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In cinstea zilei de 7 Noiembrie

Sntreceri msu/l^tte în numeroase 
discipline sportive

Stadioanele, terenurile și sălile de 
port de pe întreg cuprinsul țării 
reamătă în aceste zile de însuflețirea 
u care tinerii sportivi participă la 
enumăratele competiții sărbătorești 
ichinate zilei de 7 noiembrie. Iată, 
i rîndurile ce urmează, cîteva din 
datările corespondenților noștri des- 
re aceste tinerești întreceri sportive:
TG. MUREȘ. Sportivii din Regiu- 

ea Autonomă Maghiară participă în 
umăr foarte mare la manifestațiile 
>ortive care au loc în toate raioa- 
ele. Săptămâna trecută, la Reghin s-a 
esfășurat „Cupa de toamnă" la at- 
■tism. Tot la Reghin vor mai fi or- 
anizate concursuri individuale și pe 
:hipe de șah și tir și se va disputa 

întîlnire între reprezentativele de 
*le orașelor Arad și Reghin. O 
reuniune pugilistică se va dis- 

vtă în orașul Sf. Gheorghe, unde 
cadrul unei competiții dotată cu 

lupa 7 Noiembrie", își vor disputa 
tiietatea boxeri din raioanele Odor- 
li, Cristur, Tg. Mureș, Reghin, 
heorghieni și Sf. Gheorghe. O com- 
•tiție așteptată cu mult interes este 
trecerea de volei pentru „Cupa de 
anină a Gospodăriilor Agricole de 
lat". Se mai cuvine să menționăm, 
intre competițiile în curs de desfă- 
irare sau care vor începe zilele a- 
stea, campionatele școlare de fotbal 
handbal redus, concursul de ciclism 
ntru Cupa Regiunii Autonome Ma- 
liare, concursul de călărie al Gos- 
■dăriei Agricole de Stat, precum și

VIRGIL FODOR, corespondent

TIMIȘOARA. De curînd a avut loc, 
în cadrul manifestațiilor sportive or
ganizate în cinstea zilei de 7 Noiem
brie, concursul de canotaj dintre re
prezentativele de juniori ale orașelor 
Arad și Timișoara. Juniorii timișoreni 
au cîștigat 12 din cele 15 probe de 
schif și caiac-canoe. In felul acesta, 
„Cupa Mureș-Bega“ a fost cîștigată 
de reprezentativa Timișoarei.

ELISABETA SALAMON, coresp.

CĂREI. Consiliul raional U.C.F.S. 
Cărei, în colaborare cu secția de în- 
vățămînt și cultură, a organizat în 
orașul Cărei un concurs de atletism 
pentru copii pînă la 14 ani. Vestea 
organizării acestui concurs a făcut 
repede înconjurul orașului, întrecerile 
bucurîndu-se de un deplin succes, 

cu acest 
pionieri 
normele 

întreceri, 
de volei,

GIA I.M B. TIMIȘOARA — DI
NAMO BUCUREȘTI 14—25

TIMIȘOARA, 12 (prin telefon). — 
ila Sporturilor s-a dovedit neîncă- 
itoare pentru marele număr de spec- 
tori dornici să asiste la întîlnirea 
igilistică dintre echipele Energia 1. 
. B. din localitate și Dinamo Bucu
rii. Diriamovișții au cîștigat net, cu 
cirul de 25—14. Rezultate tehnice în 
dinea categoriilor: D. Roman (E) 

dese. Ill D. Jonescu (D) ; Toma 
uistantin (D) b. ab. Ill E. Gali 
'.) ; C. Gheorghiu (D) b. K. O. III 
•tre Stingu (E) ; M. Trancă (D) b. 
A. Pupșa (E) ; Fr. Pazmani (D) b. 
Maximilian Biedl (E) în cel' mai 

mios meci al galei; 7. Dragnea (D) 
p. 7. Dura (E) ; N. Linca (D) b. 

. Ill I. Hayer (E) ; D. Gheorghiu 
)) b. ab. I I. Briicher (E) : O. Gio
ia (E) b. nepr. adv.; D. Ciobotaru 
>) b. ab. II VI. Izrael (E).
Sa-u remarcat: Fr. Pazmani, C. 
ieorghiu, Toma Constantin și N. Lin- 

(Dinamo) și D. Roman și M. Biedl 
inergia I.M.B.).

PAVEL VELȚAN-coresp.
BUCUREȘTI — VOINȚA 
CLUJ 24—15

s-a ridicat la un nivel su- 
punct de vedere tehnic, în- 
sîmbătă seara din sala Di-

VOINȚA

Deși nu 
rior din 
nirea de 
mo dintre echipele Voința București 
Voința Cluj a plăcut prin ardoarea 
care s-au înfruntat unii dintre bo- 

ri. Merită evidențieri în această di- 
iție Ion Milrtaru, Mircea Miclăuș, 
efan Rusu, Gh. Nicolae si Vasilc 
g'.as. Se cuvine să evidențiem aflu- 
1 de boxeri tineri care au urcat 
■piele ringului, fapt care dovedește 
snțh cu care sînt promovate elemen- 
e tinere.
Reuniunea a început prin disputarea 
:ciului de categoria cocoș: V. Teo- 
rescu (Voința Cluj) Gh.Lache (Vo
ia Buc.), deoarece la categoria mus- 
, Toma Ilie cîștigase fără adversar.

prima repriză, clujcrniil r fost 
irte agresiv, însă în reprizele ur- 
itoare cj a slăbit vizibil, astfel că

de maestră emerită a sportului
Sîmbătă seara a avut loc la Con

siliul General al U.C.F.S. solemni
tatea decernării titlului de maes
tră emerită a sportului excepțio
nalei noastre atlete (OLANDA BA
LAȘ. Această înaltă distincție vine 
să încununeze strădaniile și per
formanțele lolandei Balaș, care 
numai în acest an a reușit să co
recteze de patru ori recordul lu
mii la săritura în înălțime și să cu
cerească prețiosul titlu de campi
oană a Europei.

organizarea unor „Duminici sportive" 
în comunele Sînpaul și Zetea din ra-> 
ionul Odorhei, cu care prilej vor avea 
loc întreceri de fotbal, handbal, atle
tism și gimnastică.
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Inmfînîndu4 lolandei Balaș In-*- 
signa și carnetul de maestră eme
rită a sportului, tovarășul ION BA
LAȘ, vicepreședinte al U.C.F.S., a 
felicitat-o călduros pentru rezulta
tele obținute, pentru dîrzenia cu 
care s-a pregătit în vederea rea
lizării acestor strălucite rezultate. 
„Recordurile lolandei Balaș, a ară
tat tovarășul Ion Balaș, sînt urma
rea firească a unei munci perseve
rente și se datoresc condițiilor mi
nunate create de partid și guvern 
pentru dezvoltarea sportului în 
țara noastră. Merite deosebite re
vin și antrenorului Ion Soter, care 
a contribuit cu priceperea și expe
riența sa la ridicarea măiestriei 

sportive a recordmanei mondiale, 
la dezvoltarea calităților ei remar
cabile.

A luat apoi cuvîntul maestra e- 
merită a sportului lolanda Balaș, 
care a mulțumit pentru cinstea a- 
cordată și a arătat că nu va | 
cupeți nici un efort pentru a i 
liza performanțe și mai bune.

Membrii Biroului Federației 
mîne de Atletism, antrenorii și 
leții prezenți, au felicitat-o pe 
landa Balaș, urîndu-i noi și 
succese, pentru gloria sportivă a 
patriei. ',

pre- 
rea-

Ro- 
at- 
!o- 
noi

Campionatul republican de atletism pe echipe
Performantele etapei: 1,80 m la înălțime (lolanda Balaș), 4,30 m 

la prăjină (Z« Szabo) și 14,51 la greutate (Ana Coman)

bucurîndu-se de un 
Este interesant de arătat că, 
prilej, un mare număr de 
și elevi vor trece și 
F.G.M.A. In afara acestei 
vor mai avea loc competiții 
bascliet, handbal și atletism juniori 
și seniori.

T. SZILAGI, coresD.

Lache și-a impus 
ținînd o meritată
Deși a întîlnit în Ion Roseti un adver
sar care a evitat regulat lupta, losij 
Mihalic a manifestat o formă remarca
bilă și în deosebi, o vervă deosebită. 
Foarte rapid, acționînd excelent cu di
recte de stînga și drepta, clujeanul 
a cîștigat ușor prin abandon în repri
za a treia. Semiușorii Mircea Miclăuș 
și Ion Militam au schimb t lovituri 
extrem de dure, bucureșteanul avînd 
Un plus de claritate în acțiuni, 
pentru care juriul i-a acordat pe 
rit victoria la puncte.

Alte rezultate :
Buc.) b. p. 
cadie Nagy 
(V. Buc.); 
nul cu Iosif 
Vasilov (V. 
(V. Cluj) ; Gh. 
p. St. Rusu (V. 
Cluj) meci nul 
Buc.).

superioritatea, ob- 
victorie la puncte.

fapt 
me-

(V.Gherasim
(V. Cluj) : Ar- 
b. p. D. Adam 
(V. Cluj) meci 
(V. Buc.) ; Joii 
p. I. Botezata

C.
O. Baciu 
(V. Clui) 
Gh. Deac 
Schwartz
Bite.) b.

Nico'au (V. Buc.) b. 
Cluj) : V. Teg/as (V. 
cu Ion Peiral (V.

R. CĂLĂRAȘANU

Stadionul Republicii a găzduit sîm
bătă și duminică întrecerile a două dm 
cele trei meciuri ale etapei a Vl-a a 
campionatului republican de atletism 
pe echipe. Dintre rezultatele înreg:s- 
frate, cel mai valoros a fost și de data 
aceasta cel de la săritura în înălțime 
femei. Excepționala noastră atletă lo
landa Balaș a obținut din nou o per 
formanță de 1,80 m. și a doborît de 
puțin la 1,83 m., rezultat care ar fi 
constituit un nou record al lumii. Ea 
a trecut de la prima încercare ia 1,60 
m., 1,70 m., 1,75 in. și la 1,80 m. Alte 
rezultate valoroase au înregistrat Ana 
Coman la greutate, Zoltan Szabo și 
Paul loan la prăjină, Virgil Aîanolescu 
la disc etc.

Iată acum cîteva dintre cele mai 
bune performanțe ale concursului :

BĂRBAȚI: 100 m.: Gergely (CCA), 
Savel (Dl și Stoenescu (D) 11.3; 200 
m.: Savel 22,2: Enache (CCA)' 22,4; 
Gergely 22,5: 400 nv: Savel 49,4; E- 
nache'49,8; Vamoș (D) 50,7; 800_m.: 
Vnmoș 1:55,8; Barabas (D) 1:56.1;
fomfeld (D) 1:56,9; Gh. Biro (R?" D 
1:57,9; 1.500 ni.: Mihaly (I)) 3<55
Grc-escu (D) 3:56.5; Moscovici (P) 
4:06,0: 5.000 m.: Grecescti 14:52,0;
Pricop (P) 15:09,2: P. I *zăr (P)

Lupu (P) 32:23,0;
(D) 
(O)

țime: X. Boboc (CCA) 1,95; E. Ducu 
(P) 1,81; Gr. Marinescu (P), N. Mă- 
rășescu și N. Ropoteanu (D) toți 1,77; 
prăjină: Z. Szabo (CCA) 4,30; P. Ioan 
(CCA) 4,20; M. Trandafrlov (D) și 
D. Gîrleanu (P) 4,00; greutate: N. 
Ivanov (D) 15,36; R. Coveanti (CCA) 
14,34; C. Drăgulescu (C) 13,03: disc: 
V. Manolesctt (D) 48,03; E. Vilsan 
(CCA) 46,4ft; (joveanu 46,29; C. Bălan 
(P) 43,31; suliță: D. Zamfir (CCA) 
62,88: I. Cristea (Rapid) 55,51; 1. Vigh 
(CCA) 51,75; ciocan: N. Rășcănescu 
(CCA) 56,60; C. Drăgulescu (C) 
55,68; C. Dumitru (Rapid) 52,79; 
4x100 m.: CCA 43,1; Dinamo 44,2; Ra-

3:30,23’ 
3:31,0;

pid 46,0; 4x400 m.: Dinamo 
Constructorul 3:31,0; CCA. , ,
FEMEI: 100 m.: 1. Lută (Rapid) 12,6;'
L. Bendiu (Rapid) 12,8; M. Zotlu (D)
și FI. Stancu (CCA) 13,1; 200 m.: L 
Lută 25,9; L. Bendiu 26,7; M. Zottii 
și G. Palade (P) 27,4; 400 m.: W-;
klimen (D) 60,9; Eana (Rapid) 61,4;:
M. PUtea (C) 66,1; 800 m.: Eana 
2:27,1;’ Piștea 2:283: Titire (C) 2:30,5; 
80 m. g.: Jung (CCA), Dragomiresct* 
(Rapid) 12,1; Stancu (CCA) 
Grosu (C) 12,4; Artz (P) 12,5; 
gime: Stancu (CCA) 5,25: Grosu

(Continuare in pag. 2-a)

1?
lun-

1.500 m.: .....
(D) 3:56.5; 

5.000 m.: Grecescti 
15:09,2: 

16:03,4; 10.000 m. 
Voicti (Rapid) 32:23,6; Weiss 
32:25,8; 10 km. marș: Răcescu 
16:26.8; Baboie (Rapid) 46:42,6; Nea- 
rm (D) 46:49,0; 110 m. g.: M. Ursac 
fD) 15,7; E. Ignat (Rapid) 15,7: P. 
Păunesctt (Dl 15,9; I. Mesaroș (Ra
pid) 15,9; 400 m. g.: Ursac 55,6; Me- 
safoș 56,6; Stoencscu (D) 58,0: 3.009 
ni. obst.: Aioanei (CCA) 9:10,4; Bunca 
9:21,4; Bădici (D) 9:24,8; David (Ra
pid) 9:28,6; lungime: S. Ioan (CCA) 
7,14; Licker (D) 6,85; M. Băteiu (D) 
6,43; triplu: S. Ioan 14,22; N. Mără- 
șescii (CCA) 14,17; Licker 13,73; înăl-

dată cu desfășurarea întîfnirilorO dată cu desfășurarea întîfnirilor 
de ieri în campionatul republican fe
minin și masculin de tenis de masă, 
au fost desemnați campionii tării pe 
acest an: Progresul București la femei 
și Constructorul București la bărbați. 
Deși în întrecerea masculină mai sînt 
de jucat două partide, rezultatele lor 
nu mai pot influența poziția fruntașei 
clasamentului.

Fără îndoială că titlurile de echipe 
campioane au revenit celor mai în
dreptățite formații, ații Progresul cit 
și Constructorul terminînd neînvinse 
tc-ate meciurile.

Derbiul feminin de ieri, Progresul 
București — Progresul Cluj a luat 
sfîrșit cu victoria categorică a prime; 
formații ai scorul de 3—0: Angelica

A luat sfîrșit campionatul republican
de canotaj academic-fond

Timișoara 12. (prin telefon de la 
trimisul nostru). Sîmbătă și duminică 
s-a desfășurat în localitate, pe Bega, 
a Ill-a ediție a campionatului repu
blican de canotaj academic-fond.

Sîmbătă s-au desfășurat cele două 
probe feminine, pe o distanță de 6 
km. Iată rezultatele: schif simplu: 1. 
Florica Ghiuzelea (Cetatea Bucur) 
29:01.5 — campioană republicană; 2. 
Doina Ciolacu (Metalul M.I.G. Buc.) 
29:14.0; 3. Maria Fabri (Voința Ti
mișoara) 30:47.6. A-u participat 7 
echipaje. Remarcăm comportarea ex
celentă a Doinei 
locul 2 la numai 
toare. Schif 2-ț-L 
(Stela Georgescu

Ciolacu, clasată pe 
13 sec. de învingă- 
1. Rapid București 

— Maria Pi Ider ,-ț-.

Gabi Baroan) 28:50.0. — campioană 
republicană; 2. Meteor Timișoara 
(Edith Schvarțz — Elisabeta Gyorgy 
-ț- Helga Canton) 30:32.4; 3. Cetatea 
Bucur (M. Somoghi, M. Bucur -j- A. 
Codreanuj 30:43.8. Au participat 5 
echipaje. Meteor Timișoara a realizat 
o surpriză întrccînd echipajul clubu
lui Cetatea Bucur.

Duminică au avut loc cele 3 probe 
masculine, pe 10 km. Rezultatele: 
Schif 4-(-l; 1. Dinamo București (Bo- 
roș, Todor. Voican, Corbui -j- Păunes- 
cu), 37:25.07 — campioană republica
nă; 2. G.C.A. 38:37.3; 3. Voința Ti
mișoara I 39:27.7. Au participat 5 
echipaje. Schif simplu: 1. Al. Ferenczi 
(C.C.A.) 41:36.8 — campion republi
can; 2. Em. Jiv-a (Sc. Sportivă

U.C.F.S. Arad) 42:34.5; 3. T. Neacșu 
(Metalul M.I.G.) 43:21.6. Au partici
pat 9 echipaje. Schif 2Ț-1: 1. C.C.A. 
(St. Kurecska—C. Vereș-R St. Lupu) 
42:01.7 — campion republican; 2. Ști
ința Timisoara (L. Petki — A. Bartic 
-ț- A. Kinkse) 42:27,8; 3. Voința Timi
șoara (I. Costoia, Fr. Kapler + L. 
Lovrinachi) 42:47.3. Au participat 8 
echipaje; s-a remarcat Știința Timi
șoara, care a pierdut de puțin pri
mul loc și a întrecut echipajul Vom- 
țci Timișoara, ai cărei componenți sînt 
campioni republicani la schif 4 f. c.

Clasamentul 
REȘT1 120 p. 
Arad 8 p.

Rozeanu — Maria Biro 2—1 (4,—14, 
9), Ella Constantinescu — Marta 
Tompa 2—0 (12, 11), Angelica Ro- 
zeanu, Ella Constantinescu — Mariai 
Biro, Marta Tompa 2—1 (— 19, 17,i 
19) .In cealaltă partidă feminină,. 
Constructorul (Geta Pitică, Catrinel 
Folea) a învins cu 3—0 echipa C.S.U; 
București (Mariana Barasch. Livia 
Moarcăș).

La băieți merită o subliniere suc
cesul Progresului București (Angelica 
Rozeanu 2 v, FAla Constantinescu, 2 
v., Negrcanu 1 v.) în fața Progresului 
Cluj (Negulescu 1 v„ Retlii, Majlehny) 
cu 5—1.

Alte rezultate: Constructorul Bucu
rești (Popescu 2 v., Gantner 2 v„ ls- 
covioi 1 v.) — C. S. U. București 
(Andironache 1 v., Zaharia, Pîrvu) 
5—1, Voința București (Bobtncr 2 v.t 
Stan Ilie 2 v., Nazarbeghian 1 v.) — 
C.F.R. Roșiori de Vede (Lăzărescu 1 
v., Dinu Grigore, Andonie) 5—1.

Iată clasamentele:
ECHIPE FEMEI

7
6
5
4
3
2
1
0

1.
2.
3.
4.

Progresul București 
Progresul Cluj 
Constructorul Buc. 
C.S.U. București

5. Petrolul București
6. C.S. Oradea
7. Voința București
8. 1. T. Oradea

7
7
7
7
7
7
7
7

21: 
18: 
17:
12:
11:
8:16
5:18
0:21

0
5
7

13
13

14
13
12
11
10
9
8
4

pe orașe: 1. BUCU-
2. Timișoara 78 p. 3.

NEAGOE MARDAN I

0
1
2
3
4
5
6
7

ECHIPE BARBAȚI
9 0
6 2
5 4
5 4
5 3
4 4
3 6
3 6
2 6
1 8

1. Constructorul Buc.
2. Progresul Cluj
3. Progresul Buc.
4. Voința ~
5. Spartac
6. Voința
7. C.S.U.

București
București

Arad 
București

8. C.S. Someșul S. M.
9. Tehnometal Timiș.
10 C.F.R. Roș. de Vede

9
8
9
9
8
8
9
9
8
9

45: 7 
32:19 
34:29 
34:33 
31:30 
29:33 
32:38 
27:40 
23:33
17:42 1«

18
14
14
14
13
12
12
12
10



Un banchet de pomină...
Scurta relatare a unor

F Aya e obiceiul! Se-nsoară un prie
ten, e sărbătoare sau vreo onomastică, 
tad rog, cînd se petrece un astfel de 
țvenimeni parcă nu se face să nu 
^ciocnești ți un pahar de vin. Poate 
£î două/ Dar atunci tind învingi — 
intr-un joc important — o echipă pu
ternică, ce faci? Ciocnești ua pahar 
de vin, ești vesel, fericit... Șt, gata? 
'Nu. La Ploești evenimente de felul a- 
cesta nu sînt chiar așa de... subes
timate. Aici trebuie sărbătorită vic
toria cu mult mai multă „bucurie". 
Cum? Simplu! Se programează o 
masă comună pentru 40—50 de per
soane. Apoi sînt invitați cam... o sută 
de oameni. Ar fi vorba de o ,(baga
telă" de vreo cinci mii de lei. Dar 
ce, o să sărăcească clubul Petrolul 
din atita lucru ? In fine, „masa tovă
rășească* se transformă (sub privi
rea îngăduitoare a conducerii clubu
lui și a consiliului orășenesc U.C.F S.) 
intr-un chef, în toată regula. Cine 

’stă să-și mai amintească despre une
le hotăriri precise menite să împiedice 
risipa de fonduri ? Cum să-ți mai a- 
ddet aminte 7 Mai ales cînd ești în 
’conducerea clubului și ai atitea pe 
cep’ S-au mai comandat citeva zeci 
de sticle de vin in plus. Ei, și 7 Ai 
aprobat. Din ce fonduri ? Vom fdea 
mîine. Azi e sărbătoare. Fiecare face 
ce vrea. Și, pentru ca ,(băieții" (n. r. 
fotbaliștii de la Petrolul) să na spună 
’că... șefii nu sînt oameni de înțeles, 
nimeni n-a zis: AJUNGE! Nici chiar 
atunci tind ceasurile arătau două din 
"puterea... nopții.

Cam așa se face banchetul 
don, masa tovărășească). Intre 
se amestecă bine conducătorii
tivi cu fotbaliștii, pînâ tind dispare 
"cu total disciplina ți respectul. Iar 
a doua zi, totul se servește (celor 
care au timp să creadă) drept o mo
distă masă tovărășească la care „a- 
bra ai avut să guști șl tu acolo, un 
păhăruț de din*.

Ce te- faet'însă dacă din... intirnplare 
au niairămOs citeva sticle și ceva frip
turi? S3 le-arunci? Ar fi păcat. Să le 
iei ai asăf Nu se face! Trebuie să ai 
"grijă ca' fondurile clubului să nu se 
'risipească..», tei vint. Și atunci (iot 
după cafeta -clubului Petrolul) închizi 
"ochii rdn<L- <t doua zi dimineață, trei 
fotbaliști, țteaeșu. Bădulescu șl Topșa 
"se așează "cuminți la o masă și... co
mandă. Bieții oameni, nici n-au apu- 
W te» bucure ți ei aseară. Lasă! 
'Nu-i nimic. O să se bucure acum. Cu 
Oreo trei sticle. Poate mal mult. Sini 
itoar și ca cîțiva prieteni. Și prietene. 
'Să simtă și ei că a bătut Petrolul. Și 
bine fac că nu se grăbesc să plece 

dacă stau aici cam 5—6 ore, toc- 
tnai bine ! Nu-i vede lumea prin oraș 
'fi n-o să știe că astăzi (numai as
tăzi ?) au „uitat" să meargă la ser
viciu. Și încă ceva: atenție mare ca

C/xtr- 
timp, 
spor

întîmplâri neobișnuite —
nu cumva să-i 
cerindu-te bani. 
Unde s-au dus 
merg și sutele.*

Și, în timp ce 
de „înțelegerea* 
rii acestuia stan liniștiți si mulțumiți 
fi se gindesc la viitoarea sărbătorire 
a unei mult dorite victorii, la alte 
banchete.. Se gindesc la multe. Numai 
la o verificare a gestiunii financiare 
nu se gindesc. Păcat! Ar fi fost 
bine t...

jignească ospătlwul
Ce, n-are clubul 7 

miile (vreo nouă)

„băieții" se... bucură 
clubului, conducăto-

mai

★
Lucrurile par amuzante dar ele 

deosebit de grave. Conducerea 
bului Petrolul și consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Ploești se fac vinovate de 
toate acestea, mai ales că astfel de 
fapte s-au mai petrecut la Ploești. In 
loc să se ocupe cu toată seriozitatea 
și cu simț de răspundere de pregăti
rea echipei (antrenamentele au fost 
reluate așa cum trebuie de-abia joia 
următoare meciului cu Wismut), con
ducerea clubului Petrolul s-a făcut vi
novată de aceste fapte criticabile, iar 
consiliul orășenesc IJ.C.F.S. a tolerat 
toate aceste comportări. Este de ne
înțeles cum de se petrec asemenea lu
cruri la scurt timp după ce toți acești 
activiști au luat cunoștință de Hotă- 
rîrile Plenarei U.C.F.S. Și, pentru 
atitudinea lor. cei în cauză trebuie să 
răspundă. Să fie curmate cu toată 
hotărîrea și pentru totdeauna aseme
nea practici. Secretarul clubului ca 
și antrenorul echipei se fac, de ase
menea, vfnovați, ei fiind autorii prin
cipali ai lipsurilor semnalate. De alt
fel risipa nu se face pentru prima 
oară la clubul Petrolul. Recent, cu 
ocazia meciului cu „Steagul roșu", 
echipa s-a deplasat la Orașul Stalin 
încă de joi (poate pentru... 
zare ?).

Ne întrebăm cu justificată 
dacă se poate vorbi despre o temei
nică muncă educativă la acest club, 
unde se pare că ecourile recentelor 
măsuri n-au ajuns încă (sînt chiar 
atît de departe de București acești 
activiști, de n-au 
Sau....).

Este limpede că 
suri nu sa poate 
Sînt necesare măsuri și... le aștep
tăm 1

nică

sîut 
ciu

aclimati-

îndoială

aflat încă de ele ?

pește. astfel de lip- 
trece cu ușurință

Campionatul republican
(urmare din pag. 1)

5,22; Belmega (P) 5,16; Jung (CCA) 
5,15; înălțime; I. BaJaș (CCA) 1,80; 
Mayer (C) 1,51; Grosu (C) 1,47; gre
utate: A. Coman (D) 14,51; Scfierer 
(V) 13,10; M. Sifaghi (V) 12,45; disc: 
O. Cataramă (P) 38,83; M. lonescn 
(C) 38,10; N. Barbu (V) 37,50; suliță: 
M. Diți (V) 48,12; I. Miklos (D)
45,30; A. Rehnesch (Rapid) 41,24; 
4x100 m.: Rapid 50,1; Progresul 51.8: 
Dinamo 52,0.

REZULTATELE TEHNICE: C.C.A.— 
Constructorul 155:150; Progresul — 
Constructorul 164:159; Progresul — 
C.CJC 156:151; Dinamo — Rapid

Voința Gkeorgkienv campioană
I " • w 1 L L • . 1feminina lâ hochei pe iarc

Jocuri viu disputate și cîteva surprize 
în categoria B

Seria î

TRACTORUL OR. STALIN — MINE
RUL BAIA MARE 3—0 (1—0) 
Victoria putea fi și mai categorică, 

dacă înaintarea echipei Tractorul nu 
s-ar fi pripit în fața porții. Golurile 
au fost înscrise de Zăilescu (min. 19), 
Seleș (min. 65) și Ursa (min. 78, din 
11 m). (Tr. Brener — corespondent). 
INDUSTRIA SJRMEI C. TURZII — 

C. S. A. SIBIU 0—0
Jocul a fost de un slab nivel tehnic, 

aceasta datorindn-se în special, înain
tărilor, care s-au prezentat foarte 
slab. In minutul 51 Safar (I. S-.) 
s-a accidentat și a reintrat după 6 
minute, ca figurant pe extremă. (Petre 
Țonea — corespondent).
C.F.R. TIMISOARA — C.F.R. ARAD 

0—2 (0—0)
Victoria oaspeților — neașteptată— 

se datorește în special hotăririi ou 
care au acționat în ultimele 20 mi
nute, cînd au înscris cele două go
luri prin Vați (min. 70) și Negru II 
(min. 84). în min. 76 Gali (C.F.R. T) 
a ratat un penajti. (A. Gross — co
resp. regional).
A.M.E.F.A. ARAD — C.S.M. REȘIȚA 

2—0 (1—0)
Jocul a fost destul de viu și a plă

cut spectatorilor prezenți. A.M.E.F.A. 
a jucat mai bine și a obținut o vic
torie meritată. Cele două goluri au 
fost înscrise de Renich (min. 27) și 
Izdrăiiă (min. 47). (Șt. Weinberger- 
coresp.).
CORVINUL HUNEDOARA — ȘTI

INȚA CRAIOVA 3—2 (2—0)
Metalurgișt.'i au obținut o victorie 

dificilă, în fața unui adversar care a 
luptat pentru o comportare cit nai 
bună. De aceea și jocul a fost dis
putat, de up bun nivel tehnic. Golu
rile le-au marcat Zapis II (min. 25 și 
62) și Oprea (min. 30) pentru Cor
vinul, Pantelkwon (min. 52 )i și Scor- 
țan (min. 75) pentru Știința. (C. Mo- 
raru — corespondent).
MINERUL LUPENI — GAZ METAN 

MEDIAȘ 2—1 (0—I)
Minerii au jucat mai bine doar în 

repriza a doua, cînd au înscris golu-

ritle prin Onea (min. 54) și Sziike 
(min. 76). Medieșenti au jucat frumos 
în prima parte a meciului, cînd au 
și condus datorită punctului marcat 
de Noian (min. 27). (1. Zamora— co 
respondent).

it
Meciul G. S. Tg. Mureș — G. S 

Oradea a fost amîtiat.
CLASAMENTUL

1. Corvinul HuneSoara 7 5 1 1 16: 8 11
2. A.M.E.F.A. Arad 7 4 12 11: 6 9
3. C.F.R. Arad 7 4 0 3 14: 8 8
4. Ind. Sîrmii C. Turzfl 7 3 2 2 6: 5 8
5. C.S.M. Reșița 7 3 2 2 8: 7 8
6. C.S.A. Sibiu 7 3 2 2 13:12 8
7. Minerul Lupeni 7 3 2 2 10:12 8
8. C.S. Tg. Mureș 6 3 12 9: 6 7
9. Tractorul Orașul Stafia

C.F.R. Timișoara
7 3 13 11: 9 7

10. 7 2 2 3 7; 9 6
11. Gaz Metan Mediaș 7 13 3 7: 9 5
12. C.S. Oradea 6 2 0 4 5: 7 4
13. Minerul Baia Mare 7 0 4 3 8:19 4
14. Știința Craiova 7 115 8:16 3

MinerulETAPA VIITOARE : C.S.M.
Baia Mare, C.S.A. -----
Corvinul Hunedoara - A.M.E.F.A. Arad, 
C.F.R. Arad - Ind. Sîrmii Cîmpia Turzii, 
C.S. Oradea - Minerul Lupeni, Știința Cra
iova — Tractorul Orașul Stalin, Gaz Metan 
Mediaș - C.F.R. Timișoara.

—..... Reșița -
Sibiu - C.S. Tg. Mureș,

- A.M.E.F.A. * 1
Sîrmii Cîmpia

CLUJ, 12 (prin telefon). — Sîmbă- 
țâ la amiază au luat sfîrșit finalele 
campionatului republican feminin de 
hochei pe iarțtă. După meciurile de vi
neri. Electrica Oradea, neînvinsă, a- 
vea nevoie de un meci egal ou Vo
ința Gheorghieni, pentru a deveni 
campioană republicană. Meciul deci
siv, desfășurat sîmbătă, a spulberat 
însă speranțele orădencelor, deoarece 
victoria a revenit, după un meci foarte 
dîrz disputat. Voinței Gheorghieni cu 
1-0 (0-0), prin punctul marcat de Ol
ga Bernad. în deschidere: Acvila Bu
curești — Penicilina Iași 0-0.

'Astfel, realizînd două victorii și un 
îneci egal, VOINȚA GHEORGHIENI a 
reușit să cucerească titlul de campi
oană republicană feminină de hochei 
pe iarbă, pe anul 1958.
tul final:

gerul Oltenița cu 3-1 (2-0), după un 
joc în care militarii au dominat din 
punct de vedere fizic și tehnic. Au în
scris : Iliescu, Bîdrea (2), respectiv 
lordache.

de siletisni pe echipe
199:134; Dinamo — Voința 232:57; Ra
pid — Voința 219:65.

★
Cel de al treilea meci al etapei a a- 

vut loc la Cluj și s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate : UASR -— Metalul 
197:131; UASR — Recolta 219:75; Me
talul — Recolta 174:124. Dintre rezul
tatele individuale cităm: BĂRBAȚI: 
100 nv: E. Lttpșa (UASR) 11,1; Măg- 
daș (UASR) 11,1; 400 m.: Sudrigean 
(UASR) 49,2; 800 m.: Sudrigean 
1:57,6; 1.500 m.: Puică (UASR) 4:00,2; 
5.000 m.: Cojocarii (UASR) 15:35,6; 
Dragomir (Rec.) 15:36,4; 10.000 m. : 
Cojocarii 32:03,6: 110 m. g.: Ardepa- 
nu (UASR) 15,2; Jtircă (UASR) 15,6; 
400 m. g.: Sim'onescu (Met.) 56,8; 
lungime: Jurcă 6,76; triplu: V. Vencu 
(M) 13,96; înălțime: Dumitrescu
(UASR) 1,95; Porumb (UASR) 1.81; 
prăjină: Răuțoiu (UASR) 4,00; greu
tate: Crețu (UASR) 14,95; Pooescu 
(UASR) 14,11; suliță: Popescu 56.36; 
FEMEI: 100 m.: CI. Simionescu (M) 
12.6; S. Bălfăoescu IM) 12,7; 
Giindisch (UASR) 12,8; 200 m.: 
Simionescu <25,8; Giindisch 26,7; 
m.: G. Dtrmitrescti (M) 2:13,0; Pascitic 
(UASR) 2:13,5; Cutui (UASR) 
80 m. g.: BăMăoescu 11,9; L. 
(UASR) 12,3; lungime: Neta 
înălțime: R. Voroneanti fM) 
disc: L. Manoliu (M) 45.36.

Seria a ll-a
C.S.M.S. IAȘI — UNIREA IAȘI 3-0 

(I—0)
Cei 4000 de spectatori au asistat 

la un joc presărat cu durități. Victo
ria a revenit echipei C.S.M.S. prin 
punctele înscrise de Cruțiu (min. 18), 
Boban (min. 50) și Vasilescu (min. 
70). Corect arbitrajul lui Ștefănescu 
București.
POIANA CÎMPINA — FORESTA 

FĂLTICENI 4—1 (2—0)
Gazdele, în mare vervă de joc, au 

atacat tot timpul poarta apărată de 
Mogoș. In prima repriză Poiana în
scrie de două ori prin Dumitru (min. 
12, 35). La reluare tot echipa gazdă 
domină mărind numărul golurilor, prin 
Bibere (min. 57) și Bălăceanu (min. 
58). Oaspeții au dat dovadă de o sla
bă pregătire fizică și tehnică. Ei au 
reușit să înscrie golul de onoare prin 
Moldoveanu în (min. 72). Slab arbi
trajul prestat de Gh. Dumitrescu I. 
București. (B. Păltineanu, corespon
denți.
DINAMO GALATI — RAPID II 

BUCUREȘTI 3—1 (0—1)
fntîlnirea a prilejuit un joc foarte 

frumos. Regretabil este însă faptul că 
cei 7000 de spectatori au trebuit să 
asiste și la unele manifestări nespor
tive ale jucătorilor Rădulescu și l.a- 
zăr de la Rapid II care, pentru lovi-

rea adversarului, au fost eliminiaț 
primul în minutul 42 iar secundul î- 
min. 87. Au marcat Jojairt (2), Stî 
niilă, respectiv Leahevici. A condu 
corect. M. Mari-nciu Ploești. (Schetil 
mann și Paladescu — corespondenți 
PROGRESUL SUCEAVA — FLACĂ

RA MORENI 1—1 (1—U
Localnicii au jucat mai bine, ei a 

dominat în marea majoritate a tin 
puilui. Au înscris: Nunveiller (min. 25 
penitint localnici și Ungunoiu (mu 
35), dintr-o poziție de ofsaid. (D. N 
coriuc — coresp).
PRAHOVA PLOEȘTI — DINAM! 

BÎRLAD 7—0 (3—0)
Jocul a fost la discreția gazdeâo 

Ploeștenii au înscris prin Stanoitovii 
I. (3), Spiridon (2). Georgescu i 
Stanoilovici II. A arbitrat muțumiti 
I. Pișcarac București (P. Albu — c< 
resp.).
DINAMO OBOR — UNIREA FOC 

ȘANI 4—0 (3—0)
Dinamoviștii au obținut o victor 

ușoară în fața unei echipe dezorior 
tate. Oaspeții au prezentat o forms 
ție foarte slab pregătită. Au însor: 
Petca (min. 10), Halagiian (min. 20 
Belea (min. 28) și P. Moldovean 
(min. 52).

M. T.
METALUL M.I.G. — GLORIA BIS 

TRIȚA 4—0 C0—01
Intîlnirea dintre noile promovatei 

categoria B. desfășurată sîmbătă j. 
terenul din Obor a dat cîștig de w 
uză metalurgiștilor bucureșteni. I 
jrirrsa repriză, deși ambele echipe a 
avut ocazii de a înscrie scorul a r; 
rnas alb. In repriza secundă, met; 
iurgiștii își impun superioritatea 
înscriu de 4 ori prin Radu Tiulo) 
Andreesctt și Dan — din penat 
condus bine Citi. Năstase I. Buc.

D. C.
CLASAMENTUL

1. Rapid II Buc. 7601 25:11
2. Metalul M.I.G. Buc. 7 5 1 1 23:12
3. C.S.M.S. lași 7 4 2 1 11: 6
4. Flacăra Mo reni 7 3 4 0 9: 5
5. Poiana Cîmpina 7 3 1 3 14:10
6. Dinamo Obor Buc. 7 3 1 3 15:11
7. Unirea lași 7 3 1 3 9:13
3. Progresul Suceava 7 2 2 3 10:11
9. Foresfa Fălticeni 7 1 4 2 4: 8

10. Dinamo Galați 7 2 1 4 8:11
11. G'oria Bistrița 7 2 1 4 7:14
12. Dinamo Bîrlad 7 2 1 4 10:23
13. Prahova Ploești 7 1 2 4 12:13
14. Unirea Focșani 7 1 1 5 13:22

ETAPA VIITOARE ■ Dinamo Bîrlad - Ui______  _____ Ji 
rea lași, Poiana Cîmpina — Dinamo Obt 
Gloria Bistrița - Prahova Ploești, Mata 
M.I.G. Buc. — Foresta Fălticeni, Dinamo G 
lăți - Progresul Suceava, Rapid II Buc 
Flacăra Moreni C.S.M.S. lași — Unirea Fc 
șani (se ioocc la 22 oct.).

Rezultatele categoriei C la fotbal
R. Pașcani

Unirea II

Iată clasamen-

Confecția București — Dunărea 
rabia.

H.
CI.

«<K>

2:13,4; 
Neta 
5,24: 
1,55:

1. Voința Gheorghieni
2. EtectHca Oradea
3. Penicilina Iași
4- Acvila Buc.

3
3
3
3

2
2
0
0

1 
0
2
I

0
1
1
2

RADU FISCH-core&p. reg.

F-.i» In campionatul masculin de ho 
țHpi gp iarbă, C.SA.6 a întrecut Ful-

PREMIUL ACTORILOR

Inițiativa luată de Hipodromul Republican 
de Stat de a difuza hipismul în cercuri cît 
mai largi prin crearea de alergări pentru 
conducători și călăreți amatori a fost primi
tă cu satisfacție. Prima alergare de acest, 
gen, premiul Actrițelor, s-a bucurat de un 
deplin șucces tehnic și spectacular.

Miercuri 15 octombrie se va disputa pe Hi
podromul Băneasa Trap premiul Actorilor, în 
care vor concura : 1700 Viola (Ion Ciprian), 
1700 Tămîios (C-tin Neacșu), 1720 Porumbel
(Emil Giuan), 1740 Herța (Alexandru Lungu)
1740 Triumf (Dinu Lucian), 1760 Novac
(Gheorghe Buznea), 1760 Valea Oanei (Dan 
Nicolae), 1780 Sena (Alexandru Clonaru), 
1780 Chiostec (Boris Ciornei).

Pe programul de miercuri mai figurează 
premiul Tineretului în care concurează frun
tașii generațiilor de 2 și 3 ani, în cap cu 
Săltăreț și premiul Vernîi care reunește frun
tașii generațiilor adulte. Printre concurenți 
figurează derbiștii Fulg, Succes și Zăduf, ciș- 
tigătorul premiului Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii, plus a'ți 6 trăpași de elită.

Reuniunea de sîmbătă a dat rezultatele :
I. Straja (Ștefănescu). 1'36’1, Tunica, Gla- 

diola. Cota .» 9J0, l<80.

II. Evantai (Toderaș I.), 1,41,9, Rușefu, Her
mina II. Cota : 3,70, 6,90, T4 70

III. Prahova II (Marcu Tr.) 1'35,2, Firuta II, 
Jovm. Cota -. 3,40, 29,30, 25,00
r-1/' ZorĂÎ, (B,on!oi V >' V29'4, Tic, Hermina. 
Cota : 2,90, 14,70, 13,20.

V. Eronin (Mihâilescu) 1'26,6, Hironda Ti- 
S>„Co,° '■ 2’89' 27'60' 17'60- Ordinea tripla . 
308,I0.

VI. Verona (Tănase Gh.) 1'30,8, Hermes, 
Lac. Cota 6,60, 51,30, 25,80.

VII. Rovina (Voronin F.) 1>34,7, Hervin,
Harcov. Cota : 6,00, 123,50, 88,70.

Rezultatele reuniunii de ieri -.
I. Josana (Verișanu), Jura, Ripensia. Cota : 

1,60, 29,40.
II. Cer senin (Hu)uleag V.), Neluta Râ- 

sdrit. Cota .- 1,70, 15,00, 11,90.
III. Letopiseț (Logofdtu C.), Lama, Maria. 

Cola : 10,80, 41,40, 33,40.
IV. Covasna (Stoian Gh.), 

Cofa -. 1,80 , 8,30, 66,90.
V. Ceardac (Crișan Gr.), 

Cota : 2,70, 15,60, 9,30.
VI. Halima (Crișan Gr.), 

Cota : 18,30, 52,00, 23,80.
VII. Argint (Stoian P.),
Cota : 12,40, 49,00, 71,30.
VIII. Alecu (Huțuleaq VJ, Gratis, Fira. 

Cota -. 2,40, 16,30, 47,80,

Rezultatele reuniunii de ieri .»
n ^er'?anu)r Jura, Ripensia. Cota :

Cer senin (Hufuleag V.), Nelufa, Râ-

Codaș, Așa da. 

Micuța,

Zvo»,

Justin,

Sonata.

Nurlia.

Petricâ.

SERIA I
Textila Botoșani — C. F.

0-0
C.S. Armata Bacău — 

lași 3-4 (3-1)
C.S.M.S. II lași — Sp. Muncitoresc 

Rădăuți 2-4 (0-3)
Mineriți C. Lung Mold. — Textila 

Buhuși 1-0 (1-0)
Gloria Dorohoi — Petrolul Moinesti 

1-1 (0-0)
ETAPA VIITOARE: Petrolul Moi- 

nești — Sp. Muncitoresc Rădăuți, Glo
ria Dorohoi — Textila Botoșani, Uni
rea II Iași — .Minerul C. Lung Mold., 
C.F.R. Pașcani — C.S.M.S. II 
Textila Buhuși — C.S.A. Bacău.

SERIA A II-A
Gloria C.F.R. Galati — Ancora 

lăți 1-0 (0-0)
Dinamo IX București -

lăți 0-1 (4-0)
Comb, poligr. Buc. — 

mii Brăila 0-3 (0-2)
I.M.U.M. Medgidia — 

tanța 3-4 (0-2)
Victoria Buzău — Cimentul Medgidia 

6-1 (1-0)
ETAPA VIITOARE : Industria Sîrmii 

Brăila — Victoria Buzău, Cornb. po
ligr. București — Gloria C.F.R. Ga
lați, S.N.C. Constanța — Dinamo IX 
București, Cimentul Medgidia — An
cora Galați, Știința Galați — I.M.U.M. 
Medgidia.

Chim

Metal

Iași,

Ga-

Știința

Indtistria

Ga-

Sîr-

S.N.C. Cons-

SERIA A III-A
București — Confecția Bucu- 
(0-1)

Rovine Craiova — Oltul Tr.

c.s.u. 
reșli 2-1

C.F.R.
Măgurele 4-2 (1-1)

I.T.B. București — Dinahio Craiova 
1-1 (1-0)

Dunărea Corabia — Metalul Tîrgo- 
viște 0-4 (0-1)

Rapid reg. Ploești — Unirea Pitești 
3-0 (2-0)

ETAPA VIITOARE: Oltul Tr. Mă
gurele — I.T.B. București, C.S.U. 
București — Unirea Pitești, Metalul 
Tîrgoviște — C.F.R. Rovine Craiova, 
Dinamo Craiova — .Rapid reg. f'loești,

SERIA A IV-A
Alimentara Tg. Mures 

Făgăraș 1-1 (0-1) 
Mureșul Topii ța —Torpedo 1-4) l-(

Rafinăria Cîmpina — Voința T 
Mureș l-l (1-1)

Textila Sf. Gheorghe
Aiud 0-0

Partizan Reghin — Carpati Sinai 
0-2 (0-0)

EIAPA VIITOARE: Metalul zuuu 
Partizan Reghin, Mureșul Toplița ■ 
Alimentara Tg. Mureș. Chimia Fă» 
ruș — Toroedo, Carpati Sinaia — R 
fțnăria Cîmpina, Voința Tg. Mureș 
lextila Sf. Gheorghe.

SERIA A V-A

Turda ‘ Rapid Oradea 3

Someșul Satu Mare —• Voinja Or 
dea 3-0 (2-0)

Dinamo Baia Mare — Stăruința Sa 
Mare 2-0 (0-0)

C.F.R. Cluj — Recolta Cărei 2-1 (2-T!- .. . . ...... (0_
Sa 
Ba 

Car

Tisa Sighet — Rapid Cluj 1-2
ETAPA VIITOARE: Stăruința 

Mare — Tisa Sighet, Dinamo 
Mare — Arieșul Turda, Recolta 
— Someșul Satu Mare, Rapid Cluj - 
Rapid Oradea, Voința Oradea — OF 
Ciul.

SERIA A VI-A
Bocșa Roniînă — C.F.R. S 
(1-1)
Vg. Jiu — Unirea Rra. Vi

Metalul 
rneria 3-1

Flacăra 
cea 3-3 (3-3)

Olimpia Reșița — U.M. Cugir 
(0-0)

Metalul Oțelul Roșu — Drubeta 
Severin 5-1 (2-1)

Aurul Brad — Indagrara Arad 
(1-2)

ETAPA VIITOARE : Indagrara Ar;
— Metalul Bocșa Romînă, Drubeta 1 
Severin — Olimoia Reșița, C.F.R. .ș 
meria — Aurul Brad. Unirea Rm Vi 
cea — U.M. Cugir, Metalul Oțelul Roț
— Flacăra Tg. Jiu.

3

1

4



Singura echipă neînvinsă în categoria A: DINAMO BUCUREȘTI
Dinamo Bacurești a arătat Un joc cum ne-ar place să vedem mereu

că știe să lupte
numitele „der-i ' De cîtăva vreme, așa

IHuuri ale etapei** deziluzionează... Așa 
a fost duminica trecută, așa a fost 
și ieri: Dinamo și C.C.A. n-au furni
zat — sub raportul cailității tehnice a 

[ jocului — întîlnirea scontată, n-au 
oferit celor peste 80.000 de spectatori 
fotbalul pe care aceștia îl așteptau. 

j<n aceste condiții, Dinamo a avut — 
totuși — un ascendent asupra for
mației C.C.A.: puterea de luptă, do
rința mai vie de a obține victoria. 
Spre deosebire de C.C.A. — care a 
făcut ieri o partidă sub nivelul cefei 
de acum o săptămână, pe același sta
dion — Dinarno București a știut ce 
ivrea, a jucat mai viguros, a arătat 
jmai multe resurse morale. In acest 
fel, Dinamo a cîștigat pe merit, ră- 
mînînd, mai departe, singura echipă 
neînvinsă și păstrîndu-și ferm primul 
toc în clasament. Acest 2—0 (1—0) 
răsplătește din plin risipa de energie 
făcută ieri de întreaga echipă dinamo- 
Vistă și în special în repriza a doua, 
de apărare, compartiment care s-a 
impus nu numai prin dirzenie și te
nacitate, ci și prin calm, siguranță în 
intervenții, mobilitate.

In primele minute joc lejer, cu faze 
aliernînd de la o poartă la alta, dar 
fără dinamismul celor care încălzesc 
tribune!Nunveiller reia cu capul la 
un corner (min. 11), apoi Dinamo 
obține alte 4 lovituri de colț—fațade 
una a C.C.A. — rămase nefructifi
cate. Dinamoviștii joacă mai bine, 
combină mai mult, dar nu-i dau de 
lucru

age
rpă 

și el 
cele două linii de atac, fiind compar
timentele deficitare. In min. 43, Con
stantin șutează periculos, Cozma a- 
pără și degajează. Mingea ajunge la

lui Toma. In min. 31, Tătaru 
slab, din poziție favorabilă, iar 
8 minute Szakacs I încearcă 
poarta. Jocul n-are dinamism,

CE A FOST...

Rapid - Progresul
Jiul — Dinarno Bacâu 
U.T.A. — .Steagul roșu 
C.C.A. - Dinamo Suc

Timișoara

ESTE...

C.C.A.
Farul - Știința

...CE

1. Dinamo Buc.
2. Progresul (4)
3. Rapid (2)

4. U.T.A. (8)
5. C.C.A. (3) 
c. — -
7.
».».

10.
11. 
<2.i

(ț. Dinamo Bacâu 
Știința Tim. (6) 
Jiul (11) 
Petrolul (7) 
Steagul roșu (9) 
Știința Cluj (10) 
Farul (12)

Din cauza meciurilor 
octombrie) și Turcia (2 
pionatul se întrerupe.

cu Ungaria (26 
noiembrie) cam-

5 0 4 1
5 10 4

Ene care face o cursă lungă, aproape 
de la centru, lasă pe drum câțiva ad
versari, trece de Toma care ieșise 
pentru a bloca și înscrie: 1—0.

După reluare, în min. 52 Ene ra
tează o situație clară iar î-n min. 56 
Cacoveanu și Constantin îl imită. 
C.C.A. joacă ceva mai bine în cîmp 
și astfel își asigură superioritatea te
ritorială. Atacul însă, în care Con
stantin, Alexandrescu și Zavoda I 
sînt complet anihilați, nu izbutește să 
creeze acțiuni periculoase. O aseme
nea acțiune pornește însă (min. 60) 
de la... Zavoda II, care la o lovitură 
liberă îl obligă pe Cozma să respingă 
în corner. La acest corner, Popa are 
o intervenție promptă, respingînd în 
ultima instanță, cu capul. După 5 
minute, Dragomir trimite mingea prin 
fața porții lui Toma, dar Ene nu in
tervine. Dinarno înscrie al doilea gol 
(min. 85) tot la un contraatac. Ene 
face o cursă pe aripa stingă, 
de Zavoda II și se oprește 
lini.a de fund. De aici centrează 
și Szakacs I, cu capul, introduce 
gea în plasă, peste Toma : 
După un minut, Dinarno are ocazia 
de a rotunji scorul, dar Anghel, scă
pat singur în cursă spre poartă, este 
„îmbrățișat** de Zavoda II. Lovitura 
de la 16 metri executată d» Suru ră- 
mîne fără rezultat, ca și ultimele în
cercări ale C.C.A.-ului de a mai mo
difica scorul...

Dinarno s-a situat ieri pe linia ulti
melor sale comportări, în jocul său 
făcîndu-se simțită o ardoare pe care 
în trecut nu prea o manifesta. In 
cest sezon, dinamoviștii reușesc 
îmbine priceperea tehnico-tactică, 
puterea de luptă. Ieri Dinarno n-a 
tisfăcut aproape deloc in atac. Halfii 
însă — care au destrămat multe a- 
tacuri adverse — și mai ales apăra
rea imediată au fost la înălțime. Cei 
mai buni: Popa, Motroc, Dragomir, 
Suru, Cei doi halfi, în nota obișnuită. 
C.C.A. a fost ieri cea mai bună ilus
trare a... inconstanței echipelor noas
tre. Apărarea, altă dată compartimen
tul forte al formației, s-a bîlbîit, iar 
atacul n-a arătat nimic din obișnuitul 
său joc simplu, cu demarcări și com
binații în adîncime. Remarcați ? Nu
mai Jenei, Bone și, parțial, Staicu.

DINAMO: Cozma — Popa, Motroc, 
Panait II — Al. Vasile, Nunveiller — 
Anghel, Dragomir, Ene I. Szakacs I. 
Suru.

C.C.A.: Toma — Zavoda II, Na- 
ghi, Staicu — Jenei,, Bone — Cacovea
nu, Constantin, Alexandrescu, Za
voda 1, Tătaru.

A condus satisfăcător, D. Schulder.

Cine ar fi crezut, la începutul me
ciului dintre Rapid și Progresul, cînd 
atacanții Rapidului asaltau pur și sim
plu poarta lui Mîndru și fiecare nouă 
acțiune a ceferiștilor părea că va a- 
duce deschiderea scorului, că partida 
se va termina cu 3—0 pentru... Pro
gresul ? Dar surprizele fac tocmai 
farmecul jocului de fotbal, iar meciul 
de ieri a avut pe lîngă acest dez
nodământ neașteptat, încă multe alte 
elemente de atracție, care au făcut ca 
tribunele să vibreze aproape tot timpul.

întîlnirea a început, de altfel, cu o 
fază uluitoare. O acțiune, pe dreapta 
a lui Copil, o clipă de derută și de 
ezitare a apărării n--------- 1
și spectatorii au și

echipei Progresul 
văzut mingea șu-

iată puternic și de aproape de Văcaru, 
oprindu-se în fundul plasei. Dar în a- 
cea fracțiune de secundă a apărut 
(cînd a mai avut timpul ?) mîna lui 
Mîndru, iar balonul a ricoșat în cor
ner 1 Atacurile Rapidului au continuat 
apoi, timp de 10 minute. într-un ritm 
de-a dreptul furtunos, dar de fiecare 
dată Mîndru, plonjînd în picioare sau 
respingînd cu pumnii balonul peste un 
buchet de jucători, salva poarta Pro
gresului. Aceste 10—15 minute de ne
întrerupte atacuri ale ceferiștilor, care 
n-au adus însă nici măcar un singur 
gol, au avut, incontestabil, un rol deo
sebit de important în felul cum au 
evoluat apoi lucrurile [re teren.

O dată furtuna trecută, Progresul a

trec.e 
lingă 
calm 
min-
2—0.

a-
să 
cu 
sa-

RADU URZÎCEĂNU

Farul Constanța a obținut 
primele două puncte

' CONSTANȚA, 12 (prin telefon). — 
Tn sjîrșit, dorința const ăntenitor s-a 
îndeplinit: îmrerupîndu-și seria insuc
ceselor. Farul a realizat primi sa vic
torie cu 4-1 (1-0) 
denților timișoreni 
satisfacții a celor 
suporteri stă însă 
a spectacolului la 
fost un joc mai puțin tehnic, dar di
namic, de elan, spectaculos și cu faze 
palpitante create la cele două porți. 
Echipa locală a meritat victoria, pen
tru că a desfășurat ccelași joc bun 
de ci.mp c» si în mec-urile precedente, 
a jucat avîntat, avind mereu in'țiatma. 
dar — in plus — atacul și-a e iminat 
în parte grava lacună pe care o mani
festase pină acum: ineficacitatea. In a- 
cest sens, se cuvine să menționăm că re
intrarea lui Moroianu pe extrema 
dreaptă a dat înaintări mai multă 
pătrundere. Totuși, jocul a arătat că 
precizia la poartă lasă încă de dorii. 
Din cele 24 de șuturi, numai 3 au 
fost goluri (Corneanu min. 33, Moro
ianu min.
patrulea a fost înscris de timișoreanul 
Filip).

Echipa oaspe a arătat, prin compor
tarea avută, că se află in declin de 
fermă. Principala răspundere a infrîn- 
'gerii revine apărării care a comis gre
șeli grave (in min. 80 Filip a înscris 
în proprie poană, iar primul gol al 
Farului a fost „făcut" mai mult de., 
fpnăchescu). Nici atacul nu s-a ridi-

la valoarea sa. Cu excepția

in -fața echipei s u- 
F.xplicaț a deph'nei 
20.000 de înflăcărați 
și în buna calitate 
care au as stat. A

53 și Manole min. 55; al

cat însă
unor rare sclipiri in repriza a H -a, cînd 
a și marcat unicul pol prin Boroș in 
min. 62. el a acționat dezlinat și a 
șutat puțin la poartă, aceasta și ca 
o urmare a randamentului scăzut al 
halfilor de margine.

PARUL : MAROSI — Toma, STAN- 
CESCU, Ciuncan — Coidum, Pană —■ 
MOROI ANU. CORNE MU. Sever. Ma
nole, Ispas.

ȘillNTA TIMISOARA: Enăchescu 
Filip, CODREANU, FI.ORESCU — 
Cojereanu, Tănase — Girleanu, Mază
re, Ciosescu. LERETER, Boroș.

De menționat arbitrajul excelent 
prestat de P. Kroner.

P. ENAC.HE — coresp. regional

la Dinulescu), o cursă vijelioasă, un șut năpraznic 
partidei Progresul — Rapid a devenit 3-0. Todor,

Cl pasă bună (de
al lui Oaidă și scorul 
portarul ceferiștilor, privește deceplionat după minge...

’ ‘ (foto I. MIHAICĂ)

=-------- ■

U.T.A. a învins Steagul roșu cu 2-1
(prin telefon). U.T.A. STEAGUL ROȘU: Gh.țâ — Stor

cea, Z AH ARI A, TIRNOVEAN — Hi- 
dișap, Szigeti — HAȘOTI, FUSU- 
LĂN, Proca, Campo, David

ȘT. WEINBERGER 
corespondent

wonosporî
Așa arată wn buletin Proitosport cu 

12 rezultate exacte nr. 41 etapa din 
octombrie 1958

P. Bulgaria-R-Cehostovacă

I Petrolul Pitești- Wtsmut Kirl
Marx Stadt (C. Camp. Europ.)

II R. Cehoslovacă-R. P. Bulgaria
(A)

IM R.
(B)

IV Rapid Buouirești-ProgTesui Buc. 
(cat. A)

V C.C.A.-Dinarno București (cat. A)
VI U.T.A.-St. Ro$u. Or. S tail in

(căit. A)

12

2

2

1

2
2

l

ARAD J2 
a obținut azi o victorie meritată cu 
2—1' (0—0) asupra echipei Steagul 
roșu. Textiliștii au atacat mai mult și 
au avut superioritatea teritorială. lo
cul însă, a fost de factură tehnică 
modestă.

Meciul a avut două aspecte dife
rite. In prima repriză U.T.A. a fost 
superioară, dar nu a putut fructifica 
nici o ocazie. După pauză, jocul a 
devenit mai animat și chiar in mi
nutul 48 oaspeții au deschis scorul: 
David demarează pe extremă, Kapaș 
și Farmati îniirzie să degajeze ba
lonul, iar Fusulan intervine și înscrie. 
Egalarea survine — pe neașteptate — 
în minutul 55: Igna trage spre poartă. 
Ghifă, portarul oaspeților}, vrea să 

prindă spectaculos balonul, dar scapă 
mingea și Szoher înscrie de la 1 m:
1— 1. U.T.A. are, în continuare, două 
lovituri de colț, dar apărarea oaspe
ților este la post. Cîteva contraatacuri 
ale echipei Steagul roșu rămîn fără 
rezultat. In min. 68 Proca trage peste 
poartă, iar un minut mai tirziu, un 
alt șut al lui Proca lovește bara și 
iese in aut de poartă. In min. 80 
Țirtea primește mingea de la Szigeti 
(St. roșu), trage și marchează, dar 
arbitrul Ion Dobrln — Petroșani, a- 
nulează golul, crezind că a fost of
said. Punctul care aduce victoria gaz
delor este înscris în min. 83 tot de 
Szoher: Jtircă centrează, balonul a- 
junge la Sbircea care lufiează, 
Szoher aflat in apropiere,
2— 1. In ultimele minute, 
chif>e ratează cile o ocazie 
difica scorul.

Arbitrul Ion Dobrin, in 
greșeala menționată, a condus mut-i11 
tumitor. \

U.T. ARAI): C.OMAN — Seres,f
Kanaș, I-ARMAT! — PETSCHOW 
SKI, KOTZKA — Jurcă, ȚîrleaZ
(Igna), Szoher (țîrlea), Mețcaș, Ignal Cine a asistat la cuplajul fotbalistic 
(Szoher). ( (|e jerj Capitală a remarcat lipsa

_/de seriozitate de care au dat dovadă 
î unii jucători. Este vorba în primul rînd
✓ de unele „figuri" care i-au adus lui 
yEne un renume cu care nu se poate 
| mîndri. Cu una sau două excepții, cînd 
jîttfr-adevăr a fost faultat (iar arbitrul 
C i-a dat câștig de cauză) Ene s-a trin- 
Mit de nenumărate ori înăuntru și îna- 
£ fara careului advers, din motive lesne

i/de ghicit. Pe bună dreptate publicul 
{ spectator a rîs cu îngăduință, la înce- 

put, pentru ca apoi, exasperat, să-și 
S manifeste îndreptățită nemulțumire față 

’✓de gesturile neserioase ale jucătorului 
A dinamovist. Considerăm de datoria 

21 noastră să atragem serios atenția că, 
yriai ales unui jucător talentat (a mar- 
f cat primul gol și a contribuit substan- 

x Sțial la cel de al doilea), care repre-
✓ zintă adesea culorile țării în întîlni- 

1Trile internaționale, nu-i poate fi îngă-
(duită o asemenea atitudine.

Remarcăm, din același cuplaj, faul-

ieșit încet-încet din apărare și jocul s- 
ecliilibrat, fazele alternînd acum < 
la o poartă la alta. Ceferiștii s-a 
mișcat, în general, mai iute, dar Pr< 
greșul, cu o linie de mijlocași. Ști 
bei-Pereț, care a conlucrat precis at 
cu apărarea imediată, cît și cu lin 
de atac, a avut mai multă orientare î 
teren și a contra-atacat periculos. Aș 
s-au petrecut lucrurile și în mirmti 
20 cînd, după un atzc In trombă i 
ceferiștilor, mingea a ajuns la Neagt 
care a trecut-o lui Dinulescu, iar : 
cesfa i-a ,,servit-o" impecabil lui Bai 
ciu. Un șut puternic sub bară și t: 
bela de afișaj arăta acum: 1—0 pei 
tru Progresul. In continuare, asistai 
la faze spectaculoase, la acțiuni d 
namice ale ambelor echipe. In acela: 
minut (35) Mîndru și apoi Todor a 
intervenții 
litri ca și făcute.

Repriza a doua a marcat o sc.ăder 
a jocului, mai ales în comparație c 
ritmul captivant al primelor 45 mii" 
te. Accidentarea lui Seredai (min. T5 
face ca atacurile Rapidului să dev'" 
din ce în ce mai ra. : și mai puț 
organizate. Progresul pine stăpînir 
pe joc și înscrie încă dou i puncte, pri 
Dinulescu (min. 66) și — apoi - 
Oaidă cu un șut de la distanță, car 
a pornit ca din tun I (min. 73).

A fost un meci frumos, la realizare 
căruia au contribuit atît învingător 
cît și învinșii. Exceptional a apăr? 
Mîndru, care poate fi considerat fac 
torul nr. 1 al victoriei Progresi'hi 
De asemenea s-au remarcat: Știrbe 
Peret, Neagu și Dinulescu. acesta di 
urmă mai activ și mai inspirat ca ori 
cînd. De la Rapid s-an cvidenli’l 
Todor, Greavu și Seredai.

Arbitrul, T. Astalos, a condus. î 
general, satisfăcător. A greșit neacor 
dînd 11 metri la faultul în careu cc 
mis de Soare asupra iui Seredai. S 
la scorul de 1-0 nu e o greșeală mi 
noră.

PROGRESUL: Mîndru — Coioca 
ru, Caricaș, Soare — Știrbei, Per 
— Oaidă, Neagu, Baneiu, Dmtilesci 
Blujdea.

RAPID: Todor — Greavu, Vărzar 
Macri — Bodo, Stâncii — Copil, Sa 
redai, Ene II, Olani, Văcarii.

impresionante, oprind gc

ION MĂLIN

O victorie a voinței
și a jocului colecții

iar
înscrie: 

ambele e- 
de a mo-

afară de

PETROȘANI, 12 (prin telefon). — 
Partida dintre fotbaliștii loc Iniei și 
dinamoviștii băcăoani a fost așteptată 
cu un interes deosebit. Spre satisfac
ția petroșăneniior victoria a revenit e- 
chipei locale, cu scortd de 2—1 (2—0). 
Dar ceea ce a impresionat în mod plă
cut a fost nu numai rezultatul în sine, 
ci și jocul colectiv, avîntat, pe care 
l-au prestat echipierii Jiului. Ei au do
minat majoritatea timpului, dovedind 
multă voință.

Jocul începe într-o alură vie și cei 
doi portari sîilt puși pe rînd la încer
care. Perioadele de dominare alternea
ză, dar înaintările nu concretizează. 
In min. 9, Gram (Dinamo Bacău), 
bine servit de Eftimie, scapă singur în 
fața porții, dar trage pe lîngă bară. 
In min. 20, Gabor pasează foarte bine 
lui Crăciun și acesta ezită să tragă, 
scăpînd o excelentă ocazie. Primul gol 
„cade** în min. 34: Ghlbea face o 
cursă de toată frumusețea pe extremă 
și de la colțul careului de 16 metri, 
trage puternic; l-aur nu poate rețin? 
mingea, aceasta se lovește de piciorul 
lui FI. Anghel și intră în plasă. Doini-

narea Jiului este tot mai accentuată 
In min. 41, Ghlbea trece de apărare 
dinamovistă și trage plasat pe Ung. 
Faur, care-i iesise în îutîmpitiare 
2—0.

La reluare, oaspeții luptă pentru 
reface liandicapul, dar apărarea Jiu 
lui, cu Panait în revenire de form 
și cu I-'arkaș II în excelentă dispoziție 
face față situației. In min. 76, Drăgc, 
centrează de pe stîilga, mingea ajun 
ge la Eftimie, care trage afară. li 
min. 82, dinamoviștii înscriu unicii 
punct prin Ciripoi care, profitînd d 
o „bîlblială" a apărării gazdelor, tra 
ge de aproape: 2—1.

JIUL PETROȘANI : GRAM — Ro 
moșan, PANAIT, Ciolan — Deleami 
FARKAȘ II — Ghlbea, GABOR, Elo 
rea, Crăciun, Nertea.

DINAMO BACĂU: FAUR— GIO 
SANU, I. Lazăr, FL ANGHEL — Vă 
tafu, Cîrnaru — Drăgoi, " 
Filip, EFTIMIE, Gram.

A arbitrat, corect, I. 
(București).

CIRIPOI

Chirițescu

BĂLOISTAN
corespunderi

Mai multă seriozitate!

VII FiiEiil Constanța-Știința 
șoara (cast. A)

VHI Ji>ul Petroșani-Dinamo 
cău (cat. A>

IX Dinamo Gal ați-Rapid 2 
iești (cat. B)
C.F.R. Timișoara-C.F.R. Arad.
(cat. B)

XI Progresul Suocava-Flacăra Mo
ren* (cat. B)

XII Tractorul Or. Stalin-Minenul 
B. Mare (cat. B)

Timi-

Ba-

BUC.U-

X

Variaimte depuse aproximativ 616.000.

turtle de tot felul provocate de jucători 
ca Staicu, Panait II, Bodo, Tătaru și 
alții, care înțeleg să „suplinească** lip
sa de pregătire fizică și tehnică cu ac
țiuni incorecte, nesportive și netovără
șești. Criticabilă este și atitudinea unot 
jucători de la Progresul (Soare, Cari- 
caș, Pereț și Blujdea). Dovedind lipsă 
de respect atît pentru partenerii de 
joc cît și pentru publicul spectator, că
tre sfîrșiftil meciului ei au „plimbat" 
mingea, în derîdere, de la unul la al
tul, dovedind îngâmfare și lipsă de se
riozitate.

Asemenea manifestări dăunează, 
cum e și firesc, calității fotbalului nos
tru, duc la accidente și stknesc pro
testele justificate ale spectatorilor.

Este timpul ca jucătorii, ca șl cei 
care răspund de pregătirea si educarea 
lor, să ia toate măsurile neutru a se 
curma o dată pentru totdeauna cu ft- 
semenea abateri.

MIRCEA COSTEA



Petrolul
iar Wismut

a dominat, 
a marcat!

(prin telefon). — In me
diu cadrul optim lor de 

„Cupei Campionilor Euro-

KIEV, 12 
ciul decisiv 
fina'ă ale ,, 
peni", Petrolul Ploești a sri rit o 
[rîiigere categorică din partea forma
ției W smut Karl M-rx-Stadt. Scorul 
le 4—0 pare cu totul clar, totuși cei 
50.000 de spectatori prezenți pe sta
dionul din Kiev au toate motivele să 
fie nedumeriți. . Jntr-adevîir. învinșii 
m avut inițiativa aproape 90 Ia sută 
din meci, au dominat insistent, att
atacat periculos. In cîmp ei au fost 
superiori învingătorilor. Dar pe cînd

... fructifice cu
ocazii la 
au înce- 
complicat 
cele mai

trecut cu ușurința de Topșa și a

Turneul întsrnatfanal 
de baschet de ia Oradea

iceștia au știut să 
iromptitudme rarele lor 
>oartă, atacanții Petrolului 
init mereu acțiunile, s-au 
ii pase inutile, pierzînd de 
riulte ori balonul.

Diametral opus au jucat 
•de celor două echipe. Pe 
le fund a Petrolului și portarul Sfet- 
u au jucat slab, apărarea echipei 
Vismut a strălucit, în special Thielle 
are a salvat goluri gata făcute.

Scorul a fost deschis în min. 5, cînd 
iripa dreaptă a germanilor — Zing

și apără- 
cînd linia

a
înscris pe lingă Sfetcu ieșit din poar
tă. Peste 4 minute, Troger ridică sco
rul cu o spectaculoasă Icvlt-ră dc 
cap. La începutul celei de a doua re
prize (min. 50), Wolff interceptează 
o degajare defectuoasă a lui Sfetcu 
și trimite briomil în plasă. Ultimul 
punct al învingătorilor este înscris în 
min. 73 prin Troger, care a transfor
mat un pcnalti, după ce Pahonțu faul
tase în careu pe Kellerman.

WISMUT: Thielle — Gross, Miiller 
Wagner —• Seifert, M. Kaiser — Zing, 
Wolff, Trdger, Kellerman, S. Kaiser.

PETROLUL: Sfetcu — Pahonțu,
Marinescu, Topșa — Neacșu 11. Neao
șii I — Zaharia, Tabarcea, Babone, 
Marin Marcel, Bădulescu.

A arbitrat bine cehoslovacul Vlcek

ORADEA, 12 (prin telefon). — Astă 
seară, pe terenul Voința, a început 
turneul internaționali de baschet, la 
care participă formația poloneză 
Gwardia Gdansk. După uri’ joc fru
mos, formația poloneză a întrecut pe 
Dinamo Tg. Mureș cu 54-44 (22-17). 
în meciul următor Dinamo Oradea a 
întrecut Știința Cluj cu 75-58 ( 35-21).

(Gh. Ditmitrescu-coresp.).

a
0 frumoasă victorie 

Științei Ciuj la baschet

A. M GALINSKI
corespondentul ziarului 

„Sovieiski sport" la Kiev

La Cluj s-a desfășurat sîmbătă 
meciul internațional de baschet din
tre echipele Știința Cluj și Gwardia 
Gdansk.

După o partică 
chetbaliștii clujeni 
moașă victorie cu

viu dișputată, bas- 
au repurtat o irn- 
62—61 (31—22).

ÎNOTĂTORII ȘI-AU ÎNCHEIAT
LIBER

ACTIVITATEA
IN AER

Sîmbătă și duminică, la ștrandul 
„Dante Gherman" s-a desfășurat ulti
mul concurs de înot în aer liber. în
trecerile, dotate cu „Cupa de Toamnă", 
au prilejuit realizarea a noi recorduri 
R.P.R., la 400 mixt bărbați, 400 mixt 
femei și 100 m. delfin femei, lată re
zultatele :

Prima zi:
400 m. mixt bărbați: 1. St. lonescu 

(CCA) 5:38,5 nou record R.P.R.; 2.
Em. Voicu (Cetatea Bucur) 5:48,0, — 
nou record-juniori cat. I; 3. M. Vasi
liu (CSU) 6:19,4; — 400 m. mixt fe- 

1. V. Iurciuc (Dinamo) 6:34,9 
~. la senioare și ju- 

S. Iordan (Dina- 
m. bras bărbați: 
(Cetatea

Al. Schmaltzer

mei:
— nou record R.P.R.
nioare cat. I—I
mo) 6:51,6; —
1. M. .........
2:44,7;
2:54,4; 3. V. Ștefănescu (CSU) 2:56,5;
100 m. bras femei: 1.
(Sp.) 1:31.6; 2. H.
(CSU) 1:32.6: 3.
1:36,4; — 100 m. liber

II; 2.
- 200 

Mitrofan
2.

Bucur)
(CCA)

Lia Nedelea 
Boitschehofsky 

II. Gaiser (CSU) 
bărbați: 1. I.

Campionatele republicane de călărie

1:02,5; 2. D. Caminșfjî
3. C. Mocanu (Rapi<f)‘ 
m. liber femei: 1. b

1:14,0; 2. I. Wâchtcr,,
3. M. Rotaru (RapidJ^

Nagy (CCA)
(CSU) '
1:04,3;
Rothe
(CSU)
1:17,9;
tatea Bucur 5:04,8; 1 , , _ ___
CSțJ a fost descalificată; 50 m. liber
băieți: 1. R. lonescu Pleșești (Cetatea
Bucur) 30,2; 2. C. Vasiliu (Rapid)'
32.9; 3 P. Tătaru (Rapid) 34,8.

Ziua
400

1:04,0;
— 100
(CSU)

1:17,0;
— 4x100 mixt bărbați: 1. ve-

2. Rapid 5:52Ș0;Ț

R. P. R. — R. 0. G. 
5-5 (0-5) LA RUGB1

BRANDENBURG 12 (prm leielon). 
Echipele reprezentative de rugbi 

de R. D. Germane și R. P. Romîne 
au întîlnit ieri, în fața a peste 7000 

ie spectatori. Evoltiînd pe un teren 
iigust (care a convenit adversarilor 
loștri) și angrenîndu-se în jocul în- 
licit și defensiv al adversarilor, rug- 
âștii romini nu au reușit să practice 
in joc deschis, care le-ar fi adus, 
oate, în cele din urmă, un rezultat 
avorabit

In prima repriză, în plină dominare 
i echipei noastre, Penciu 
! tușă lungă. Balonul nu 
dară. Crezînd că ' ' '
inia de margine, 
Teșea la de a se 
profitat fundașul 
toarte iute), care 
ăcînd o cursă de 
it să înșele vigilența apărării noa- 
tre și să culce balonul în terenul de 
intă al echipei romîne. Încercarea a 
ast transformată, astfel că rugbiștn 
jermani conduceau la pauză cu'.o—0,

La reluare reprezentanții noștri do- 
aină categoric, dar vîntul puternic Și 
otrivnic ne împiedică să marcăm lo- 
iturile de pedeapsă de care beneti- 
iem. Totuși la o margine în apro- 
iere de ținta adversă, obținem min
țea, se execută un „șurub" și balo- 
itil ajunge la lonescu, care îl culcă 
tare barele echipei germane. Penciu 

transformat această încercare, adu- 
înd egalarea. In ciuda dominării ter- 
îației noastre, care devine din ce în 
e mai insistentă, scorul nu mai poate 
I modificat. Cei mai buni jucători ro- 
lîni: lordăchcscu. Al. Stanciu și Cor- 
!os.

Echipa germană a impresionat prin 
mterea ei de luptă și viteza de de- 
dasare în teren.
Jocul a fost bine condus de arbi- 

rul francez Marie.

Călăreții de la C.C.A au cucerit cinci titluri de campioni republicani

„încearcă" 
iese însă 
a depășit 
noștri iac 
aceasta a 

germane 
balonul și,

totuși el 
jucătorii 
opri. De 
echipei 
a cules 
unul singur, a reti-

S. Recolta

ex- 
ter- 
pc-

fete. Mai rutinată și într-o formă 
celentă, Elena Leov a reușit să 
mine cu Sadea două manșe fără 
nalizare, cucerind astfel titlul de cam
pioană republicană pe acest an; 2. 
Angela Ștefan (C.U. Buc.) pe Bivuac 
4 p.; 3. Liliana lonescu (Dinamo PI.) 
pe Bar 8 p. Ultima probă a concursu
lui, categoria grea a fost lipsită com
plet de spectaculozitate din cauza e- 
voluțiilor pline de greșeli ale celor 
cîtorva concurenți. Singurul care a 
terminat parcursul (dar cu multe pe
nalizări 48,>/4 p.) a tost Gh. Langa 
pe calul Machedon căruia i s-a acor
dat și titlul de campion. Paralel cu 
probele de campionat s-au desfășurat 
și două probe de obstacole pentru 
juniori și junioare care au fost cîști- 
gate de A. Donescti pe Mircea și Mi- 
haela Rădulescu pe Ghidran, ambii de 
ia C.T. Buc.

a doua :
m. liber bărbați: 1. I. Nagy 
5:06,0; 2. C. Mocanu (Rapid)- 

3. V. Ștefănescu (CSU) 5:24, 
liber femei: 1. S. Iordan (Df-: 
6:05,2; 2. A. Grigoraș (Rapid)) 
— 100 m. delfin bărbați: b 

Șt. lonescu (CCA) 1:09,9; 2. V. Me4 
dianu (Cetatea Bucur) 1:17,1; 3. Dj 
Caminski (CSU) 1:17,1; — 100 
delfin femei: 1. M. Rotaru (Rapid)' 
1:27,4 — nou record R.P.R. junioare 
cat. II; 2. I. Rothe (CSU) 1:29,7; 3. 
V. Iurciuc (Dinamo); — 100 m. spa
te bărbați: 1. M. Vasiliu ' 
1:10,7; 2. E. Voicu (Cetatea Bucur)' 
1:14.7; ° ’*-------
— 100 
(CCA) 
1’27,1;
— 4x100 m. liber bărbați :
4:25,5; 2. Cetatea Bucur 4:32,6; 3. CCA 
4:48,1; — 4x100 m. liber femei: b 
CSU 5:45,3; Rapid a fost descalifica
tă.— 50 m. bras băieți: 1. V. Țăranii 
(Rapid) 41,9; 2. I. Popa (CCA) 43,4;' 
3. Gh. Rozolea (CCA) 43,5; — 500 nr. 
liber fete: 1. I. Wâchter (CSU) 34,1;' 
2. M. Rotarii (Rapid) 35,9; I. Popo- 
vici (CCA) 38,8: — 50 m. spate bă
ieți : 1. R. lonescu Pleșești (Cetatea 
Bucur) 37,9. 4x50 m. liber băieți: 1.-
Rapid 2:20.4.

Punctajul general pe echipe al „Cu
pei de toamnă": 1. Rapid 91 p.; 
CSU 85 p.; 3. CCA. 82 p.: 4. Cetak 
Bucur 75 p.; 5. Dinamo 29 p.

★
• în cadrul campionatului de polo, 

categoria A. la București s-au disnutaț 
jocurile: CSU — 1LEFOR Tn. Mureș 
5-3 (4-0), Dinamo — CCA 4-3 (3-lj 
și Voința București — Stiinta Cluj 
4-3 (2-1).

400 ni. 
tiamo) 
6:06,2;

(CSU>

3. C. Mocanu (Rapid) 1:19,7;' 
m. spate femei: 1. H. Țincoca 
1:22,0; 2. L. Nedelea (Sp.)

3. A. Cirigoraș (Rapid) 1:30,7?
■ — ■ 1. CSU

N. D. NICULAE 
corespondent ’

...Și o dată cu trecerea acestui obstacol Elena Leov (C.
București) va dobindi titlul de campioană pe anul 1958 la proba rezervată 

fetelor

Mircea Stanca' (Rec. Sibiu) pe Idila 
cu 8 p. și Gh. Ghițuran (C.CA.) pe 
Barca și C. Vlad pe Grinda cu cite 
12 p. Tot sîmbătă s-a desfășurat și 
proba de obstacole categoria mijlo
cie în care cel mai bun s-a dovedit 
a fi pînă la urmă Al. Longo (Dinamo 
Buc.) pe calul Sucitu cu lă'/^ p. fa 
o apreciabilă diferență de puncte iațâ 
de Gh. Antohi (C.C.A.) pe Rubin 
(27,’/2), V. Pinciu (C.S.A.) pe Văz
duh (36 p.) și C. Vlad pe Castor (41 p.) 
La dresaj, vechea rivalitate dintre 
Gh. Teodorescu (Dinamo Buc.) și N. 
Mihalcea a fost tranșată din nou în 
favoarea primului, care pe calul Pa
latin a cucerit titlul de campion cu 
1267 p.; 2. N. Mihalcea pe Corvin cu 
1228p.;3. N. Marcoci pe Koheilan 1160 
p. Spre surprinderea tuturor celor care 
urmăresc cu regularitate concursurile 
hipice, echipa de ștafetă alcătuită din 
Al. Longo, O. Recer și Stan nu a 
reușit să se califice în acest campio
nat nici măcar în primele 3 locuri! 
Victoria a revenit pe merit echipei 
C.C.A. (Antohi, Ghițuran, Langa). Ea 
a fost declarată campioană cu timpul 
de 10:18,02; 2. C.S.A. București (Pin
ciu, Bering, Kadar) 10:37,01; 3. Di
namo Ploești 11:13,05.

O probă viu disputată cu o evoluție 
pasionantă (notăm aceasta cu satis
facție) a fost aceea de obstacole —

Sîmbătă dimineața, au continuat pe 
baza hipică din Calea Plevnei între
cerile din cadrul campionatelor repu
blicane de dresaj și obstacole. Proba 
de dresaj „Sf. Gheorghe" a lost do
minată de călăreții de la C.C.A., ei 
ocupînd primele trei locuri. Titlul de 
campion la această probă a revenit lui 
N'icolae Marcoci pe calul Koheilan cu 
1386 puncte; 2. N. Mihalcea pe Sulina 
1357 p.; 3. T. Petrescu pe Florei 669 
p. In cadrul probei de obstacole ju
niori, o frumoasă comportare a avut 
tînărul călăreț loan Gheorghe (Di
namo Ploești) care pe caii Bar șj Bu
chet a terminat parcursul fără nici 
o penalizare, adjudeeîndu-și astlel tit
lul de campion.

Singurul care a reușit să termine 
cu 0 puncte proba de obstacole cate
gorie ușoară a fost Gh. Langa (C.C.A.) 
pe calul Lux, el obținînd totodată și 
titlul de campion republican. Pe locu
rile următoare s-au clasat în ordine 
C. Vlad (Dinamo) pe Bîrsan cu 4 p.,

ÎAMPIONATUL REPUBLICAN DE MOTOCROS
• Faza 

roriții au
a El-a a oferit întreceri deosebit de spectaculoase • Fa- 
fost întrecu)) de outsi deri e Tineretul s-a dovedit bine 

pregătit
spectatori prezenți ieri laNumeroșii

iza a doua a campionatului republi- 
an de motocros au gustat din plin 
ateresantul spectacol oferit de cei mai 
aloroși alergători din țară. Faptul că 
îai bine de 8 ore au stat „neclintiți", 
acurajîndu-i pe concurenți și subliniin- 
u-le comportarea cu vii aplauze, 
onstituie o mărturie grăitoare în acest 
ens. La reușita competiției au contri- 
mt djrzenia și buna pregătire a con- 
urenților, precum și organizarea ire
proșabilă asiguroță de F.R.M. și clu 
ml sportiv ConstnicTârtil."

Punctul de atracție al întrecerilor 
•au constituit, fără îndoială, numeroa- 
ele schimbări de situație — determi- 
late fie de forma bună a unor concu 
enți cărora nu li se acordau șanse, 
ie de numeroasele pane —, precum și 
năiestria pe care au dovedit-o cei mai 
nnîți dintre alergători în trecerea obs- 
acolelor dificile. Am remarcat cu sa- 
isfacție verva motocicl iști lor M. Dă- 
lescu, II. Sitzler, Mihai Pop (imbata- 
lil la cat. 125 cmc.!), C. Radovici, 
3. ''’edelcti, V. Szabo, Gh. Ionlță, T. 
’op; T. Predescu, I. Popa, Jean Io- 
lescu + T. Kestenhaimer, Șerban 
flurgti, revenirea în formă a maestru-

lui sportului M. Cernescu și progresul 
înregistrat, în general, de alergătorii 
tineri. Nu trebuie însă, sș-i omitem 
nici pe concurenții care — deși aveau 
șanse la primele locuri — n-au avut 
succes din cauza penelor de motor 
(de cele mai multe ori inevitabile). 
Este vorba de Gh. Ion, Al. Lăzărescu, 
St. Iancovici și Tr. Macarie.

Rezultatele tehnice: începători: 1. 
C. Butnarii (Rapid); 2. T. David (Vo
ința Tim.); 3. Al. Florescu (Rapid); 
500 cmc.: 1. M. Dănescu (CCA); 2.

Sitzler ^Metalul M.I.G.); 3. M. 
Cernescu (Dinâmo);’ 125 cmc.: 1. Mi
hai Pop (Dinamo); 2. C. Radovici 
(Metalul M.I.G.); 3. C. Nedelcu (Di
namo); 250 cmc.: 1. V. Szabo (Di
namo); 2‘. Gh. Ioniță (CCA); 3. M. 
Cernescu (Dinamo); 175 cmc.: 1. Tu
dor Popa (Dinamo); 2. B Predescu 
(Metalul M.I.G.); 3. Iosif Popa (Di
namo); 350 cmc.: 1. Gh. Ioniță (CCA); 
2. Mihai Pop (Dinamo); 3. M. Sără- 
țeanu (Metalul M.I.G.); 750 cmc. a- 
taș: 1. J. lonescu + T. Kestenheimer 
(Dinamo); 2. IA. Dănescu + Al. Huhn 
(C.C.A.); 3. C. Udrescu -1- F. Seiler 
(C.C.A.).

H. NAUM

® Meciul de atle-
ATLETISM lism R.P. Polonă —

R. F. Germană a fost 
aniînat cu o zi, întrucît datorită 
condițiilor grele de zbor echipa oaspe 
nu a putut ajunge la timp la Varșo
via. După prima zi scorul este egal: 
55—55. lată rezultatele: 110 m. g. 
Lauer (R.F.G.) 13,9, Steines (R.F.G.) 
14,8, ■' ' ...........................
mar 
10,7, 
man 
47,5, 
(Pol.) 47,6; 800 m: Schmidt (R.F.G.) 
1:48,4, Makomaski (Pol.) 1:49,0, Mis- 
sala (R.F.G.) 1:51,2: 5000 m: Krizsz- 
kowiak (Pol.) 14:00,4, Zimny (Pol.) 
14:05,4, Miiller (R.F.G.) 14:12,6;
triplu salt: Schmidt (Pol.) 15,58 m, 
Malcherczik (Pol.) 15,24 m, Straus 
(R.F.G.) ’5,02 m; lungime: Schmidt 
(Pol.) 7,39 m, Kropidlowski (Pol,) 
7,36 m, Krfiger (R.F.G.) 7,29 m; disc: 
Piatkowski (Pol.) 54,25 m, Totten- 
horn (R.F.G.) 50,60 m, Biihrle (R.F.G.) 
50,26 m; ciocan: Rut (Pol.) 64,03 m, 
Cieply (Pol.) 62,82 m, Klodbach

Bugala (Pol.) 14,9; 100 m: Ger- 
(R.F.G.) 10,7, Futterer (R.F.G.) 
Foik (Pol.) 10,9; 400 m: Kauf-
(R.F.G.) 47,0, Haas (RI.F.G.) 

Swatowski (Pol.) 47,5, Mach

OCTAVIAN GINGU

Campionatul republican feminin de șah
Vlll-a au a- 

la finala cam
pionatului republican de șah, de ju
mătatea turneului. Sîmbătă, în runda 
a Vll-a, prudența a caracterizat în ge
neral partidele fruntașelor clasamentu
lui, care au preferat atacului un joc 
liniștit, la remiză. Cu acest rezultat 
au luat sfîrșit partidele Ududec-Rei- 
cher, Sigalas-Filipescu, Zamfirescu-Po- 
Hhroniade, Perevosnic-Manolescu, Teo- 
dorescu-Rădăcină.
' Giuroiu a cîștigat la Mayer (care 

înregistrează a șasea înfrîngere), a- 
propiindu-se și ea la o jumătate de 
punct de liderul clasamentului. Elisa- 
beta Polihroniade. într-un stil — e 
drept — nespectaculos, dar sigur, Cla
ra Friedman a continuat seria succe
selor, învingînd-o pe Domnița Macri. 
Maestra internațională Maria Pogore- 
vici a întrerupt în poziție superioară 
la Veturia- Simu. Natalia Iliescu deține 
un pion în plus, greu de realizat, 
întrerupta cu Tzitron.

Aseară s-a jucat rufîda a VfII-a 
O mare surpriză s-a înregistrat în 

înlîlnirea dintre fruntașa clasamentului 
Elisabeta Polihroniade și ultima clasa-

Rundele a Vil-a și a 
propiat pe participantele

în

DE PESTE HOTARE
(R.F.G.) 59,47 m; 4 x 100 m: R.F.G. 
40,5, R. P. Pol. 40,8. Azi se desfă
șoară întrecerile din ziua a doua.

• In etapa de sîm-
FOTBAL bată a campionatului 

englez de fotbal fos
tul lider Arsenal a Jucat în deplasare 
cu Manchester United. Mec.itil s-a ter
minat la egalitate: 1—1. In fruntea 
clasamentului, cu 16 puncte, a trecut 
Bolton (deținătoarea Cupei Angliei) 
care a întrecut în deplasare cu 1—0 
pe Chelsea. Wolverthampton a întrecut 
pe Manchester City cu 2—0.

CEHOSLOVACIA — BULGARIA 
0—1 (0—1)

La Moravska Osfrava, echipa Bul
gariei a furnizat o mare surpriză. Iu- 
trecînd'în deplasare puternica forma
ție a Cehoslovaciei. Singurul gol al 
partidei a fost înscris de Milanov în

tă Doina Mayer. Luînd prea ușor par
tida și considerînd-o probabil dinainte 
cîștigată Polihroniade a jucat super-: 
ficial. într-o poziție perfect egală, în- 
cercînd să forțeze victoria, ea a comis 
o gravă greșeală și, pierzînd un turn, 
s-a recunoscut învinsă. Elena Sigalas 
(cu neg-e'.e) a cîștigat o foarte bună 
partidă ia E'ena Rădăcină. O victorie 
frumoasă a obținut Irina Tzitron 
Silvia Za’mfirescu. Partidele Reicher —■. 
Giuroiu, Manolescu — Friedman, Fiii-: 
pescu — Perevosnic și Ududec — Te- 
odorcscu s-au încheiat remiză iar întîl- 
nirile Simu — Iliescu și Macri — Po- 
gorevici s-au întrerupt cu avantaj de 
partea negrelor.

lată clasamentul după 8 runde-: 
1—4. Ududec, Giuroiu, Polihroniade, 
Reicher 5*/2 p.; 5. Friedman (1) 5 p.; 
6—7. Pogorevici (2), Perevosnic 4*Zj' 
p.; 8—10. Filipescu, Teodorescu, Siga
las 4 p.; 11. Tzitron (1) 3'/2 p.; 12— 
13. Atanolescu, Zamfirescu 3 p.; 14—•. 
17. Simu (3), Iliescu (2), Macri (1), 
Rădăcină 2 p.; 18. Mayer 1 */2 p.

Astăzi dimineață între orele 10—14 
turneul continuă -cu reluarea partidelor 
întrerupte. După-amiază între orele 
17—22 se va juca runda a IX-a.

min. 23. Arbitrul Grill (Austria) d 
condus următoarele formații: BULGA-i 
RIA: Naidenov — Rakarov, ManoloVi 
Dimitrov — Boșkov, Kovacev -- Ml-' 
lanov (77 Stoianov), Gh. Dimilroot, 
Panaiotov, Kolev (61 Debarski). DieuL 
CEHOSLOVACIA: Stahov — Safra- 
nek, Tihi, Novak — Bubernik. Maso-t 
puși — Pospihal, Molnar, Kadrabaj 
(65 Scherer), Koris, Dvorak.

La Sofia : Bulgaria B — Ceho61o-' 
vacia B 2—1.

• La Miinchen a 
ȘAH început finala Olim

piadei de șah. lafeăf 
prima rundă: U.R.S.S3,

R.F.G. — Elveția
rezultatele din
— S.U.A. 2—2, 
l‘/2 — l’/2 (I), Bulgaria — Austria 
1—1 (2), Iugoslavia — R.D.G. 2—O 
(2), Cehoslovacia — Anglia 2—1 (F), 
Spania — Argentina 1—3. IN GRUPAr 
B, pentru locurile 13—24 s-au înre-i 
gistrat următoarele rezultate: lslandai
— Suedia 0—2 (2), Israel — Finland# 
l‘/2 — ‘A (2), Franța — Ungaria 
0—4, Danemarca — Olanda 0—1 (3)» 
Canada — Belgia 2*/z — l'/2, Polo-t 
nia — Columbia 2—1 (1).
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