-ar fi încer- 
rat s-o mai salveze, au făcut — sîntem 
liguri — pe toți cei de pe stadionul 
1,23 August" să plece satisfăcuți acasă 
Iar pe cei din vecinătatea radiourilor, 
letățeni ai Bucureștiului, să se uite cu 
jind la paltoanele și căciula care stă
teau cuminți în cuier. Echipa noastră 
li fost condusă cu 5-2 în minutul 12' 
Iii mai rămîneau doar 78 de minute 
ppre a marca OBLIGATORIU trei 
Igolnri. Ei bine, ea Ie-a înscris în 26. 
[stabilind un record în materie dacă 
[ne gîndim la încordarea morală în care 
Le desfășura partida, la valoarea ad- 
Iversarulni ce l avea în față și Ia sta
rea terenului, un semi-patinoar în a 
ui^tă primă repriză. Nu risipim elo- 
M nu vrem să împărțim laude dar 
Brebii ie să spunem că echipa noastră 
[campioană a realizat o REPRIZA EX
CEPȚIONALA. A FĂCUT O PERI 
OADA DE JOC DEMNA DE ECHIPE 
DE MARE RENUME ALE CONTI
NENTULUI. La pauză jucătorii echi
pei Borussia ne spuneau: „Publicul 
susține extraordinar echipat Dar echipa 
asta, echipa asta ne-a prins ca intr-nn
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0 centrare precisă a lui Cacoveona ți Constantin, reia cu caval mareînd '<£ doilea gol al echipei C.C.A. 
(Foto: I. MIHAICA)

clește și nu ne Iasă să mișcăm de 
ioc". Cei 11 echipieri ai GGA.-ului au 
reușit să egaleze situația cu prețul u- 
nor eforturi aproape supraomenești și 
prețul risipei enorme de energie l-aa 
resimțit în a doua parte a meciului. 
Pe drept cuvlnt zicea Alexandrescu: 
„Pauza a fost salvatoare pentru echipa

EFTIMIE IONESCU

(Continuare în pag. 3)
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In întîmpinarea zilei de 30 Decembrie

Echipa de rugtii a Romi» 
a părăsit ieri Capitala

Miine, rugbiștii românii 
joacă la Bruxelles
Ieri dimineața a părăsit Capitala'; 

plecînd pe calea aerului la Bruxelles; 
echipa națională de rugbi a Romî- 
n*ei. Au făcut deplasarea următorii! 
jucători: Penciu-Dobre, Nanu, Tlie^ 
Țîbuleac-Chiriac, Stănescu-Morarui 
M Iad in, Doruțiu-Marinoche, Blăges- 
cu-Teofilouici, Iordcahescu, Pir cal ă- 
bescu, (formația probabilă) precum > 
și I one seu, Mateescu, Veluda, Rădu- 
lescu, Manole (rezerve). Antrenorul 
lotului este prof. N, Pădureanu, iar, 
conducătorul general Al. Gruia,. 
vicepreședinte al federației interna
ționale de rogbi (F.I.R.A.)

Cel mai dificil,
dar și cel mai frumos ciclocros al anului

• Miine seara, în nocturnă, rug- 
Ixștxi romini vor debuta în turne.il 
lor apusean, întilnind în capitala 
Belgiei o puternică selecționată al
cătuită din internaționali belgieni, ■ 
francezi, englezi și olandezi. Sub 
culorile belgiene vor evolua binecu- 
noscuții internaționali parizieni din 
echipa P.U.C.: HOCHE (jucător în 
linia a II-a a grămezii care a jucat 
și la București în echipa Franței), 
centrul GUY STENER (foarte ruti
nat prm faptul că a jucat ani de zile 
in formația Harlequinilor din LondraJ 
și LASAOSSA (care de asemenea a 
jucat în 1955 la București in echipa 
Parisului).

La categoria avansați, a dștigat 
M. Kammer (Fl. r. Or. Statin), urmat 
de N. Stepan ian (Rec.), I. Stoica 
(C.GA.), C. S’obozeanu (Energ.), Șt. 
Consta ntinescu (Progr. F.B.), I. Mo- 
raru (Progr.), Gh. Pavel (Rec.) și 
D. Dragomir (Rec.). D. Dragomir a 
condus pe prima parte duelindti-se cu 
Kanuner. dar în urma unei defecțiuni 
mecanice a pierdut teren prețios.

Favoritul probei la juniori, T. Oha-

Dacă ar fi să acordăm 
probelor de cicloeros din 
calificativul cel mai bun 
fără doar și poate, concursului desfă
șurat ieri în regia comitetului de or
ganizare a U.C.F.S. al raionului I. 
V. Stalin, și dotat cu „Cupa 30 De
cembrie", A fost cel mai dificil ciclo- 
cros al sezonului 1957 (traseu aco
perit cu zăpadă, ghețuș, poteci alu
necoase) dar și cel mai frumos, atît 
prin varietatea rutei cît și a decoru
lui în care s-a alergat: cîmpuri și coc
lauri ninse, ca și pîtoreștile colțuri 
ale parcului I. V. Stalin, cu copaci 
plini de chiciură care îți ofereau pe 
alocuri imaginea unor cărți poștale 
ilustrate pe deplin reușite... <

Peste 30 de sportivi, rermnțlnd la 
căMura și comoditatea căminului lor. 
s-au războit de-a lungul kilometri or 
pe teren variat. îuptind in primul 
rind cm dificultăți^ parcursului. Aces
tora, cit și arbitrilor și celor citorva 
zeci de spectatori, li se poate adresa 
•:n binemeritat BRAVO!

calificative 
acest an, 

ar reveni,

(Continuare în pag. 3)

JACK BERA8IU
GEORGE MIHALACHE

Aspecte la... minus 5 grade
Cind arbitrul maghiar Pola- 

retzki a fluierat ieri începutul 
meciului C.C.A.—Borussia Dort
mund. deși tabela de marcaj a 
stadionului 23 August arăta, fi
rește, 0—0, In fapt in acea cli

pă robust ii fotbaliști germani 
aveau ,j.n buzunar" cele două 
goluri pe care le marcaseră in 
plus, cu 11 zile înainte, la lu
mina reflectoarelor din Dort
mund...

Ca să recuperezi două goluri 
au e treabă atît de ușoară. Ori
ce s-ar spune, C.C.A. s-a găsii, 
totuși, anul acesta Intr-o situa
ție infinit mai... roză deal se 
afla anul trecut, pe vremea

asta, Dinamo București, care 
tot in „Cupa Campionilor Eu
ropeni" începea partida revanșă 
cu Ț.D.NA. purtind in circă 
sacul plin, cu golurile primite 
la Sofia. Și dacă anul trecut 
publicul a pornit spre stadion 
eu gindui doar la o eventuală 
victorie... platon:câ a dinamo- 
viștUor — ceea ce s-a și Intim
idat! — acum bucureștenii, în
fofoliți pină în-, virful nasului.

(Continuare în pag. 2)

In campionatul de baschef

mare

Concluzii la o primă etapă a reorganizării (I)
Cum se desfășoară acțiunea de înscriere în U.C.F.S.

Pentru început, o precizare : nu este 
vorba despre o etapă prilejuită de 
realizarea completă a celor mai im
portante obiective ale reorganizării, 
ci de existența unor date, cifre și 
aprecieri asupra muncii desfășurate 
pînă acum și care ne pot ajuia să 
tragem uncie concluzii folositoare pen
tru activitatea viitoare. Firește, rea
lizarea principalelor sarcini ale reor
ganizării este în curs de desfășurare 
în întreaga țară. O privire retros
pectivă se dovedește însă necesară. 
Pentru astăzi ne-am propus o sti- 

muncii de înscrieremeră analiză a 
în U.C.F.S.

Înainte de a 
cifrelor, trebuie amintit 
prim și important succes — faptul 
că înscrierile în U.C.F.S. se desfă
șoară pretutindeni sub semnul unui 
vădit entuziasm, că masele de iu
bitori ai sportului su răspuns cu în
suflețire îndemnului de a deveni 
membri ai U.C.F.S. In cele mai multe 
locuri, comitetele de organizare a 
U.C.F.S., colectivele sportive, acti
viștii sportivi — cu ajutorul efectiv 
al organelor de partid și U.T.M., 
sfaturi populare, etc. — au muncit 
bine reușind să realizeze succese 
importautej. Astfel, în regiunea Su
ceava, numărul membrilor înscriși 
în U.C.F.S. a atins cifra de 23.127, 
în regiunea Galați 31.706, Craiova 
26.705, PRfeșfi 31.303, Pitești 15.151, 
oraș București 40.750, etc. Sînt ci
fre care reprezintă situația înscrieri-

da însă cuvîntul...
ca un

lor la începutul acestei luni. Iar pe 
întreaga tară ; 389.297 de membri.

Ce reprezintă această cifră ? Fără 
îndoială, un 
preciat ca 
deschis 
să fie 
brMor 
această 
Căuttnd explicafia 
nu putem să nu recunoaștem că nu 
pretutindeni acțiunea de înscriere a 
membrilor în U.C.F.S. s-a desfășu
ra la un nivel corespunzător, că în 
unele colective sportive rezultatele 
sînt din cele mai slabe, etc. Acesta 
nu este însă singurul aspect nega
tiv. Dacă în unele regiuni cum ar 
fi Suceava, Galați, Baia Mare, Timi
șoara acțiunea de înscriere în U.C.F.S. 
a fost împletită cu o susținută acti
vitate propagandistică, în alte locuri 
acest important ajutor în munca ac
tiviștilor sportivi — agitația și pro
paganda — nu a fost folosit în mă
sură corespunzătoare. Sînt și exem
ple de colective care s-au pus cu 
multă greutate la treabă și au în- 
tîrziat acțiunea de înscriere. Și, poa
te, mai sînt și alte asemenea as
pecte negative. Credem că este firesc 
ca în cadrul unei acțiuni de aseme
nea amploare să fie înregistrate și 
unele lipsuri. Important este faptul 
că în general acțiunea de înscriere 
se desfășoară cu multă chibzuială; 
punîndu-se accentul cuvenit pe res
pectarea prevederilor regulamentului

succes care trebuie a- 
atare. Trebu:e spus însă 

că aceste rezultate puteau 
mai bune, că numărul mem- 
Discriși în U.C.F.S. — în 

etapă — este insuficient 
acestei situații

de organizare și funcționare a colec
tivului sportiv, că în cele mai mulie 
locuri există create — ca urmare a 
muncii de pregătire de pînă acum — 
condițiile necesare pertru ca numărul 
celor înscriși în U.C.F S. să depă
șească considerabil numărul mem
brilor existenți înainte în colectivele 
sportive.

Ar fi desigur greșit că considerăm 
însă că viitoarele succese vor veni de 
la sine și că de-acum înainte nu a- 
vem de făcut altceva dccit să... cu
legem ce am semănat. Mai ales că 
— să nu uităm — sînt încă unele 
colective sportive în care nici nu s-a... 
semănat prea mult.

După părerea noastră, în zilele 
care urmează, activiștii sportivi tre
buie să continue cu mai multă inten
sitate acțiunea de înscriere de mem
bri în U.C.F.S., punînd accentul pe 
realizarea următoarelor probleme ■

1. CUPRINDEREA MASELOR DE 
SPORTIVI DE LA SATE... Pînă a- 
cum, din motive întemeiate — fiind 
necesară o activitate în marile colec
tive sportive — satele au fost lăsate 
pe un plan secundar cu excepția cî- 
torva regiuni. Aproape peste tot, 
acțiunea de înscriere s-a desfășurat 
în condiții corespunzătoare doar la 
centrele de raion. Apare clar necesi
tatea unei largi cuprinderi a maselor 
de sportivi de la sate. Și, la o 
itoare analiză, credem că nu 
mai exista exemple de sate sau

E 
tigi chiar in ultimele se
cunde. după ce ai fost 
condus tot timpul. Acea 
stă performanță au rea 
iizat-o basciK-lbaliștii din 
Tg. Mureș care aseară 
întilnind în sala ~ 
reasca Progresul ALEG 
au învins după 
seseră dominați timp de 
aproape 40 de minute 
Dinamo Tg. Mureș a 
fost condus în minutul 
33 cu 45—53. a egalat 
în minutul 37 (55—55), 
apoi 55—58, 57—58 și m 
ultimele secunde — 
a „scăpat" și a 
aduetnd pentru 
dată conducerea ediipei 
sale, care a cucerit ast
fel o frumoasă victorie. 
In general, meciul a fost 
spectaculos, remareîndu-se 
Mittelman, Borbely, Ra
dar, de Ia Dinamo Tg. 
Mureș, Bîlc, Barau 
V. Rădulescu, de la 
greșul M.I.G

O altă partidă 
resantă, disputată în ca
drul . campionatului republican 
baschet a fost aceea dintre echipele 
Voința Iași și Știința Cluj. Jocul a 
fost echilibrat, spectaculos și cu o 
evoluție pasionantă. Clujenii au con
dus cu 90 de secunde înaintea flue- 
rului final cu 64—61, dar ieșenii au 
reușit ca prin intercepții și contra-

Fio

ce fu

Borbelv. 
înscris 
prima

și 
Pro-

inter

(Continuare în, pag. 2)

Ștefania Dinescu, într-o pătrundere caracterisU-r 
că. Fază din meciul Lo comoiiva București —* 

Flamura roșie T g. Mureș.
(Foto: GH. DUMITRUJ

de

vj. , atacuri să egaleze și apoi să cîștige 
vor "" 1 **"
co-

cu 67—64. Cei mai buni jucători 
Voroneanu, Vișoianu, Arvinte, de la 
Voința, Albu și Radu de la Știința.

La Oradea, echipa feminină din Io-,

calitate, Flamura roșie, a făcut 8 
partidă bună și a ținut pasul cui 
valoroasa formație Progresul M.I.G.- 
București. Bucureștencele au condus 
în majoritatea timpului dar la dife
rențe mici și deseori orădencele s-au 
apropiat la două-trei puncte. In mi
nutul 28, de pildă, scorul era de 36-34 
pentru Progresul, care a avut însă 
un finiș puternic și a înregistrat o 

i f ț • • ‘ 1
(Conlinuare ln, pag. 21

turne.il


Record într-un sport fără... recorduri !

Dinamo București pentru a 9-a oară consecutiv 
campioană la lupte

Cortina a căzut peste o nouă com
petiție republicană. Epilogul — ace
lași de nouă ani: fericiți și zî mbit ori, 
luptătorii de la Dinamo București 
sînt proclamați campioni ai țării, pri
mesc plachete ,cu.pe. diplome și feli
citările de rigoare. Firește noi nu pu
tem face opinie separată. Deci sin
cere felicitări tuturor luptătorilor di- 
namoviști și antrenorului lor, Fran- 
cisc Cocoș, pentru acest veritabil re
cord în acest sport în care nu există 
totuși recorduri. In această ultimă 
etapă, Dinamo București trebuia să 
suporte tradiționalul asalt al echipei 
CC.A. Deși rezultatul nu conta, di- 
namoviștii aveau puțină emoție îna
intea întîlnirii. In fond era vorba de 
prestigiul lor. Și au reușit să-l păs
treze... nepătat, întrecînd C.C.A. cu 
14—2, scor neînregistrat încă în în
tâlnirile dintre 
sportive, 
mărit cu 
frumoase 
Dumitru 
Horvath 
reprezentantul C.C.A. a cucerit o ca
tegorică victorie. Aci, în această în- 
tîlnire, am avut reconfirmarea (pen
tru a cîtea oară) a talentului lui D. 
Pîrvulescu (ce bine ar fi fost dacă 
și pe aceea a seriozității lui) și 
același timip ne am dat seama 
oboseala extremă în care se află 
Horvath. Așa cum obișnuim, vom 
formațiile protagonistelor ultimei 
tape fără a mai da rezultatele par
țiale (care, oricum sînt ușor de... ghi
cit): DINAMO BUCUREȘTI: V. Vlă- 
descu, Fr. Horwath, M. Solei. D. Cuc, 
N. Popovici, M. Belușica, Gh. Popovici, 
A. Șuii (antrenor Fr. Cocoș}. C.C.A.: 
D. Pîrvulescu, V. Micula, D. Groza- 
wu, Gh. Mircea, T. Vigh, Gh. Boitoș, 
J. Valentin (antrenor V. Popovici).

Sîmbătă s-a înregistrat singura sur
priză a etapei și anume înfringerea 
Enengiei Sinria de către Energia Baia 
Mare. Explicația acestei surprize (fără

aceste vechi rivale 
In această reuniune am in
satisfacție una din cele mai 
întreceri de lupte, meciul 

Pîrvulescu (C.C.A.) — Fr. 
(Dinamo), la sfîrșitul căruia

în 
de 

Fr. 
da
e-

a scădea meritul învingătorilor) o 
găsim în primul rînd în defecțiunile 
ivite în formația Energiei Sinaia și 
anume: a) depășirea greutății de .că
tre D. Pană — deci un om în minus, 
b) ahsența nemotivată (și repetată) a 
tai Gh. Dumitru și 3) înfringerea lui 
S. Sza.sz la cat. grea, pe care antre
norul I. Staicu o consideră ca o ade
vărată trădare a intereselor colecti
vului de către acest luptător.

Rezultatele celorlalte întreceri sînt 
normale și nu au adus schimbări. 
Deci primele trei clasate sînt în or
dine — 
nultima 
Energia 
Flamura 
Arad să

10-6, cu Fl. r. Arad. 13-3, cu Locomotiva 
Timișoara 6-10, Energia Sinaia cu Lo
comotiva Timișoara 11-5, cu Fl. roșie 
Arad 10-4, Locomotiva Timișoara cu 
Fl. roșie Arad 14-2; Grupa HI: Dinamo 
București cu Energia Reșița, C.C.A. și 
Locomotiva Oradea 14-2, C.C.A. cu 
Energia Reșița 13-3, cu Locomotiva O- 
radCa 9-7, Locomotiva Oradea cu E- 
nergia Reșița 9-5 ; Grupa IV : Voința 
Tg. Mureș cu Fl. roșie Cluj 10-4, cu 
Enerva Hunedoara 12-4, eu Progresul 
Lugoj 8-8, Progresul Lugoj cu Energia 
Hunedoara 10-€, cu Fl. roșie Cluj &-10, 
Energia Hunedoara. cu FL roșie Cluj 
8-e.

TIMIȘOARA, 8 (Prin telefon de la 
trimisul nostru).

In ultimele două zile ale finalelor 
campionatului republican individual de 
popice s-au desfășurat cele mai inte
resante probe: 150 bile mixt feminin 
ți 200 bile mixt masculin.

Ca și în celelalte zile, fetele s-au 
prezentat în deosebită vervă, reușind 
procentaje deosebit de valoroase care 
au depășit rezultatele obținute la fi-

așa cum s-a stabilit în pe- 
etapă: Dinamo București, 

Sinaia și C.C.A., urmînd ca 
roșie Cluj și Flamura roșie 
susțină duminică la Bucu

rești meciurile de baraj în compania 
Energiei ,,Mao Tze-dun" București 
și Voinței Lugoj.

Interesant este și clasamentul indi
vidual stabilit la sfîrșitul campiona
tului, din care selecționînd pe primul 
clasat în fiecare categorie poate fi 
alcătuită o adevărată reprezentativă 
națională: Gh. Szabad, D. Pîrvulescu, 
M. Soicz, Gh. Dumitru ți D. Cuc, V. 
Bularca, M. Belușica, Gh. Popovici 
și L. Bujor.

Din noianul de luptător! partici
pant! ta ultima etapă am remarcat pe 
următorii: Gh. Szabad (En. B.M.). 
I. Cernea, V. Bularca (Erf. Sinaia), 
Jula Tiberiu, Fr. Racz (Din. S.M.), 
P. Dascău (FL r. Arad), V. Vlădescu 
(Din. B.), I. Ilrim (En. Hun.), L. 
Bujor (Pr. L.) ș.a. Nu știm fosă cu 
ce anume s-au făcut „vinovați" spec
tatorii obligați să suporte 
de lupte al unor sportivi 
Marton ș.a.

In rftrțit, dăm mai Jos 
tehnice ale ultnnei etape : 
Energia Orașul Stalin cu Energia Cluj 
10—2, cu Progresul București »-7, cu 
Dlnamo Satu Mare 8-8, Dinamo Satu 
Mare cu Progresul București t-a, cu 
Energia Cluj 13-3, Progresul București 
cu Energia Cluj W-8 ; Grupa H : E- 
nergia Baia Mare cu Energia Sinaia

simulacrul 
ca Gh.

rezultatele 
Grn*a I :

FINALA „CUPEI ORAȘELOR * LA GIMNASTICA
LA BARBAȚ1...

SIBIU 8 (prin telefon). Sîmbătă — 
în seda FI. roșie — și azi, — în 
sala de gimnastică a Școlii Textile, — 
s-.au desfășurat întrecenffle de gimnas
tică ale „Cupei Orașelor", grupa „A“- 
masculin. Un public numeros a urmă
rit concursul, care s-a soldat cu ur
mătoarele rezultate: GRUPA A — E- 
CHIPE: 1. Orașul Stalin 406 p.; 2. 
Oradea 380,05 p.; 3. Cluj 374,55 p.;
4. Amad 357 
țoara 308,13 
Sibiu 298,35
5. Constanța 
272,50 p.; 7.

p.; GRUPA B: 1. Timi- 
p.; 2. Cluj 302,16 p.; 3. 
p.; 4. Ploești 285,49 p.;
282,03 p.; 6. București 

Galați 224,34 p.; 8. Iași 
165, 05 p. Clasament individual com
pus categ. I : 1. Arpad Molnar (O- 
rașul Stalin) 105,10 p.; 2. Luliu Be- 
nedek (Oradea) 104,95 p.; 3. Nicolae 
Ștefănescu (Orașul Stmlin) 102,55 p.ț 
categ. I juniori: 1. Ri-Cin-Pong
(lași) 51,40 p.; 2. Victor Feierstein 
(Timișoara) 50,95 p.; 3. Fr. Hatindler 
(Timișoara) 50,70 p.; categ. a 1 f-a:
1. Fr. Cumbi (Orașul Stalin) 51,25 p.;
2. H. Hieitcr (Sibiu) și Emil Popescu 
(Constanța) 51,10 p.; 3. Ion Deteșan 
(Timișoara) și Eugen Duma (Cluj) 
50,45 p.; categ. a Ill-a : li Alexandru 
Silaghi (Cluj) 51,85 p.; 2. Gh. Du
mitrescu (București) 51,40 p.; 3. Gh. 
Riatossi (Orașul Stalin) 50,35 p. A- 
crobaitică: 1. Al. Strupp (Timișoara) 
54,76 p.; 2. Fr. Covaci (Timișoara) 
53.27 p.; 3. Iorif Dunkel (Cluj) 50,68 p.

Mircea Vlădoianu 
corespondent

In cat. B, victoria pe echipe a re
verii reprezentativei orașului Ploești. 
Punctaj general : 240,512 pet S-au 
clasat în ordine reprezentativele ora
șelor Arad 240.265 pct. și Or. Stalin 
234,266. In probele individuale din 
cadrul grupei B cat. ,a II-a, cel mat 
bun punctaj l-a realizat concurenta 
L. Filip (Ploești) cu 50,15 p. In ca
drul aceleiași grupe, dar în „limi
tele" categoriei a III-a, cea mai bună 
performanță a realizat-o Crisanta 
Neagti (Ploești) cu un punctaj de 
49,60 p.

A urmat un reușit program de gim
nastică artistică în cadrul căruia Con
curenta Elisabeth Pfeizer (Arad) a 
obținut «ele mai bune note. Puncta
jul realizat de ea: 25,56 p. Pe tocu
rile următoare, Ecaterina Alexandres- 
cu (Ploești) cu 25,36 p. și Rozalia 
Sălăjanu (Arad) cu 24,49 p.

Dacă despre organizare se poate 
spune că a fost ireproșabilă, în 
sdiimb subliniem faptul că arbitra
jele prestate au lăsat foarte muft 
de dorit.

Ezm? Bocoș 
corespondent

Concluzii la o
(urmare din pag. 1)

...LA FEMEI

1 CLUJ 8 (prin telefon). Sîmbâită și 
^duminică sala de sport a uzinelor 
„Ianos Herbak" din locailitate a găz- 
duît întrecerile finaile din cadrul „Cu
pei Orașelor" la gimnastică, la care 
au luat parte 12 echipe. (5 din grupa 
A și 7 din gmpa B.) Etapă o lu.ptă 
acerbă, pe primul tac în grupa A S-a 
etasat în mod surprinzător repre- 
zentaitivia Constanței: 348,161 puncte. 
;Pe focurile următoare s-au situat re
prezentativele Sibiului (325,811 pot.) 
și Aradului (324,261 pct.). In probele 

jJmdfviduaJe, din grupa A, categ. I-a 
/Jocul 1 l-a ocupait gimnaste Marta 
'Telehoi (Constanță) cu 80,06 pct., ur
mată de A. Țăranu (Constanța) 77,79 
•pct. și S. Burz (Sibiu) 77,47 pot. In 
aceeași grapă, ia cat. a II-a cel mai 
ibun puctaj l-a înregistrat M. Heidle 
/SfSibiu) cu 51,10 p. Tot la indivi
duali, gnupa A în cadrul cat. a III-a, 
Cucla Kantor (Cluj) a ocupat cu 
6035 pct. locul L

mune în care înscrierile sînt de-abia 
la Început. Din aceste exemple, a- 
mintim acum doar două din regiunea 
Suceava: la G.A.S. Călinești pînă la 
1 decembrie niciun muncitor nu 
era Înscris în U.C.F.S. iar în comu
na Ștefănești — cu peste 4000, de 
locuitori — numai... 31 de tmeri de
veniseră membri ai U.C.F.S.

2. ...Șl A CELOR DIN COLEC
TIVELE MICI. In prima etapă, co
lectivele mici, unitățile dispersate, 
mai greu accesibile activiștilor spor
tivi în această primă etapă, de a- 
semenea n-au fost cuprinse într-o 
măsură suficientă. Ele nu trebuie 
însă oco-lite în perioada care ur
mează,

3. INTENSIFICAREA MUNCH DE 
PROPAGANDA ȘJ AGITAȚIE. Fru
moasele succese realizate pe linie 
propagandistică nu trebuie abandona
te. Ele trebuie consolidate printrSo 
muncă și mai susținută și, în aceas
tă direcție, inițiativa colectivelor 
sportive poate fi mult stimulată (și, 
bineînțeles, sprijinită) în ‘recare re 
giune.

Fază dinlr-una din cete mai echilibrate tntilniri: M. Solcz-Dinamo (tricou 
alb) — P. Popescu-Energia Reșița (tricou negru).

(Foto: I. M1HAICA)

In campio natul categoriei A Ia fotbal

R. roșie Arad a cistigat comod cu 3-0 (0-0)
ARAD 8 (prin telefon). — Cu tot 

timpul friguros și terenul alunecos, 
Flamura roșie Arad și Dinamo 
Cluj au realizat un joc bun, intere
sant, în ultimul for meet din prima 
parte a campionatului republican. 
Princtpele'e mente pentru acest 
spectacol se cuvin jucătorilor atrăda- 
ni care au dominat cea mai mare 
parte a jocului, au creat faze apre
ciase de cei peste 2000 de spectatori, 
au marcat trei goluri foarte frumoase 
(în repriza a doua) și au ratat cel 
puțin tot atrtea ocazii dare. De aft- 
fel, în primele 15 minute gazdele au 
pierdut prin Jurcă, Marin Marcel și 
Tiriea posibilitatea de a deschide 
scorul. După aceea, jocul s-a echili
brat în oarecare măsură, o centrare 
splendidă a iui Mihai a fost scoasă 
în comer de Coman, iar acțiunile de 
atac ale Flamurii roșii au fost irosite 
prin ineficacitatea înaintașilor săi. In 
minutul 52 la un corner executat de 
Petschowschi. Tîriea înscrie cu capuil 
de ta 5 metri. Aceiași Țintea, trage 
prin surprindere de la 20 metri, în 
minutul 56, înscriind pe jos rn col
țul sting ari porții, ba scorul de 2—0, 
Dinamo are o acțiune de atac prin 
Țireovmcu, acesta trăgind singurul 
șut pe poartă ad dioamoviștiter în a- 
ceastă repriză. Coman salvează însă 
în corner. In minutul 71, în urma untii 
hends comis de Rădulescu la 20 
de metri de poarta lui Cîmpeanu,

Petschowschi își dovedește măiestria 
în execuția loviturilor libere, înscriind 
imparabrl ultimul gol af meciului.

A arbitrat L. Hitner (Oradea) ur
mătoarele formații:

FL. ROȘIE: Coman — Szucs, BA- 
CUȚ II, Sereș—Capaș, SERFOZO — 
furcă, Petschowschi, M. MARCEL, 
Mere ea. Tîriea.

DINAMO: Cîmpeanu — Moarcăș, 
HULEA, Szakacs II — Dragomir, Ră
dulescu — Drăgoi, Țircovnicu, Szakacs 
I, MIHAI, Publick.

St. Weinberger 
corespondent

primă etapă a
4. O MAI BUNĂ LEGĂTURĂ CU 

TERENUL. Iată o problemă care, 
de l.-ipt, nu necesită prea multe dis
cuții. Este drept că în majoritatea 
regiunilor a fost realizaită o strînsă 
legătură cu terenul, cu colectivele 
sportive. Dar, nu pretutindeni. Une
ori din motive obiective alteori din 
lipsă de cricr.iare și chiar din como
ditate. Cule: li vede sportive — în spe
cial cele din raioanele îndepărtate — 
așteaptă sprijinul activiștilor sportivi. 
Să găsim drumuri către cele mai măr
ginașe așezări și să-i ajutăm pe iu
bitorii sportului să-și organizeze o 
temeinică activitate în cadru) unui 
coledtfiv siportiv puternic.

5. SĂ NU FACEM ALEGERI IN
DIFERENT DE NUMĂRUL MEM
BRILOR, SĂ NU PĂSTRAM.......RE
ZERVE". Prima recomandare se re
feră la tendința manifestată de către 
unele colective sportive de a' orga
niza adunări de alegeri indiferent de 
numărul membrilor înscriși în 
U.C.F.S., chiar dacă acest număr 
este cu mult mai mic decît înainte 
de reorganizare. Ea se referă în a- 
cptași timp la colectivele sportive 
c^re jtpau organizat înc^ adunări de 
5lV. ■

nalele de anul trecut. Pe primul p 
s-a situat jucătoarea Ana Felsz» 
(Voința Sibiu) care 
brace pentru prima 
campioană, realizînd 
515 p.d. Anul trecut 
această probă locul 
tat de 469 p.d. Diferența este ap 
ciabilă și ea ilustrează pe deplin p 
greșul pe care l-a făcut proasp; 
campioană. Pe celelalte locuri s- 
clasat în ordine Sidonia .lilovan (A 
ința Arad) 486 p.d., Maria Kal 
(Voința Timișoara) 478 p.d., Mai 
Korpoș (Voința Timișoara) 467 p. 
Eterica Lăpușan (Locomotiva P.T.”. 
466 p.d., Florica Biru (Voința Cc 
stanța) 462 p.d. și Maria Nad 
(Flamura roșie Arad) 458 p.d.

Concomitent au continuat și înti 
cerile masculine la proba de 200 bi 
Lupta pentru cucerirea primului 1 
a fost deosebit de strînsă. luliu Var, 
(Progresul Oradea), noul campion 
această probă cu un rezultat de 8 
p.d. a fost „asaltat" de coechipier 
său Ladislau Gallo care ratînd ul 
mele lovituri a ocupat locul II cu 8 
p.d. — Ion Dinescu (Energia Plocșt 
804 p.d. și A. Benedek (Progres 
Tg. Mureș) 803 p.d. s-au clasat 
ordine pe locurile 3 și 4. Deoset 
de disputată a fost și întrecerea pe 
tril locurile 5—7, ocupate în ordii 
de Petre Buhăescu (Voința Roman 
Alexandru Andrei (Voința Bucureșt 
și A. Ilonczay (Progresul Sate Man 
cu același rezultat: 801 p.d.

N. MARDAN

Ana Felsz» 
a reușit să îi 
oară tricoul 
performanța 
ea a ocupat 

III cu un rez

(Urmare din pag. I)

nesian (C.C.A.) cîștigătorul corsete 
anterioare, a trebuit să se multe 
mească ou locul II inirucîi, de dat; 
asta, victoria a revenit colegului săi 
de ciub D. Rotarii. Pe locul III, ; 
terminat D. Belciu (Rec.). Destul di 
strînsă a fost și disputa din cadru 
categoriei semiourse, unde primul Io» 
a iosit ocupat de P. Pușcă (Energia) 
urmat de D. Gologan (C.C.A.) și Rob 
Eschenazy (Rec.).

„Cupa 30 Decembrie" a reveni 
sportivilor de la Recolta.

In campionatul de baschet
(Urmare din pag. 1)

diferență de nouă puncte. Cele mai 
bune jucătoare: Elena Tintorescu, A- 
driana Florescu, Anca Pop, de la 
Progresul, Nagy Paraschiva, Clara 
Taub, de la FI. roșie. ,

Așteptată cu deosebit interes, par
tida Dinamo București — Locomo
tiva P.T.T. a corespuns în special 
spre sfîrșitul ei, cînd meciul, dispu
tat pînă ațurci fără prea mult „nerv", 
a devenit dîrz, spectaculos, disputat 
în limitele sportivității. De remarcat 
pasionanta evoluție a scorului.

Locomotiva a condus în min. 13 
cu 18—11 și 21—13, dar Dinamo, ca 
întotdeauna a revenit puternic și a

reorganizării (I)
alegeri. Este — să spunem — un 
„semnal de alarmă" care are ca scop 
să evite repetarea unor situații — 
ce este drept destul de puține — în- 
timpii te pînă acum.

S-a mai constatat, de asemenea, 
tendința ca în unele locuri acțiunea 
de înscriere în U.C.F.S. să nu cu
prindă marea masă a sportivilor. Ex
plicația : unii activiști doresc să păs
treze o... „rezervă" de... sportivi 
pentru anul viitor. Așa — cred ei — 
vor putea să dovedească că au avut 
mai multe realizări (!?).

★
Numeroasele sarcini care revin în 

perioada imediat următoare acti
viștilor sportivi nu trebuie să con
stituie obstacole pentru intensificarea 
acțiunii de înscriere în U.Q.F.S. 
Dimpotrivă, organizarea primelor în
treceri ale ediției de iarnă din ca
drul Spartachiaidei tineretului, des
chiderea sezonului sportiv de iarnă, 
organizarea competițiilor închinate 
zilei de 30 Decembrie precum și toa
te celelalte acțiuni ale colectivelor 
sportive pot constitui tot atîtea pre
țioase prilejuri de a face ca numărul 
celor înscriși în U.C.F.S. să devină 
meieu mai mare.

ciștigat prima repriză cu 25—24 w 
reluare, echipele au pe rînd conduce
rea, dar de cele mai multe ori tabela 
de marcaj indica un rezultat de egali
tate, care este consfințit și de fluerul 
final care găsește pe dteamoviști în 
atac.

.Cei mai buni: Cristian Popescu, 
Ganea, Costescu, Cucoș (Locomotiva), 
Popovici, Sp. Marian, M. Bărbulescu 
(Dlnamo).

Rezultatele tehnice: MASCULIN : 
Progresul M.l.C. București — Dinamo 
Tg. Mureș 58—59 ( 36—30), Voința 
lași — Știința Cluj 67—64 (27—32), 
Știința Timișoara — Progresul Ora
șul Stalin 65—51 (29—23), Dinanto 
Oradea — Energia Cluj 86—67 (44— 

z-x-. _ Energia E.M. Buc.
Dinamo Buc. — 

P.T.T. 55—55 (25—24).
Flamura roșie Oradea — 

44—53 
- Pro- 

Bucureșfi 58—41 (31—16), 
B.M. București — Fla- 
Tg. Mureș 52—36 (26— 
Orașul Stalin — Proore- 
63—45 (32—14), Știința

37), C.C.A. —~
84—64 (47—34);
Locomotiva
FEMININ: _____
Progresul M.l.C. București 
(18—28), Energia București 
greșul F.B.
Locomotiva 
mura roșie 
21), Voința 
sul Oradea
I.C.F. — Știința Cluj 35—39'(’14—27)"

ono sport
Așa arată un buletin Pronosport cu 

12 rezultate exacte la concursul nr. 49 
(etapa din 8 decembrie 1957) :
I. C.C.A.—Borussia Dortmund 

campionilor europeni)?
II. Flamura Roșie Arad— Dinamo 

Cluj (categ. A)
HI. Reims—Racing Pariș (camp,

francez)
IV. St. Etienne—Dens (câmp, fran

cez) i ii! ri
V. Sochaux—Nice (camp, francez)
VI. Ales—Marseille (camp, francez)
VII. Sedan—Angers (camp, francez)
VIII. Metz—Nîmes (camp, francez)
IX. Spăl—Fiorentina (camp, .italian)
X. Milan—Roma (camp, italian)
XI. Napoli—Bologna (camp, italian)
XII. Aflessandria—Sampdoria- (camp.

italian)

La acest concurs au fn^t' depuse 
proximativ 810.000 variante,;

(Cupa
î

1

1
1 
î
1 
î
2 

X 
X
2



ZILE MARF'C.C.A.-IN FORMA DE „ZIDE MARI"--
A REMONTAT IN 33 DE MINUTE? Aspecte la..• f •

UN HANDICAP DE TREI GOLURI
(Urmare din pag. l-a)

germană. Dacă nu venea, noi continuam 
cursa golurilor în care ne angajasem. 
Așa, cele 10 minute le-au dat răgaz 
adversarilor să răsufle iar pe noi ne-au 
scos din ritmul rapid ce-l imprimasem 
meciului”.

Toată lumea a fost aproape sigură 
că echipa noastră, căreia i-au trebuit 
26 de minute pentru trei goluri, va li 
la largul ei cu 45 de minute pentru 
un gol, doar pentru un singur gol! Ei, 
dar rezistența fizică are limitele ei. In 
a doua parte a întîlnirii, deși a dominat 
pe mai departe terenul și a avut încă 
situații de a marca, întreaga echipa 
C.C.A. a resimțit plata grea pe care a 
dat-o în lupta cu IMPOSIBILUL din 
repriza întîi. Este foarte probabil ca 
multi spectatori să ti avut o umbră de 
tristețe la plecarea din stadion: regre
tul că formația noastră nu și-a asigurat 
calificarea chiar pe stadionul „23 Au
gust”. Indiscutabil că partida făcută 

■ ieri dădea acest drept reprezentanților 
noștri. Dar aceste calcule contează mai 
puțin dacă judecăm că echipa C.C.A. 
a refăcut un handicap de trei goluri 
după o repriză entuziasmantă în fața ți
nui adversar pe care MANCHES'IER 
UNITED — campioana Angliei și soco
tită -formația „care vine” a Europei 
— n-a putut să o întreacă DECIT LA 
UN GOI. DIFEREN|A. îndreptăm a- 
cum privirile spre jocul de Ia Roma! 
Și avem încrederea că — așa cum au 
știut să arate la București că fotbalul 
romînesc poate realiza momente de 
înaltă clasă — reprezentanții noștri 
vor reuși In capitala Italiei un joc pe 
aceeași măsură, in așa fel ca să-și a- 
sigure calificarea — cu atît mai va- 

. loroasă ca fiind obținută pe teren neu 
Itru — și să convingă pe Schiatfino, 
rBean, Bttffon și ceilalți renumiti inter

naționali ai lui F.C. Milano că vor 
avea de furcă cu C.C.A., campioana Ro- 
rrifnJriî

clipa imediat următoare Kwiatkow- 
refinind balonul.

(Foto: I. MIHAICA)

Alexandrescu a oprit mingea, dar in 
ski a plonjat

CONSTANTIN reia plasat cu capul. 
Kwiatkowski nti poate schița nici mă
car un gest: 2—1 pentru C.C.A.

Acum putem spera în calificare. Mai 
ales că C.C.A. joacă așa cum joacă. 
Adică'excelent. In min. 12 eram mul
țumiți dacă vom egala. A-'tim pretin 
dem goluri. Și golul trei cade in ulii 
mul minut al unei reprize pe care nu e 
vom uita curînd:

Un schimb de mingi Constantin - A- 
LEXANDRESCU il pune pe centrul a- 
tacant al echipei noastre in poziție fa
vorabilă de șut; el nu se lasă invitat 
și trimite mingea în colțul din stînga 
al porții: 3—I pentru C.C.A.

★
Așa cum ați citit mai sus în repriza 

a doua echipa noastră n-a mai putut 
supune poarta titularului reprezentativei 
R.F. Germane la presiunea din primele

minus 5 grade
(Urmare din pag. 1)

zecile de mii la

Borussia rămioe echipa pe care no

poți s-o învingi decit apâsind 

acceleratorul la maximum

El scapă singur cu balonul (apărătorii 
noștri, conform unui vechi și rău obi
cei, se opresc) și marchează sec pe 
lingă Voinescu: i—0 pentru Borussia.

Așa dar C.C.A. are un handicap de 
trei goluri. Este greu să mai crezi în 
calificare. Măcar o victorie, indiferent 
de scor, să surîdă culorilor noastre!

Dar acum începe perioada de neuitat 
ă meciului. C.C.A. se aruncă în atac 
cu o voință, o decizie și un elan de 
nestăvilit. Nici o acțiune nu se iro
sește. Șuturile la poarta lui Kwiatkows
ki se întețesc. Egalarea plutește in aer. 
In min. 19 ea coboara... pe stadion; 
Jenei îl deschide ideal pe Constantin 
care șutează, dar încet, astfel că Miha- 
lek mai are timp să intervină. Dar min
gea respinsă de el ajunge la IA- 

TARU care scutură plasa cu un șut sec:
1—1.

Fotbaliștii noștri impun meciului un_ 
ritm infernal. Apărătorii echipei ger ■ 
mane fac eforturi mari spre a stăvili • , e
atacurile gazdelor. Ei nu pot evita insa > j j QgȚjlJ CoVâ.*”*!

IN PARTIDA TREIA, PRELUN
GIRI —IN CAZ DE EGALITATE 

ȘI APOI ...SORȚII!
cum stabilește regulamentul 
Campionilor Europeni în al

Așa 
Cupei 
3-lea meci, pe teren neutru, în si
tuația în care după 90 de minute 
de joc echipate se găsesc la ega
litate partida se prelungește cu 
două reprize a cite 15 minute. 
Dacă și după aceste prelungiri 
rezultatul este egal se procedează 
La tragerea la sorți a echipei oare 
re califică mai dep<ante.

totul. Așa că golurile vin, vin, viru.
M1N. 26: Onisie lansează pe Ca- 

coveanu care centrează „ca la carte”.

au venit cu 
stadionul ,,23 August", in spe
ranța că echipa noastră cam

pioană, C.C.A. va găsi resur
sele necesare pentru a echilibra 
situația și — de ce nu? ■— de 
a o întoarce chiar in favoarea 
ei.

E greu de spus dacă publicul 
a ,dansat" echipa C.C.A. în 
atac, sau dacă primele acțiuni 
ale militarilor au propulsat en

tuziasmul tribunelor! Dar cîteva 
minute tribunele au vuit, cu
prinse de o emoție și de o în
flăcărare, care ne-au făcut să 

_______ _____r___________ _____ uităm cu totul de
45 de minute. Ea a avut superioritatea gerului și de armura albă 
în cîmp, și-a creat multe situații de 
marcare dar le-a ratat de puțin. Cons 
tantin min. 57, Tătaru min. 64 și 71, A- 
lexandrescu min. 86, Constantin min.
90. Astfel că teatrul luptei pentru caii 
ficare între C.C.A. și Borussia se mută 
la Roma...

Arbitrul POSA POLARETZKI a con
dus satisfăcător. I se pot imputa gre
șeli în aprecierea faulturilor, decizii cu 
care a dezavantajat uneori echipa 
noastră. L-au ajutat la tușe BOROȘ 
și SZIKLOSI.

C.C.A.: VOINESCU-ZAVODA II, A- 
POLZAN. DRAGOMIRESCU-ONISIE, 
JENEI-CACOVEANU, CONSTANTIN, 
ALEXANDRESCU, ZAVODA I, TA
TAR U.

BARUSSIA: KW1 ATKOWSKl-Burgs- 
miiller, MIHALEK. SANDMANN-Schle- 
browski. BRACHT-PETERS. Preissler, 
Kelbassa. NIEPIEKLO. Schmidt.

întreaga echipă a C.C.A. a jucat 
foarte bine, mai ales în prima repriză; 
de aceea nu vom remarca în mod spe
cial pe nimeni. Laude tuturor.

pișcăturile 
de 

transformase sta- 
veritabilă... sta-

AL 3-LEA MECI: LA ROMA!

și Doina Vușcan 
campioni de juniori la tenis de masă

Campioana R.F. Vicrmane ne-a apă
rut exact așa cum o prezintă perfor
manțele ei de ani de zile: o echipa 
rutinată, grea, calmă. Care formație 
s-ar fi regrupat după torentul de ac 
țiuni din prima repriză ale atacului 
nostru, după ce este ajunsă de la sco
rul de 5—2 (socotind rezultatul de la 
Dortmund și golul lui Niepieklo), după 
efortul la care a fost supusa timp de 
peste 30 de minute? Noi credem că 
puține echipe ale Europei ar ti reușit 

[să evite un mare dezastru. Ei bine, 
printre acestea puține a tost Borussia. 
In repriza a doua fotbaliștii germani au 
făcut totul pentru a nu mai primi un 
gol și au reușit tocmai datorita calită
ților enumerate la început.

Tocmai de aceea spunem că pentru 
a învinge pe Borussia trebuie să apeși 
acceleratorul la maximum. Și ne-am 
permite și o mică adăugire: „Ca să în
vingi Borussia trebuie să... joci 
C.C.A. in prima repriză”...

ca

Repriza reprizelor...

Echipele iși lac apariția pe teren 
frunte cu cei trei arbitri maghiari 
ora 13.30. De la primele acțiuni 
dăm seama că jucătorii vor avea dill 
cuități cu terenul pe care paîinează a- 
deseori cu dezinvoltura unui... t-lama- 
ropol (hocheist!...). C.C.A._atacă la în
ceput și Kwiatkowski face repede cu
noștință cu terenul înghețat (min. 1 
si 3) cînd resme mjirrii • tr— <<n r-,. 
taru. Constatam înbă ca oaspeții sini 
periculoși pe conaaa.u^ ni u.„ . viers 
și Niepieklo (interul stînga) se arată 
iuți și deciși. C.C.A. stăpinește insă 
mai departe terenul. Toți așteptăm go
lul echipei noastre. Dar se... petrece 
-ontrariul (se putea dezminți fotbalul?)

MIN. 12; Bracht trimite o 
lainte pe care 

ajung dar nu 
ajeze. Prinde

u. *.

jocului 
echipe

reprezentanții 
s-au întrunit

Înaintea 
celor două 
conform regulamentului cupei, spre 
a stabili orașul unde va avea loc 
al treilea meci în cazul în care 
echipa C.C.A. reface handicapul de 
Ia Dortmund (ceea ce s a și în- 
tmp'at). U.E.F.A. a fost repre
zentată, in lipsa lui Gustav Sebeș, 
(suferind) de Tudor Vasile, secre
tar general al federației nomine de 
fotbal. Reprezentantul echipei Bo
russia a propus orașul Viena iar 
cel al echipei C.C.A.. Roma. De 
comun acord s a acceptat ROMA. 
Urmează acum să se comunice 
U.E.F.A. acest fapt, să se 
ceară avizul federaț'ei italiene și 
în cursul zilei de astăzi să se sta
bilească și data meciului.

SIBIU 8 (prin telefon). Cele două 
zile de întreceri de tenis de masă 
ale celor mai bum juniori și juni
oare nu au avut darul să satisfacă, 
întîhtirile fiind în marea lor majori
tate de un nivel tehnic scăzut. La 
fete ce! puțin, mersurile au fost cu 
totul sub așteptări.

Titlul de campion republican a re
venit arădanului Tiberiu Covaci, iar 
la junioare campioană a țării a de
venit Doina Vușcan (Cluj). Revelația 
competiției a fost juniorul de 
M. Bcdea (Timț.).

Iartă rezultatele tehnice mai 
tarife: simplu băieți: sferturi 
nală: Covaci — N. AngheleScu 
2—1, Majtehny (Chij) 
(Buc.) 2—1, Marios Bod ea (Timișoa-

14 ani,

wnpor- 
de «- 
(Buc.) 

Sîndeanu

ra) — Rethy Adalbert (Tg. Mureș)' 
2—0, R. Negulescu (Bistrița) — H. 
Rozenberg (P. Neamț) 2—0. Semifi
nale: Covaci — Majtehny 2—0, Bo- 
dea — Neguțescu 2—1. Fina/a: Co
vaci — Bodea 2—1.(18, — 19, 12). 
Simplu fete: sferturi de finală: Doi
na Vușcan (Cluj) — Maria Bucur 
(Tg. Ocna) 2—0, Magdalena Nemeth 
(Oradea) — Aurelia Radu (Buc.), 
Erica Zeller (Timișoara) — Constanța 
Ceaușescu (Rm. VNcea) 2—0, Mag
dalena Menvharth (Oradea)—Mariana 
Jandrescu (Buc.) 2—0. Semifinale: 
Vușcan — .Nemeth 2—0. Menyharth— 
Zeller 2—0. Finala: Vușcan — Meny 
harth 2—I (—17, 12,20).

Mircea Luputyi 
corespondent

Casa Centrală a Armatei din nou campioană republicană ia haltere

Zavoda 
se decid 
ei apare

în 
la 
ne

minge 
II și Apolzan 
care să o de- 
NIEP1EKLO.

ÎNCEPUT MECIULDE CE A
MAI DEVREME CU O JUMĂ

TATE DE ORA

Pentnu spectatorii oare 
nit după începerea jocului 
țat inițial pentru ora 14) 
că sîmibătă la prînz s-a 
dat fiind faptul că pentru

ve-a»u 
(anun- 
arătăm 
hotărît, 
ieri se 

anunțase o zi cu ceiață, ca întîl- 
nirea să .înceapă la ora 13.30 ceea 
ce s-ași îndiirnilat. Noua oră a 
fost anunțată sîmbătă de ziarul 
„Informația Bucureștiului” și ieri 
de posturile de radio și ziarefe a- 
cărate de dimineață.

Tiberiu Roman (C.C.A.) și Lazăr Baroga (Recolta) au doborît 7 record: r ale țării
Titlul de campioană la haltere pe 

anul în curs a revenit tot echipai 
„Casa Centrală a Armatei”, care a 
dovedit din nou că este cea mai bună 
formație din țară. întrecerile desfășu
rate timp de trei zile în sala Recolta 
au scos în evidență — și acest lucru 
constituie fără îndoială cel mai im
portant aspect al acestor campionate, 
— forma deosebit de bună a unor 
halterofili fruntași. In primul rînd 
evindețiem pe cei mai buni, autorii 
celor 7 recorduri — Lazăr Baroga și 
Tiberiu Roman — care au fost de de
parte cei mai reprezentativi oameni 
ai campionatului. Lazăr Baroga a 
doborît patru recorduri la „mijlocie”, 
iar Tiberiu Roman (C.C.A.) trei, sta
bilind performanțe deosebit de valo
roase la „ușoară”. In afară de con
curs, Baroga a totalizat 397,5 kg. 
(125 117,5 — 155) — toate re
zultate record — iar Tiberiu Roman 
a totalizat (tot în afară de concurs) 
350 kg. (112,5 kg. la „împins" și 105 
kg. la „smuls”). Aceste rezultate con
stituie performanțe excelente, de va
loare europeană. Rezultate bune au 
mai obținut Silviu Cazan la catego
ria grea (425 kg.), llie Ienciu la cat. 
semi-mijlocie (350 kg.) etc.

Trebpie să menționăm buna organi
zare a campionatului, precum și pro
gresele frumoase ale halterofililor d'n 
țară.

lată Rezultatele pe categorii:
CATEGORIA UȘOARA; 1. Tiberiu 

Roman (C.C.A.) 340 kg (107,5 — 
100 132,5) ; 2. Siegfried Schuleri
(Flamură roșie) 330 kg (102,5 •— 
102,5 — 125) ; 3. Fr. Goschler (Pro-

Lazăr Baroga (Recolta) a doborit 
patru valoroase recorduri ale țării.

greșul) 295 kg (90 — 90 — 115); 
4. Gh. Moldoveanu (Dinamo) 292,5 
kg; 5. Gh. Tescu (Știința) 290 kg; 
6. Mihelea Iosif (Recolta) 282,5 kg. 
CAT. SEMIMIJLOCIE : 1. llie Enciu 
(FI. roșie) 350 kg (112,5 — 102,5 V 
135) ; 2. Atila Vasarhelyi (C.C.Ă.l 
337,5 kg (105 — 97,5 — 135) ; rft 
Lisias Ionescu (Progresul) 320 kg 
(102,5 — 97,5 —r 120) ; 4. Gheorghe

kg; 5. Nelu
6. Dan Stan.

Purcărea (Recolta) 310 
Segal (Danreno) 300 kg; 
cescu (Știința) 295 kg.

CAT. MIJLOCIE : I. Lazăr Baroga 
(Recolta) 392.5 kg (122,5 — 115 — 
155) ; 2. Mihai Gusbeth (Flamura- 
roșie) 355 kg (115 — 105 - 135);
3. Vasile Rudan (C.C.A.) 332,5 kg 
(100 — 102,5 — 130) ; 4. Cornel
Bucur (Știința) 307,5 kg; 5. Sterian 
Isac (Progresul) 307,5 kg; 6. D. 
Tiboldi (Dinrmo) 300 kg.

CAT. SEMIGREA:
Gheorghiu (Dinamo) 360 kg (122,5 
— 102,5 —135);~“ ' “
(C.C.A.) 355 ‘ 
135) ; 3.
322,5 kg (95 
I.iviu Hnidei 
Lucian Anghel 
6. Constantin 
kg

CAT. GREA ; Silviu Cazan (C.C.A). 
425 kg (145 — 125 — 155) ; 2. Ni- 
colae Bălcăceanu (Știința) 365 kg 
(115 — 110 — 140); 3. Gheorghe 
Piticaru (Recolta) 357,5 kg (115 — 
105 — 137,5); 4. Carol Zentai (Di
namo) 310 kg.; 5, Anatol Nestorov 
(Locomotiva) 305 kg; 6. Florin Stă- 
nescu (Progresul) 305 kg.
i In urma acestor rezultate, clasa
mentul general pe echipe se prezintă 
astfel; 1. CASA CENTRALA A AR
MATEI 15 p; 2. Recolta 27 p; 3. 
St'ința 27 p ; 4. Flamura roșie 29 p ; 
5. Dinamo 29 p; 6. Progresul 3li 
p‘; 7. Energia 47 p; 8. Locomotiva 
48 p ; 9. Voința 57 p.

’ zăpadă, care 
dionul într-o 
țiune polară.

, Dar iată că zarva tribunelor 
s-a stins intr-o clipă, ca sub 
răsuflarea grea a unui vînt re^e- 
Borussia marcase pe neaștepta
tei încă un gol, încă o barieră 
apăruse ca din pămint in calea

1 echipei noastre. Unii spectatori 
au lăsat capul in pămint. Spe
ranțele lor se risipiseră ca o 
ploaie de confetti. Dar alții 
și-au adus aminte de un aii 
meci disputat cu mulți, mulți ani 
în urmă, tind echipa Rap'd a- 
vînd de remontat un handicap 
de 3 goluri în fața celebrei for. 
mafii maghiare Ujpest, a reușii 
nu numai să egaleze scorul n 
neral, dar să înscrie și ounrtul 
victoriei. Si toate acestea. In- 
ir-o singură repriză. In a donai 

Deci, capul sus! Un meci are 
90 minute!

Și, ca și cum și-ar fi amintii 
și ei de episodul Rapid-Ujpest 
fotbaliștii de la C.C.A. și-au 
întețit atacurile. Jucător: și 
spectatori au pornit parcă îm
preună la asalt. Și, in aceste 
momente de mare încordare, s-a 
văzut clar că Borussia are in 
față nu 11 adverscri, ci peste 
601100, care nu-i vor da răgaz 
să răsufle pînă nu-i vor smulge 
victoria.

Și golurile noastre au venit, 
făcuid ca tribunele să se zgu
duie, sub explozia entuziasmului 
general. 3—1 pentru C.C.A 
Sus, soarele și-a arătat chinul 
zîmbitor, printre norii fumurii, 
in inimi, de asemenea, răsărise 
soarele...

Calificarea părea acum o pro
blemă ușor de rezolvat De-a 
lungul celei de a doua reprize, 
înaintașii de la C.C.A. au fost 
atît de aproape de golul hotă
rît or... Dar legile scrise — și 
mii ales nescrise — ale fotba

lului sînt atît de tiudate. une
ori...

Oricum, am învins, or cum 
am zmuls germanilor cele două 
goluri pe care ni le luaseră la 
Dortmund. Bravo C.C.A !

— Ei, exclamă cineva de lin
gă noi. Urmează a! treilea meri 
între C.C.A. și Borușsia 
mundt

— Sper însă că nu se 
continuare izbucni 
un alt cetățean cu 
cit toate zilele si care țo-

Do-t-

joacă 
alar- 

o că-

1.

1. < tctavian

Eremia Delcă
105 —

2. 
kg (115 
Vlădăreanu (Recolta) 
— 97,5 — 130) ; 1 
(Voința) 315 kg; 5.
(Progresul) 315 kg; 

Crețu (Știința) 307,5

in... 
mat 
ciulă 
tuși dîrdîia de frig și încinsese 
o ,,bătutl" zdravănă ca >;ă se 
mai dezmorțească!

Ii răspundem noi: nu! Al trei
lea meci se joacă in Italia. La 
Roma. Deci, parafrazind o veche 
zicală: toate priv'rile iubitorilor 
de fotbal se îndreaptă acum 
s<pre... Rorrtal

Astăzi o nouă etapă 
de handbal de sală

I. OCHSENFELD

întrecerile de handbal de săfă, 
care stîrnesc un deosebit interes în 
rîndurile amatorilor de sport din 
București, vor continua astăzi după 
amiază în sala Floreasca, cînd sînt 
programate și primele partide dintre 
echipe feminine. Jocurile se vor des
fășura începînd de la ora 15,10 în 
următoarea ordine: Știința I.C.F. — 
Progresul M.I.C. (f): C.C.A. — Lo
comotiva P.T.T. (m); Progresul Sf. 
roșu — Locomotiva G.N. (f); ".A1” 
ința — Energia 23 August (m); Di
namo — Progresul I.T.B. (m); ȘfC 
ința I.C.F. — Locomotiva G.N. (m).

Ltf-



Szi la bazinul Floreasca echipele Bucureștene Progresii și Dinamo 
locul I in turneul internațional de polo

de șah al R. P. R.
se intilnesc pentru

’ Sîmbătă seara am regretat afluența 
Se spectatori prezenți în tribunele ba
zinului acoperit de la Floreasca. Ciu
dat.. dar acesta este adevărul ! Abia 
ciștigați pentru polo de succesele care 
au încheiat ultimele competiții desfă
șurate în Capitală („Cupa București" 
și „Turneul celor trei campioane") 
spectatorii bucureșteni au plecat, de 
astă dată, dezamăgiți de la piscină. Cu 
toate străduințele organizatorilor de a 
prezenta un program variat (alcătuit 
din probe de înot ei o demonstrație de 
înot artistic) „capul de afiș* al pro
gramului a înregistrat un eșec. Cauza? 
Disproporția de valoare dintre echipele 
participante la turneu (Dinamo Bucu
rești, Progresul București, Cerveno Zna
me Sofia, Lokomotiv Karl Marx Stadt) 
în favoarea formațiilor romîne. In pri
ma partidă a serii, Progresul București 
a întrecut Cerveno Zname Sofia cu 8-2 
(4-1), iar în cea de a doua Dinamo 
București a dispus, tot atît de comod, 
de Lokomotiv Karl Marx Stadt cu sco
rul de 10-2 (4-1).

Este oare nimerită această poziție în 
fața unor rezultate care indică — to
tuși — două victorii categorice ale jo
cului de polo romînesc ? Noi credem 
că da. Asemenea victorii nu reprezintă 
nici o semnificație. Este știut că în 
momentul de față jocul de polo romî
nesc se bucură de unanime aprecieri 
peste granițele țării, iar victoriile reu
șite în acest turneu nu vin — după 
părerea noastră — să adauge nimic la 
prestigiul cîștigat. O primă dovadă că 
așa stau lucrurile ne-a furnizat-o chiar 
nublicul nostru, care nu s-a arătat de
loc entuziasmat în fața marelui nu
măr de goluri (18) înscris de forma
țiile bucureștene. Vrem să spunem, ca 
o concluzie, câ pentru a progresa și 
pe viitor, jucătorii romîni au nevoie de 
parteneri cu adevărat

Cele două partide 
zate, foarte pe scurt, 
period ta te evidentă a 
reștene care,
fost net superioare 
tr-adevăr, acțiunile ofensive au avut un 
caracter variat ceea ce a derutat foarte 
mult echipele oaspe. Acestea au opus 
o foarte slabă rezistență în apărare iar 
în atac au funcționat sporadic și numai 
printr-unul sau cel mult doi jucători.

Progresul București — Cerveno Zna- 
me Sofia 8-2 (4-1). Au marcat Blajec 
(min. 1,05; 3,52; 4,42; 19,46), C. Ma
rinescu (min. 11,10; 17,04), Grințescu

redutabili.
pot fi caracteri- 
împreună : o »u- 
formațiilor bucu-

fără să strălucească, 
adversarelor.

au
In-

Fază din meciul Progresul București — Cerveno Zname Sofia desfășurat 
sîmbătă seara. Ștefan Mihai (Progre sul) se pregătește să tragă la poartă. 

(min. 5,56), Șt. Mihai (min. 16,05) 
pentru învingători și Ikonopisov (min. 
4.07; 17.23) de la învinși. Arbitrul I. 
Frincu a condus echipele : PROGRE
SUL : Cheța-Șt Mihai. Cloșcă-Bia- 
jec—Grințescu, Neacșu, C. Marinescu; 
CERVENO ZNAME SOFIA: Bocev— 
Gh. Popov, Panaiotov—Matev, St Po
pov. Gaidarov. Ikonopisov.

Dinamo București — Lokomotiv Karl 
Marx Stadt 10 2 (4-1). Au marcat :
Bădiță (min. 6.37: 13.42; 14.23; 16j01; 
17.17). Zahan (3,57; 5.48; 8,05; 15,06). 
Al. Popescu 19,40 pentru dinamovițti 
și Steffin (min. 8,59) și Lange (19.21) 
pentru Lokomotiv. H. Iacobini a con
dus formațiile : DINAMO : Samoila— 
Bădiță. Zahan — Al. Popescu — Ru- 
jfoschi. Marchițiu. Oanță; LOKO
MOTIV : Mâder — Siegenhah. Stef 
fin — Schorler — Lidner. Lange — 
Haupt.

Aseară echipele bucureștene, mult 
sub forma manifestată în ajun, au 
ciștigst din nou. In prima partidă 
Dinamo a întrecut Cerveno Zname 
Solia cu 9—2 (4—2) iar în cea de 
a doua Progresul a dispus de Loko
motiv Karl Marx Stadt cu scorul de 
7—4 (3—3). Așadar azi locul 1 in 
turneul internațional de polo va fi 
disputat de echipele bucureștene Pro
gresul și Dinamo. In prima partidă, 
pentru locurile 3—4 se intilnesc e- 
chipele Cerveno Zname Sofia și Lo-

komotiv KaH Marx Stadt. întrecerile 
încep la ora 18.

★

In cadrul probelor de Înot desfă
șurate aseară, înotătoarei Nkoleta 
Ștefănescu (Progresul) i realizat in 
proba de 100 m. fluture femei un nou 
record în bazin de 33 m. cu timpul 
152^

G. N1COLAESCU

Sîmbătă după-amiază cele șase ore 
rezervate întreruptelor nu au fost su
ficiente pentru a pune capăt tuturor 
partidelor neterminate în primele trei 
runde. ,

In general, reluarea jocurilor nu a 
adus surprize prea mart O singură 
excepție: Soos, tare avea un final a- 
vantajos la Gunsberger (un pion în 
plus) a „găsit” în cele din urmă 
calea spre... înfrîngere și după ce a 
sacrificat (corect) un turn a lăsat 
(incorect) o piesă în priză. și a ce
dat In schimb, „norocul" i a zîmbit 
în Întrerupta cu Reicher, unde adver
sarului său nu i-au fost suficienți noi 
pioni pentru a obține victoria. Partida 
s-a întrerupt a doua oară într-o pozi
ție în care e greu să mai existe cîștig. 
Surprinzător, Reicher fiind un reputat 
finalist dar oarecum explicabil, ținînd 
seama de criza feroce de timp care 
i-a atirnat ca o sabie deasupra capu
lui. In întrerupta cu Iuliu Szabo, în 
care Reicher avea doi pioni pentru 
calitate, s-a desfășurat și după relua
re un joc viu și complicat Reicher 
a găsit pentru dama sa drumul de 
pătrundere în dispozitivul advers și 
l-a făcut mat pe regele lui Szabo.

Pușcașu a realizat cu ușurință a- 
vantajul material pe care-1 deținea 
în întrerupta cu Rădulescu. Apărîn- 
du-se exact într-un final de turnuri 
dezavantajos, Pavlov a obținut ega
litatea la Radovici. Același rezultat 
s-a inregistrat și in partida Bălanei— 
Crețulescu. în care dinamovistul a 
dat calitatea înapoi, intrind într-un 
final de dame perfect echilibrat Tot

cu remiză s-a încheiat și întreruptă 
Ciocîltea — Rădulescu.

*
Duminică s-a desfășurat runda d 

4-a.
In cele cinci ore regulamentare da 

joc s-au încheiat doar cinci partide, 
dintre care doar una singură a fost 
decisă. Radovici, manevrînd și com-1 
binînd cu multă ingeniozitate, a ob-, 
ținut avantaj material decisiv la 
Nacht, adjuaecîndu-și victoria lă 
mutarea 36-a. Remize fără istoric 
au fost consemnate în partidele Cre? 
țulescu — Reicher și Szabo—Stanciu.' 
In schimb, întîlnirile Alexandrescu— 
Ciocîltea și Soos — Negrea, deși în’ 
cheiate cu același rezultat, au pri
lejuit dispute extrem de aprige, care 
au supus pe parteneri la eforturi re-' 
marcabile.

Șase partide s-au întrerupt. După 
ce obținuse (printr-un sacrificiu de 
piesă) avantaj decisiv la Seimeanu, 
Pușcașu a continuat neglijent și la 
întrerupere șansele sînt perfect egale. 
Ghițescu deține o superioritate evi
dentă în întrerupta cu Bălanei, iar 
Bozdoghină în cea cu Radulescu. In 
poziții complicate s-au întrerupt par
tidele Mititelu-Troianescu, Drimer—' 
Gunsberger și Urseanu — Pavlov, în 
care primul caută „să stoarcă" un 
minimal avantaj de poziție pe care ! 
deține.

După patru runde, conduce în cla
sament Ciocîltea cu 3 puncte urmat 
de Pușcșau 2% (1),Alexandrescu și 
Radovici 2’/i puncte.

Astăzi se joacă runda a 5-a.
V. CH.

___  emisfera sudică
ATI FTKlf sezonul atletic este în AlUjllOnl toi. Iată citeva rerul- 

tate de :a un conc-rs 
desfășurat la Meluume In Australia : 
1 milă — Thomas a» m. g. —
Casta IU sec.; ta» vam femei — Cwt- 
berth 34.4 sec.

9 Meciuri internals A Y ponale: LA STOCK-
D V A HOLM, FiaLandn—Sue

dia 12-6 (!) LA BU
DAPESTA : Ungaria — Polonia 14-14. 
LA BRUXELLES : Belgia—țar» Gali
lor 14-1».

• In etapa de Ieri
FOTBAL

următoarele 
Alessandria — Sampdoria 2-6, 
Verona 4-1. Juventus—A talan ta 2-6, La- 
nerossi—InternazioBale 2-6, LaMo—To
rino 1-1, Milano—Roma 1-1, Napoli— 
Botogna 6-1, Spăl—Fiorentina 2-2, Udi- 
nese—Padova 1-2.
• In etapa de duminică a camp Io-

ita-
Înregistrat 
rezultate :
Genova—

natului R.F. Germane, 
(grupă in care joacă și 
mumii s-au inregistrat 
rultate : Hamborne — 
Victoria Ko'.n—Munster 
Oberhausen »-3, Duisburg—Schalke 04 
1-1, Fortuna Dusse.dort — Wuppertal 
7-3. Westfalia — Koln 1-4. Meciul Rot- 
welat-Esseo—A Semăn ia Aachen a fost 
aminat.
• Realizind în etapa de ieri o nouă

șt categorică victorie asupra lui |Ra- 
dng Paris, Stade de Reims și-a con
solidat poziția de lider în campionatul 
francez. Iată de altfel rezultatul eta
pei de ieri : Reims—Racing 4-1, Va 
leaclennes—Lyon 2-4, Meta—Nimes 0-1, 
Sedan—Angers 1-4, LIHe—Beziers 10-1 
(la situația de 2-1 portarul lui Beziers, 
Garofalo, s-a accidentat și a părăsit 
terenul), st Etienne—Lens 3-1, Alis— 
Marseille 1-4, ------- — "
Sochaux—Nice ,  _________

Nice a terminat în 9 oameni).
• In cadrul campionatului U.R.S.S. 

s-au disputat două meciuri restante. 
Spertak-Moscova a întrecrot cu 3-2 pe 
Dlnamo Kiev Iar Torpedo Moscova cu 
1-1 pe Lokomotiv.

grupa de vest 
Borussia Dort- 
următoarele re-
Meiderbch 0-6, 
4-1, Bochum—

Monaco—Toulouse
4-0 (de remarcat

0-2, 
că

Echipele Locomotivei București, 
campioane de toamnă la volei

REPREZENTATIVA MOSCOVEI ȘI-A 
încheiat turneul in canada

față în Anglia a întîlnit puternica for" 
mație profesionistă Brighton Tigers, 
de care a dispus cu scorul de 6-3. A- 
ceasta este a treia victorie consecu
tivă a sportivilor moscoviți în Anglia.
• La Berlin, formația Norvegiei a 

întrecut echipa Republicii Democrate 
Germane cu 4-3.

Turul campionatelor republicane, mas
culin și feminin, de volei 3-a încheiat 
printr-o etapă în care meciurile „tari* 
s-au terminat cu victoria formațiilor 
bucureștene. La Cluj, dinamoviștii 
bucureșteni au practicat un joc foarte 
frumos, spectaculos tehnic, calm și au 
depășit la mare luptă echipa studenți
lor clujeni, care în al patrulea și ulti
mul set a condus cu 13-3 1, dar a pier
dut. In general, Știința Cluj a decep
ționat, deoarece a jucat fără tenacitatea 
si atenția care o caracterizează. Scorul: 
1-3 (15-17; 14-16; 15-7; 14-16). Lo
comotiva București a înregistrat un 
prețios succes în fața Energiei Orașul 
Stalin, cu scorul de 3-2.

Locomotiva Craiova—Energia 
(16-14; 16-14; 6-15; 16-15; 15-6),
I.T.B.—Flamura roșie Bucu- 
(15-2; 15-8£ 8-15; ÎS-U); FE- 
Energia București—Progresul 
3-2 (15-5; 5-15; 12-15; 15-12;

s, 14), 
Arad 3-2 
Progresul 
rești 3-1 
MININ : 
București _ . .
15-11), Voința Orașul Stalin—Știința Ti
mișoara 3-4 (la 5, 15, 13), Știința ICF— 
Flamura roșie Cluj 4-3 (la 7. 4, 14). 
Voința Sibiu—Dinamo București 0-3 (la 
2 10. 7).

Clasamentele la încheierea
MASCULIN :

turului:

Rezultatele tehnice înregistrate în a- 
ceastă ultimă etapă sînt : MASCULIN: 
Știința Cluj—Dinamo București 1-3. E- 
nergia Orașul Stalin—Locomotiva Bucu
rești 2-3 (15-10; 12-15; 8-15; 15-13; 16-15), 
C.C.A—Energia București 3-0 (la 11,

1. Locomotiva București
2. Dinamo București
3. C.C.A.
4. Știința Cluj
5. Energia București
6. Progresul i.T.B. Buc.
7. FI. roșie București
8. Energia Orașul Stalin
9. Energia Arad
10- Locomotiva Craiova

FEMININ ;

1. Locomotiva București
2. Dinamo București

8
8

In campionatul de

1 24:16 17
1 25:11 17
3 23:14 15

1 8 13:25
1 8 4:26

16
10

8
7

o
1

24 : 4
22: 3

16
15

rugbi

Locomotiva Grivița
republicană

Roșie campioană 
la juniori

Ieri în cea de a treia finală a cam
pionatului republican de juniori LO
COMOTIVA’ GR. ROȘIE a reușit să 
treacă de dîrza ei adversară — E- 

, jNERGIA M.Ț.D. — infirmlnd astfel 
previziunile unei finale prelungită 

.pînă în... anul 1958). De data aceasta 
.feroviarii au știut să fructifice supe
rioritatea liniei lor de atac mareînd 
două încercări de toată frumusețea 

oprin Lăzărescu și Oblemenco. Meritul 
tjtinerei formații metalurgiste (a pre
zentat 12 jucători noi față de anul 
.jfțrecut) nu este mai mic dacă avem 
ijjn vedere și faptul că echipa în ulti- 
.țțiu! timp nu are niciun sprijin din

si

partea conducerii comitetului sindi
cal. Scor final 6 — 0 (6—0) pentru 
Locomotiva Grivita Roșie. In acest 
meci s-au remarcat Naca, Pilă, Gri- 
goriu, Oble menea, (Locomotiva)
Țufuianu Drago mir, Marin Ion (Ener
gia)-

• In „Cupa 30 Decembrie" rezul
tatele etapei a 111-a sînt următoarele: 
ȘTIINȚA l.M.F. — TINARUL DINA- 
MOVIST 8— 0 (5—0) ; C C. A. — 
(tineret) — C.S.A. PI.OEȘTI 8—3 
(5—0) ; ENERGIA PLOEȘTI — E- 
NERGIA MINE 5—3 (0—0).

Președintele Comitetului 
Olimpic Internațional 

definește profesionismul 
in șase puncte 

Agențiile r’e nresă d:n orcid^t au 
transmis circulara pc care Averry 
Brundage, președintele Comitetului 
Olimpic Internațional, a adresat-o tu
turor Comitetelor Olimpice Naționale 
și Federațiilor Internafionaole pe rai 
muri de sporturi, și în care expumț 
definiția profesionismului așa cum o 
stabilește Comitetul Olimpic Interna
țional.

Nu poate fi oonsiderat amator — 
scrie circulara — acel sportiv care:

1. — concurează pentru bani s>a<u 
pentru cadouri a căror valoare depă
șește suma de 40 dolari;

2. — în schimbul unei recompense 
materiale desfășoară o activitate de 
antrenor sau ceva similar:

3. — caută să-și facă un 
din faima sa sportivă sau 
bani pentru participarea la

4. — primește recuperarea 
Iilor sale într-o deplasare 
sumă mai mare decît cea che'tuită în 
realitate.

5. 
J. O. 
unor

6.. 
jează 
activitatea sa în viața civilă.

• Hocheiștii sovie-
II A P II UT tict și-au încheiat tur-
11 U vil Li 1 neul întreprins în Ca

nada întîlnlnd în ul
timul meci formația Ottawa Huel 
Canadians. Prestînd un joc rapid și 
de o excepțională valoare tehnică, 
sportivii sovietici au repurtat o vic
torie categorică cu scorul de 10-1. In 
felul acesta bHanțuî turneului este ur
mătorul : 5 meciuri cîștigate, 1 meci
nul, 2 înfrîngeri.

Forurile sportive ale celor două țăari 
au convenit ca meciul U.R.S.S. — Ca
nada să se desfășoare în 1958 la Mos
cova. La începutul anului 1959 o nouă 
echipă sovietică va întreprinde un 
hmg turneu în Canada.
• Reprezentativa secusndă a Mosco

vei, care evoluează în momentul ce

8 6 2 19:13 14
853 17:16 13
9
9
8
9
9

3. Flamura roșie Cluj
4. Energia ~
• Voința

Știința 
Voința
Progresul București
Știința I.CJ-.

K. Progresul Tfrfovifte

Clasamentul este alcătuit 
tatu] meciului Progresul 
Locomotiva București, 
parvenit pînă la închiderea ediției.

s. 
c.
t.
«.
4.

București 
Sibiu 
Timișoara 
Orașul Stalin

4
4
4
2
2

3 6 8

5 18:17
5 14:18
4 17:14
7 11:21
7

13 
13 
12
11
118:23

3:24 8

rezul-fără 
TIrgoviște— 

care nu ne-a

'Sîmbătă 14 decembrie... start în 
I concursul organizat de ziarul 
^nostru cu tema: „ȘTII SPORT ?“ 
< După cum am anunțat, în afară de concursul „Cine știe sport... 
' Răspunde !“, care se va desfășura in București (la 23 decembrie) și în 
( două orașe din provincie (in ziua de 28 decembrie), ziarul „Sportul 
i popular" organizează un concurs in coloanele ziarului cu tema: 

„Știi sport?"
Concursul va cuprinde trei serii de probleme, eșalonate de-a 

lungul a 3 luni, la sfirșitul fiecă rei etape acordîndu-se numeroase pre
mii. in plus, vor fi acordate pre mii importante pentru 
care vor acumuia cel mai mare număr de puncte pînă 
concursului.

lncepind de simbâtă 14 dece mbrie vom publica cite 
evenimente sportive, 
în diferite discipline 

specificat numărul de puncte acordat, 
al problemei.
face în baza cupoanelor ce vor a-

I.. ..... .
i recorduri, prevederi regulamentare 
(etc. Fiecare întrebare va avea 
) in raport cu gradul de dificultate 
I Participarea la concurs se va 
, pare în ziarul nostru, iar răspun șurile la întrebări vor fi trimise Ia 
ț sfîrșitul fiecărei etape a concursu lui, pe adresa ziarului nostru:

r,--------— |6 raionul Stalin.
noștri vor participa în număr mare 

nu numai din dorința de a intra în posesia premi- 
mai ales pentru a răspunde... afir-- -- -ă

participanțli 
la sfirșitul

3 întrebări de 
performanțe, 

sportive etc.

x București, strada Vasile Conta nr.
A Este de așteptat că cititorii

la acest concurs,
s yjlor oferite de ziarul nostru, ci

mativ la întrebarea care constituie tema concursului: „Știi sport ?^ 
In numărul de mîine vom publica noi amănunte în legătura cu 

■ Z acest concurs.
V. Hossu — coresp.

[0'k ■

*

capital 
primește 
J.O.
chel tue- 
printr-o

— folosește participarea sa la 
pentru încheierea ulterioară a 
contracte profesioniste;

— din cauza sportului negli- 
i ori abandonează profesiunea și

Angelica Rozeanu și Matei Gantner 
camp’oni internaționali de tenis 

de masă ai Danemarcei
COPENHAGA (Agerpres). — Sîm

bătă și dum'nică au avut loc în oapi- 
tala Danemarcei îrtre.eri’e de tenis 
de masă din cadrul unui turenu in
ternațional, la care au luat parte și 
reprezentanții R.P.R. Titlurile de 
campioni internaționali ai Danemar
cei au revenit Angelicii Rozeanu șt 
lui Matei Gantner.

Iată rezultatele tehnice: simplu fe
mei : semifinale: Angelica Rozeanu 
— Maria Golopența 2—0, Ella Zeller 
—Cristinisen (Danemarca) 2—0. Fi
nala : Angelica Rozeanu—Ella Zeller 

Simplu bărbați: 
" — (Sue- 

2—1.
2-0

2—0 (18,-17,10).
semifinale : Gantner—Meîsffom 
dia) 2—1, Harasztosi—Reiter 
Finala • Gantner—Harăszwsl

I8>-


