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Ieri, în cadrul ,, Cupei

reprezentativa R. P. Romîne a cîștigat primul joc 
cu selecționata Turciei: 3-0 (0-0)

nipul atît de frumos, de parcă nici 
a fi pășit în noiembrie, compor- 
a plină de promisiuni pe care o 
sese tinăra noastră echipă repre- 
ativă cu o săptămînă înainte, ca 
îeditul întîlnirii de ieri — evoluția 
pei Turciei și caracterul oficial al 
iului — toate acestea au făcut ca 
ionul „23 August" să fie din nou 
plin. Spectatorii — care și de data 
ișta au știut să dea avînt echi- 
rioastre prin aplauze și încurajări 
au avut satisfacția să asiste la o 
i victorie a reprezentativei țării: 
) (0—0). Prin acest rezultat e- 
■a selecționată a R. P. Romîne și-a 

cu un succes activitatea in- 
nală din acest sezon și tot- 

i și-a netezit drumul spre sfertu- 
de finală ale „Cupei Europei".

. trei goluri pe care le-am luat a- 
s în întîlnirea de ieri constituie 
,ru adversarii noștri de la 26 a- 
e 1959 la Istanbul (returul me- 
ui) un handicap greu de remontat, 
oria de ieri ne bucură atît ca re- 
at în sine, cît și pentru faptul că 
vine să confirme încă o dată jus- 
a orientării federației noastre de 
-ialitate în problema selecționării, 
eași echipă tînără care ne-a dat 
unica trecută • satisfacția unui joc 
, ne-a adus de astă dată și satis- 
ia rezultatului. Este un argument 
dus ca să mergem mai departe pe 
>t drum sănătos.

EA FI O DIFERENȚA MAI MARE

chipa noastră a meritat cu priso- 
ă victoria întrecînd echipa Turciei 
sub aspectul dominării teritoriale 

acela al eficacității la poartă, 
i-a creat numeroase ocazii de 

Ceva mai multă insistență și 
4 în fazele de poartă din partea 

ind mai bine decit Basci, Oaidă 
iovi balonul cu capul

(Foto I. M1HA1CA)

intașilor, ne-ar fi putut aduce în 
cial în ultima parte a meciului, o 
lorie la o diferență și mai mare, 
n prima repriză, superioritatea 
istră teritorială a fost mai puțin 
dentă, deși inițiativa jocului ne-a 
irținut. înaintarea n-a dat randa- 
ntul așteptat In această parte a 
tidei, neștiind să combată sistemul 
ensiv al oaspeților. Cei cinci înain- 
i n-au legat jocul, în ciuda faptu- 
că au primit numeroase mingi de 

mijlocași, care — spre deosebire de 
ciul de duminica trecută — ieri au 
ijinit permanent ofensiva, achitîn- 

însă bine și de sarcinile defen- 
Am ratat cel puțin trei ocazii 
de gol în prima repriză. In cea 
doua, dominarea noastră a fost 
datorită unui joc mai omogen 

atac. De data aceasta înaintașii au 
sat mai mult în adîncime și, în

•se 
e. 
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a 
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Oaidă a șutat peste Turgay, iar acestuia nu-i rămlne altceva de făcut decit 
opri in plasă 

plus, au tras mai mult la poartă. De 
altfel, în această repriză am și obținut 
victoria. Cu toate acestea, nici unul 
din cei cinci înaintași nu a dat ceea 
ce poate de obicei, mai ales Oaidă și 
Tătaru (Constantin, în prima repriză).

In general, ieri apărarea a fost com
partimentul mai bun deși Caricaș a 
manifestat și acum momente de nesi
guranță și ezitări. In mod deosebit 
trebuie subliniată comportarea liniei 
de mijloc în care Al. Vasile a fost 
inepuizabil, iar Nunweiller a desfășu
rat un joc constructiv. De asemenea, 
fundașul Popa s-a evidențiat prin in
tervenții prompte și dublarea cu suc
ces a lui Caricaș. Popa a jucat a- 
proapc fără greșeală, dovedindu-se un 
jucător de bază. Toma a fost același 
portar care inspiră încredere întregii 
echipe și care știe să-și conducă co
echipierii din apărare. Ceva mai slab 
s-a comportat Macri, care a încercat 
de cîteva ori unele, intervenții „de 
marc efect", dar nereușite și prin a- 
ceasta riscante. In ansambfti, echipa 
merită felicitări pentru .aepst succes.

FRUMOASA COMPORTARE A 
OASPEȚILOR

Oaspeții au lăsat o impresie fru
moasă prin jocul lor tehnic și rapid, 
desfășurat în cea mai mare parte din 
timp. De la început au lăsat să se 
vadă clar scopul propus : prin apărare 
să scoată un rezultat cît mai strîns. 
In consecință, spațiul din fața porții 
a fost aglomerat de apărători dispuși 
intr-un sistem cunoscut sub numele de 
„beton". Dinulescu a fost marcat de 
halful stînga Ahmed, care se plasa în 
fața lui Naci, stoperul, acesta luînd 
rolul de „fundaș măturător", adică, 
fiind liber în spatele celor trei fundași, 
acționa în dreapta și stînga, după cum 
impunea jocul. Locul lui Ahmed l-a 
luat Kadri, interul stînga, pentru a-1 
marca pe Constantin, în timp ce Mus
tafa juca la Eftimie. In plus, extremul

RADU URZ1CEANU 
PETRE GAȚU

(Continuare in pag. 3)

Declarații după meci
„Vatan" din Istanbul : „Echipa 

romină, care a jucat bine in meciul cu 
Ungaria, a făcut și azi o partidă la 
nivelul aceleia de săptămina trecută. 
Am remarcat pregătirea fizică exce
lentă și elanul echipei învingătoare. 
Ne-am așteptat să fim învinși la un 
scor și mai mare. Aceasta insă nu a 
fost posibil deoarece echipa noastră a 
adoptat o tactică defensivă. Bar, din 
păcate, echipa noastră n-a rezistai 
decit 60 de minute.

AUGUSTIN BOTESCU -- antreno- -irului 
rul ecljipei R. P. Romîne: „După ce 
săptămina trecută am fost învingătorii 
morali in meciul cu Ungaria, azi am 
înscris in palmaresul reprezentativei 
noastre de fotbal o prețioasă victorie. 
Sper că acest inceput bun să fie con
tinuat

In prima repriză, jocul a fost oare
cum echilibrat, dar in cea de a doua 
superioritatea noastră a fost evidentă. 
Arbitrul a condus cit se poate de co
rect, avind intervenții prompte La Istan
bul, in meciul revanșă, vom avea o 
misiune mai dificilă decit cea de azi. 
Dar sperăm că intre timp tinăra noas
tră echipă se va perfecționa, desfășu- 
rind un joc mai omogen, mai colectiv, 
care îi va aduce succese din ce în ce 
mai mart".

GOTTFRIED D1ENST (Elveția) — 
arbitrul jocului: , Jocul a fost ra
pid, bărbătesc, dar corect. Turcii 
au fost ceva mai tehnici, dar învin
gătorii au avut mai multă putere de 
luptă, dorință de a învinge. Victoria 
romînilor este pe deplin meritată. Am 
prelungit jocul cu 2 minute, adică exact 
cu atît cu cit am întrerupt meciul 
atunci cind s-a accidentat portarul 
Turgay. Desigur, pentru celelalte miclj, 
întreruperi nu am 
pentru că utilizind 
tem, partida nu ar 
sfirșit...

NEJDEI ERDEM.

Primele întilniri- ale

prelungit jocul, 
un astfel de siș-‘ 
fi luat nici acum il
—i trimisul zia<

O serie întreagă de partide intere
sante, de luptă, a marcat „startul" 
turneului final al celui de ai XI-lea 
campionat masculin de șah al R.P.R.

Atacuri și contraatacuri spectacu
loase s-au succedat în întîlnirea Mi- 
titelu-PavIov — un adevărat derbi ti
neresc — întreruptă cu avantaj mate
rial pentru primul. Radovici (cu ne
grul) a reușit să preia inițiativa în 
partida cu Troianescu, supunînd po
ziția acestuia la un adcțVărat asediu, 
al cărui deznodămînt Urmează să fie 
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Ștafeta Prieteniei Romînc-Sovietice 
în plină desfășurare

Din cele mai îndepărtate colțuri ale 
țării ne vin vești despre entuziasmul 
cu care sportivii noștri participă la 
Ștafeta Prieteniei Romîno-Sovietice, 
pe diferitele sale trasee. Ieri diminea
ță, de la Baia Mare au pornit spre 
Cluj cei 12 sportivi care vor transmite 
mai departe mesajul din cele 9 raioane 
ale regiunii. Tot ieri, la Pitești, a fost 
primită înlr-un cadru festiv Ștafeta 
care transmitea mesajul de salut al 
oamenilor muncii din satele și comu
nele regiunii Craiova, continuînd una 
din ramurile principale ale Ștafetei 
plecate din regiunea Timișoara. O

Europei*6 la fotbal

să se uite după mingea care se va
(Foto M. MATEI)

ieri, în toată, țara

cețos și 
împiedicat 
concurenți

Cu inimile pline de bucurie și entu
ziasm, animați de dorința de a cuceri 
un loc cît mai bun pentru ei și e- 
chipa lor, mii de tineri și tinere, cei 
mai buni dintre sutele de mii care au 
luat startul în prima etapă, s-au în
trecut ieri în etapa raională și orășe
nească a crosului de masă „Să în
tîmpinăm 7 Noiembrie".

IN BUCUREȘTI, timpul 
rece la ora aceea nu i-a 
nici pe cei aproape 300 de 
și nici sutele de alți tineri și tinere, 
dornici să asiste la întrecerea’ crosiș- 
tilor, să vină din timp pe Stadionul 
Tineretului, unde urmau să se desfă
șoare finalele pe oraș ale marii com
petiții de masă închinate celei de-a 
41-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. La ora 9, con- 
curenții s-au aliniat în fața tribunei 
și, după ce au ascultat cuvîntul tov. 
Ion Sidorenco, din partea comitetului 
orășenesc U.T.M., s-au prezentat la 
start.

Întrecerile au fost dîrze și dinamice, 
în toate cele patru categorii, iar alura 
rapidă și sosirile strînse au demons
trat o bună pregătire a concurcnților 
și concurentelor. Deși clasamentul s-a 
făcut pe echipe, lupta s-a dus cu deo- 

cunoscut după reluare. Și în alte două 
întrerupte — Soos — Bălănel (des
fășurată într-o criză de timp recipro
că) și Alexandrescu — Voiculescu — 
șansele rămîn greu de apreciat.

Doar două partide au fost decise, 
consemnînd victorii ale negrelor. Rei- 
cher l-a învins pe Szabo, iar Negrea 
pe Bozdoghină (după ce ultimul a co
mis o gravă greșeală în poziție- superi
oară...). Remize au fost partidele: 
Breazu — Radulescu, Moisini — 
Gtinșberger, Ciocîltea — Botșz și Par- 
to§ — Gavrilă, >)

.o 

frumoasă solemnitate a fost prilejui-» 
tă la Brăila de sosirea delegațiilor de 
sportivi din raioanele Macin, fnsu-i 
căței, Filimon Sîrbu și Brăila. Intr-unui 
din mesaje, tinerii din S.M.T. Jirlau, 
raionul Filimon Sîrbu, au arătat că 
și-au respectat angajamentele ,luate, 
depășind cu mult planul de producție. 
La rîndul lor, tinerii din orașul Brăila 
au raportat cu acest prilej despre an
grenarea a 15.000 de sportivi în între-* 
cerile închinate măreței sărbători. 
Printre aceștia se înscriu numele unor: 
sportivi ca boxerul Ion Manea — 
strungar la U. M- Progresul, atletul 
Stelian Ghelt — tehnician la Industria 
Sîrmei, Stan Bogoi — tîmplar la Coo
perativa „Arta Lemnului" și alții, car» 
cinstesc ziua de 7 Noiembrie prin, 
truraoase succese în producție.

Competiții sportive studențești 
ia Cluj

Orașul nostru a fost martorul uno^ 
disputate întreceri studențești orga
nizate în cinstea zilei de 7 Noiembridș 
de către colectivul sportiv al Universi
tății JJr. Victor Babeș", cu pârtiei-* 
par ea studenților de la institutele a~ 
gronomice din lași, Timișoara și Cluj- 
Cele mai multe victorii le-au obținut 
reprezentativele Instituiului Agronomia 
din Timișoara (volei masculin și fotbal)*. 
Cluj (baschet) și Iași (volei femininf* 
Vaieriu Gligor — corespondent

Cupa Poștașului" și alte întrecerii 
festive în regiunea Galați

© vie activitate sportivă anima in 
aceste zile pe tinerii gălățeni. Una 
dintre cele mai interesante maniles* 
tații a consttluit-.o „Capa Poștașului"- 
la ciclism inițiată de U.C.F.S. oraș,-, 
în colaborare cu P.T.T.R. regiune, cu 
ocazia sărbătoririi centenarului mărcii 
poștale romînești și organizată în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie.

In cursa de 5 km, pe primul loc s-ah 
situat factorul poștal de la oficiul 
F.T.T.R. 1, — Ștefan Batog. El a tost- 
urmat de operatorul șef de la stația de>> 
radioficare —• Radu Nicula, de ju-F 
niorul Teodor Dragu — factor poștal) 
Ja P.T.T.R. II etc.
Geo Ștefănesau -* corespondent

11,11 ............................ " ■' ■ ...........■■IU —.Ml II I. ■ H— lit

sebită ardoare și pe plan individual 
Sînt de remarcat junioarele Constanța: 
Pană (r. T. Vladimirescu), Gabriela,» 
Guriță (r. Grivița Roșie), Silvia Sa-e 
moil (c, 23 August), juniorii Mihai 
Piesa (r. Lenin), Mircea Spidercă (r*. 
Gr. Roșie), senioarele Florica Stănescit: 
și Ana Urse (r. Grivița Roșie) și set- 
niorii A. Marinaș (r. T. Vladimirescu)) 
și Gh. Oană (r. Grivița Roșie).

Pe echipe, raioanele Grivița Roșie șî' 
Tudor Vladimirescu și-au împărțit vie* 
toride în cele patru finale. Reprezen+ 
tativele raionului Grivița Roșie au în* 
vins în probele de junioare — 600 m* 
— și juniori — 1500 m. — în timp 
ce probele de senioare — 1000 m. — 
și seniori — 2000 m. — au fost cm- 
cerite de echipele raionului Tudotș 
Vladimirescu.

TIMIȘOARA. La faza orășenească' 
a crosului de masă „Să întîmpinăm 
7 Noiembrie" au participat 14 echipe 
de junioare, 6 de senioare, 21 de ju+ 
niori și 11 de seniori. Au învins : ju* 
nioare: Șc. medie nr. 10; juniori £ 
Șc. medie mixtă nr. 101 senioare fi 
colectivul sportiv surdo-muți; seniori;^

(Continuare in pag. 3)

Botez — Alexan-'- 
— Ciocîlte^, RaA 

Bălănel — jjroia*»
Soos, Bretftu —4»

Astăzi, campionatul continuă în salah 
Institutului de Petrol și Gaze (de la» 
ora 17) cu desfășurarea rundei ai 
doua, care promite de asemenea par--* 
tide interesante. Se înlîlnesc: Gavrilăi 
— Szabo, Pavlov — Partos, Voicu-i 
lescu — Mititelu, 
drescu, Gunsberger 
dovici — Moisini, 
nescu, Negrea — ____
Bozdoghină, Radulescu — Reicfier.

(RDPVJ)
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Mi MANOLIU
a doborât din nou

recordul republican

I . Stadionul „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
«lin Cluj a găzduit sîmbătă și duminică 
iun. interesant concurs de atletism pe 
«echipe (interregional) și individual, 

) «dotat cu „Cupa Ion Moina". In cadrul 
'^acestor întreceri maestra sportului 
ÎLia Manoliu (Metalul București) a 
«stabilit un nou record republican la 
^aruncarea discului cu 48,62 m. (ve- 
•chiul record: 47,28, deținut tot de Lia 
'Manoliu).
ÎLia Manoliu a cucerit și „Cupa Ion 
TMoina". In afara excelentei perfor
manțe a recordmanei noastre la disc, 
rmenționăm rezultatele înregistrate la 
.•greutate băieți de C. Crețir-(15,70 m.) 
rși la 100 m. plat de Mircea Pop și 
.Ilarie Măgdaș (11 sec.).

I In clasamentul pe echipe primul Ioc 
ia fost ocupat de reprezentativa remtl- 
• nii Cluj cu 261 pt., urmată de Oradea 
1231 pt. și Baia Mare

Concursul, organizat 
--gional Cluj în cinstea
Romîno-Sovietice, s-a 

ifrumos succ
H’l

Cu această performanță

106 pt.
de U.G.F.S. re- 
Lunii Prieteniei 
bucurat de un

R. F1SCH 
coresp. regional >

Ieri s-a desfășurat etapa a IX-a a 
campionatelor' republicane do-handbal. 

. După cum era de așteptat, deși nu 
s-au înregistrat surprize, ea a pro
vocat schimbări în clasamentul cam
pionatului masculin cat. Ai, în sensul 
că, dacă C.SJVL Reșița și-a conso
lidat poziția de lider, secondată fiind 
de Dinamo București, în schimb Ra
pid București și Voința Sibiu au ieșit 
momentan din' lupta pentru titlu, 
lată rezultatele:

C.C.A.—Dinamo Orașul Stalin 15— 
11 (8—5) Bucureștenii au cîștigat ușor, 
datorită formei bune a liniei de atac, 
bine condusă de Bulgaru, care a și 
marcat 8 din punctele echipei sate. 
Rapid București— C.S.M. Reșița 10- 
li (5—5). Meciul, de factură tehnică 
slabă, a plăcut prin evoluția scoru
lui, care, cu cîteva minute înainte de 
sfîrșitul jocului, era de 9—6 în fa
voarea gazdelor. Feroviarii au pierdut 
totuși acest meci care constituia der
biul etapei. Victoria Jimbolia—C.S.M.S, 
Iași 7—7 (2—6). Deși condusă cu
7—2, echipa gazdă a avut 'o puter
nică revenire în ultimele minute de 
'joc și a reușit un... scor de egalitate, 
'tntr-un meci pe care, normal, trebuia 
să-l cîștige. Petrolul Ploești—Tehno- 
metal Timișoara 7—8 (4—4), după un 
joc în care localnicii au dominat, ce- 
dînd abia în ultimul minut. Știința 
Timișoara—Dinamo București 8—10 
(6—5). Un joc slab, în care ambele 
echipe au dominat cîte o repriză iar 

^gazdele își datorează înfrîngerea im
preciziei în șut. Chimia Făgăraș—

inamo București a egalat

Voința Sibiu 8—7 (5—4), singurul’
. rezultat care poate fi considerat ca 
. o surpriză, avînd în vedere că sibienir 

sînt cu 5 locuri mai sus în clasament. 
Pe teren însă, gazdele au condus la? 
un moment dat cu 3 goluri diferență,.

■ ceea ce dovedește că la Făgăraș e greu 
de cîștigat I

In clasamentul campionatului femi
nin etapa de ieri a dus la o departa
jare de golaveraj între cele două 
fruntașe, Olimpia M.l.C. conducînd- 
acum datorită rezultatului de 11—3 
realizat în compania echipei Tracto-, 
rul Orașul Stalin, în timp ce „rivala" 
sa, Steagul roșu, a cîștigat la numai, 
un punct ditereuță. Iată rezultatele: 
CSU București—Rapid București 6—5 
(3—2), deși jucătoarele de la Rapid 
au condus la fiecare început de re
priză. Olimpia M.l.C.—Tractorul Ora
șul Stalin 11—3 (6—3). Această di
ferență se datorește excepționalei ver
ve de joc a înaintării localnicelor, din 
care s-au remarcat’ Pădureanu, Szoko 
și Girligeanu. Slab arbitrajul lui M. 
Antonescu (Ploești). Ilefor Tg. Mti-

■ reș—Steagul roșu București 4—5
(1—2). Record Mediaș—Gloria Sighi
șoara 3—3 (2—1). Știința Timișoara— 
Flamura roșie Sibiu 5—1 (2—1). Mă
gura Codlei a reușit prima sa victoria 
din acest an, învingind Constructorul 
Timișoara cu ,2—0 (2—0).

In campionatul masculin de catego
ria B: Textila Cisnădie—Voința Si
ghișoara 16—8 (9—4). CSU Bucu
rești—Știința Cluj 21—7 (13—3),
ICĂ Arad—Știința Galați 9—10 (5—5). 
Dinamo Tg. Mures—Recolta Hălchiu 

" 13—9 (7—5). Balanța Sibiu—C.S. Ma
rina Constanța 13—12 (6—5). Stă
ruința Odorhei—Victoria Bacău 14—9.

ype C.F.R. Orivița Roșie in campionatul repuLIican Je rugLi

IERI ÎN
LA

SERIA I

CATEGORIA I
FOTBAL

MINERUL LUPENI — C.S.A. SIBIU 
1—0 (1-0)

Gazdele au desfășurat un joc fru
mos în prima repriză, dar £n a doua 
parte a meciului au slăbit alura, de- 

•oarece mijlocașii nu au mai alimen
tat lini-a de atac ou baloane utiliza
bile. Oaspeții au prestat un joc legat, 
cu pase precise, mai ales în repriza 
secundă. Nu au reușit, însă, să înscrie 
din cauza ineficacității liniei de atac, 
ca și din cauza jocului bun al apără
rii gazdelor, compartiment în care Co
man a excelat. Punctul victoriei a fost 
realizat de Crăiniceanu în minutul 4 
de joc. S-au remarcat Coman, Szocke, 
Paraschiva și Crăiniceanu de la gaz
de și Ioniță, Roman, Dragoman, Pro- 
topopescu de la oaspeți. (I. Zamora 
corespondent).
C. S. TÎRGU MUREȘ — CORVINUL 

HUNEDOARA 1—0 (1—0)

Un public numeros a aplaudat cea 
de a doua victorie consecutivă reali
zată de echipa locală în interval de 4 
zile. Victoria a fost obținută la capă
tul unui joc plăcut, cu faze palpitante 
la ambele porți. Unicul punct a fost 
înscris în minutul 4(1, după executa
rea unui corner, cînd la o învălmă
șeală Fiilop (G. S. Tg. Mureș) și Hu- 

în 
M.
B.

A.M.E.F.A. • Rapid II îți menține poziția 
huntață

5. Ind. Sîrmei>-C. Turzii
6. C.S. Tg. Mureș
7. C.S.A. Sibiu
S. C.F.R. Arad
9. Tractorul Or. Stalin

10. Gaz Metan Mediaș
11. C.F.R. Timișoara
12. Minerul Baia Mare
13. Știința Craiova
14. C. S. Oradiea

15:1C
13:11 
10:11
9:M 

11:21

9 4 3 2 10: t
9 6 1 3 11: 8
9 4 2 3 15:13
9 4 14 
9 4 14 
9 2 3 4
9 2 2 5
9 14 4
9 2 16 10:28 
9 2 0 7 5:12

Etapa viitoare (9 noiembrie): C.S 
Sibiu — C.F.R.'Timișoara; G. S. O. 
dea — AMEFA Arad; Ind. Sîrmei Ci 
pia Turzii — Corvinul Hunedoa 
Tractorul Or. Stalin — C. S. M. I 
șița; QF..R. Arad — Minerul B; 
Atare; Minerul Lupeni — C.S. ' 
Mureș; Știința Craiova — Gaz Met 
Mediaș.

SERIA A Il-a

Rezultate tehnice: Constructorul
— C.S.A. Ploești 6—6 (6—3> S
C.S.U.B. —■ Știința Timișoara 9—11 
(3—9) ; Rapid — Dinamo 3—6

i. (0—3) ; C.F.R. Grivița Roșie —
-C.C.A. 0—0; C.S.M.S. Iași — Pro-i 

I greșul 0—3 (0—0).
• C.F.R. Grivița Roșie și C.C.A.;. 

•care s-au întrecut în deschiderea par-, 
“tidei de fotbal Romînia — Turcia, nu 
.au arătat adevăratul rugbi. O partidă 
-de rugbi trebuie să cuprindă cit de
• cît faze de joc deschis ,cu atacuri pe 

linia de trei sferturi. Or, ieri, cele două
• echipe fruntașe în campionatul republi
can au oferit numeroșilor spectatori
un joc orientat exclusiv pe înaintare. 

-Ce a rezu'tat de aici? Un meci în-
• elicit, cu șuturi multe și, adeseori inu- • 
i.tile, în tușe.

Dacă din partea C.F.R,-ului tactica 
rimui joc închis era oarecum justificat^, 
[(echipa luptând în continuare „cap la

■ cap" cu Dinamo pentru titlul de 
•campioană), apare cu totul surprinză

toare comportarea echipei militare
•care, neavînd nimic de pierdut, ar 
:fi fost firesc să-și joace șansa cu toate 
-arme'e și cu mai multă dezinvoltură. 
.'In orice caz, crisparea ambelor prota
goniste a impresionat neplăcut. La
• drept vorbind, de-a lungul celor 80
■ de minute am asistat doar la două 
;laze de rugbi clar, ambele create de
■ C.F.R. (în repriza secundă). Ne refe- 
:rițn la un atac colectiv al liniei de i
treisfertitri ceferiste și la o frumoasă 
acțiune inițiată de Viorel Moraru, care ■ 
simtițînd o pasă falsă, a păstrat balo
nul pătrunzind impetuos pîriă la un 
metan de terenul de țintă advers. De 
altfel aceasta repriză a aparținut fero
viarilor ca dominare teritorială și ca 
superioritate tehnică. Deschizîndu-se 
Insă cu întîrziere baloanele, atît atacul 
ceferist, cît și cel al formației militare

Deși placat de Merghișescu, Duda (cu Ștefan Constantin in spate) reușește 
să stăvilească un atac al militarilor. Se mai văd Nanii și Penciu (Fază din 
meciul de rugbi C.F.R. (irivița Roșie

au fost blocate încă de la începutul 
oricărei acțiuni. In rest, nimic de sem
nalat în afară de exasperanta ineficaci
tate a celor două echipe și o „bară" 
realizată în urma unui remarcabil șut 
al lui Penciu de la 50 m. Scor final: 
0—0.

Arbitrul Em. Valeria a condus corect 
formațiile: C.F.R.: Buda — Oblemen- 
co, Tîbuleac, VUSEK, Bostan — Ghe- 
rasim, STANCIU — Picu, RUSU, MO- 
RARU — Mlădii), Milea — Pîrcălă- 
bescu, Soculescu, COT I ER. C.C.A. :
Vizitiu —• Cojocaru, Nanii, PENCIU, 
Ciobănel — Cliiriac, Merghișescu — 
Oprescu, Șt Constantin, Enache —

Nou record de sală 
la înot 400 m liber femei

— C.C.A.) (Foto: I. Mihăică)
Blăgescu, BARBU •— Marica, Krilto- 
rian, Danciti.

• C.S.U. București a fost în meciul 
cu Știința Timișoara la un pas de o 
victorie care i-ar fi dat șanse aprecia
bile de a evita retrogradarea. Intr-ade
văr bticureștenii au condus cu 3—0 
(prin Tenetibaum), 6—3 și 9—3 (prin 
punctele realizate de Nițu). La acest 
scor, oaspeții au o puternică revenire, 
recuperează și obțin apoi victoria 
(11—9) prin punctele marcate de 
Celea (3), Petrescu (3) și Dușaii (5).

• La Iași, Progresul a realizat o 
victorie prețioasă asupra echipei locale 
(3—0), iar la București, C.S.A. Ploești 
a obținut două puncte în fața Construc
torului (6—6), insuficiente însă pentru 
a o salva de retrogradare.

C. DUMITRU 
T. STAMA

zum (Corvinul) introduc mingea 
poartă. Foarte bun arbitrajul lui 
Popa (București). (V. Kadar și 
Bagdi corespondenți).
AMEFA ARAD — GAZ METAN ME

DIAȘ 1—0 (1—0')

Jocul a fost viu disputat. Arădenii 
au înscris golul chiar în primul minut 
prin Rennich. S-au remarcat Kiss, 
Iuhasz, Buzescu și Rennich (AMEFA) 
Cernescu, Gross, Mureșan (Gaz Me
tan). (Șt.

C. S. M.

Weinberger, coresp.).

REȘIȚA — C.F.R. ARAD 
2—i (1-1)

spectatori au asistat pe un5.060 de l,_______ „
>timp ploios la un joc de slabă fac
tură tehnică. Au marcat: Urcan (min. 
33) și Manolache (min. 60) pentru 
învingători și Klein (min. 42) pentru 
învinși. De remarcat că Nicolin a ra
tat o lovitură de la 11 ni. (Gh. Do- 
brescu. coresp.).
INDUSTRIA SÎRMEI CIMP1A TUR- 
ZI1—ȘTIINȚA CRAIOVA 4—1 (3—0)

Echipele au prestat un joc de un 
bun nivel tehnic. Linia de atac a 
gazdelor a fost. însă, mai eficace. 
Au marcat : Nedelcu (min. 32, 37, 84) 
și Niculescu (min. 5). de la. localnici 
și Scorțan (min. 54) de la oaspeți. 
(P. Tonea coresp.).
C.F.R. TIMIȘOARA — TRACTORUL 

ORAȘUL STALIN 1—2 (1—1)

Oaspeții au jucat mai frumos, au 
avut mai multă omogenitate între 
compartimente și au cîștigat pe merit. 
Au marcat Nagy (min. 17) și Seleș 
(min. 60) de la Tractorul și Fodor 
(min. 18) de la C.F.R. (P. Velțan co
resp.). %
MINERUL BAIA MARE — C.S. ORA

DEA 3—0 (neprezentare)

Arbitrul Petre Constandatos (Bucu
rești) a consemnat în foaia de arbi
traj victoria gazdelor, deoarece patru 
jucători orădeni (Țiriac, Krempanschi, 
Sz&tely și Ferenczi) n-au prezentat 
carnetele LbC.F.S. (V. Săsăran, co
resp.).

CLASAMENTUL
9 5 2 2 13: 7 1-2
9 5 2 2 17:10 12
9 5 2 2 12: 8 12
9522 12:12 12

1. AMEFA Arad
2. Corvinul Hunedoara
3. CSM Reșița
4. Minerul Lzupen!

DINAMO OBOR — METALUL ’ 
TANII 0-2 (0—0)

Fără a face un joc pe măsura ț 
sibilităților ei, Metalul Titanii a o£ 
nut totuși o victorie meritată. Mec 
care a avut loc sîmbătă după amu 
pe stadionul Dinamo în prezenta 
peste 3000 de spectatori, n-a satis 
cut fiind lipsit de spectaculozitate, a 
bele echipe angajîndu-se într-un 
încîlcit, aglomerat pe centrul tere: 
lui. Factura jocului se schimbă al 
din minutul 70 c.înd devine mai a. 
mat. Metalurgiștii reușesc să dese 
dă scorul prin Dan. In continuare 
namoviștii forțează egalarea (rate; 
două mari ocazii prin' Halagian și 
postol în min. 73 și 80), dar tot oi 
peții sînt aceia care înscriu din n 
prin Marcoci (min. 86) la o învăln 
șeală în careul echipei dinam''-’’ 
De-a lungul întâlnirii am remarc 
cui prestat de Marcoci, Radu Iu. 
Dan și Ignat de la Metalul Titi 
Mureșan, Petca și Nacu de la Q. 
mo. Foarte bun arbitrajul lui ' ( 
Dumitrescu I (Buc.). (T. St.).
FORESTA FĂLTICENI — RAPID 

BUCUREȘTI 1—2 (0—1)
Deși au dominat aproape tot timp 

jocului, gazdele au pierdut la limit 
Localnicii au și ratat numeroase oc 
zii clare’ de gol 1 Au înscris Șone 
(min. 56) pentru Foresta, Milea (mi 
25 și 46) pentru Rapid 2. (L. Negi 
coresp.).
GLORIA BISTRIȚA — C.S.M.S. IA

3—0’ (2—0)
Victorie meritată a gazdelor, y 

marcat Firică (min. 23), Rădu’.es' 
(min. 40) și Marin (min. 78 din 
ni.). (1. Berbecaru, coresp.)
PRAHOVA 1 MAI PLOEȘTI — P< 

1ANA CÎMPINA 1—1 (0—01
Gazdele au făcut o partidă foar 

bună și au fost la un pas de victo- 
Realizatorii golurilor: Georgescu 
63) pentru Prahova și Biberi? ț,.- 
58) pentru Poiana. (A. Kreiss, > 
resp.).
UNIREA IAȘI — DINAMO

3—1 (0—1)
Victorie clară a gazdelor, 

prin punctele ' ' ___ r
(min. 48 și 68) și Oiurugă (min. 7( 
Pentru oaspeți -a înscris Nicolae (mi 
6). (P. Codrea, corespondent regi 
nai).
FLACÂRA MORENI — DINAM 

BIRLAD 4—1 (1—0)
Localnicii au avut meciul la discr 

(ie și dacă ar fi insistat puteau r 
aliza o victorie și mai categoric 
Pentru Flacăra au marcat Bad<
(min. 1 și 75), Tocan (min. 71) 
Capoianu (min. 79). Unicul punct 
oaspeților se datorește lui Panti 
(min. 52). (P. Andrei, coresp.).
UNIREA FOCSANI — PROGRESE 

SUCEAVA 2—1 (1—1)
Joc de slabă factură tehnică. D 

min. 5 oaspeții au jucat cu un po 
tar improvizat, deoarece titularul s 
accidentat. Au înscris: Cioboată (mi 
15) și Cotruț (min. 50) pentru Uniri 
și Dadsș (min. 40) pentru Progress 
(H. Cohn și Gh. Cor’.ățeanu, coresp.

CLASAMENTUL
9801 29:12 
9 7 1 1 28:13 
S 44 1 13: 9 
9 4 3 2 12:1® 
9513 16:15 
9 3 3 3 15:11 
9 4 14 1121:15 
9324 15:13 
9315 12:16 
9 2 2 5 13:16 
9225 16:24 
9 1 4 4 6:13 
9135 14:16 
9 2 16 12:31

marcate de

GALA

realiza 
Creanj

1
Bucur)
2:50,5 ;

100 m. 
1:09,4: 

V Me- 
400

bras: M. Mitrofan (Cetatea 
2:46,2; Al. Schmaltzer (CCA) 
T. Rînea (Spartac) 2:51,7 ; 
fluture: AI Popescu (Dinamo) 
Șt. Kroner (Dinamo) 1:10,3; 
dianu (Cetatea Bucur) 1:15,8; 
m liber: Șt. Ionescu (CCA) 4:50,8; 
C. Mocanu (Rapid) 4:54,5, un rezultat 
bum pentru juniorul clubului Rapid, 
care este capabil de noi progrese; 
Gh. Ccciuban (Dinamo) 5:01,1.

FEMININ: “
riette Țincoca (CCA) 1:20,7; 
Dan (Rapid) 1:26,9; Niculina 
(CCA) 1:28,9; 100 m. bras: 
Iordan (Dinamo) 1:28,5; 
Boitchchovșchi (CSU) 1:30,5;

r "Sîmbătă seara la bazinul Floreas- 
-ea au luat sfîrșit întrecerile de veri
ficare a înotătorilor bucureșteni, în 
vederea apropiatei lor întîlniri (vineri 

«și sîmbătă) cu selecționata orașului 
rBudapesta. Singurele rezultate „ieșite 
• din comun" ale reuniunii au fost rea
lizate în proba de 400 m. liber femei 
de tinerele înotătoare Ingrid Wăchter 
(14 ani) și Vasilica lurciuc (15 ani) 
A fost o întrecere cane a entuziasmat. 
Cele două protagoniste au avut con
ducerea rînd pe rînd. Pe ultima lun
gime, însă, mulțumită unui finiș mai 
bun. Ingrid Wăchter s-a desprins în 
cîștigătoare. Timpul (5:35,7), cu care a 
acoperit distanța constituie cea mai 
bună performanță în bazin de 33,33 m. 
la senioare și junioare categ. 1 și a 
Il-a. Vasilica lurciuc. a fost cronome
trată în timpul de 5:37,8. Iată rezul
tatele ^tehnice MASCULIN: 100 m.
spate: AL Vasiliu (CSU) 1:09,3' D. 
£aminșfchi (CȘU) .1 ;Q9,81 SM) w. .iXiaa .(RcxoJta) 105,11 p.

. vV

100 ni. spate: Hen- 
Maria 
Toncu 
Sanda 
Helga 

Mă- 
riuca Rotaru (Rapid) 1:31,4; 4x100 m. 
mixt: selecționata A. 5:40,7.

Sărituri de pe trambulină: fete: 
Emilia L'u'pu (Rapid) 89,66 p., Viorica 
Kelemen (CSU) 88,65 p. Băieți : A. 
Breja .FI. Roșie) 117,61 p. A, Rott-

iHi n p
SO VA TA DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

Altirgare-a principală a reuniuanii de 
sîmbătă a fost premiul 7 Noiembrie. 
In aiceastă alergare Sovata, înviiagă- 
toare în două probe Ia Budapesta, a 
obținut o nouă victorie ușoază. Iapa 
Covaaaa, mareînd un mou salt de 
valoare a devenit o candidată la șefia 
generației cailor de trei ani. A reușit 
să învingă pe Gal și Văduva, primii 
clasați în Derbi. La pariul event 
înregistrat o cotă record. Pentuu com
binația Covasna-sorinei s-a plătit 
iei pentru 1 leu

REZULTATELE REUNIUNII*
I. iRiponsia (Picui F.), Răsmerita. 

’ ’ Cota: 3,30 — 23,50.
Germinai (Crișan), Gib, Răsărit. 
5,70 — 1&0 — 30,00.
Justin (Drăghici), Cazac, Vrednic. 
7,00 — 44,60 — 94.00.
Sovata: (Stoian P), Nașa mea, 

Stejar II. Cota: 1,70 — 3,70 — 11,60.
V. Pagoda (Picui F.), Severin, Gratis. 

Cota: 4,60 — 30,40 — 16,00.
Ordine-a triplă: &20
VI. Covasna (Tasim), Codaș, 

Cota: 3,70 — 115,30 — 64.50.
VII. Sorinei1 ’(Iorga), Fira, Ping-Pong. 

jCvta; 32,00 -4 114,10 -- 3720»

poțel.
II.

Cota:
III.

Cota:
IV.

s-a

3720

Clo-

stoc-

a s m
BĂLTĂREȚ A CÎȘTIGAT PREMIUL

7 NOIEMBRIE
Premuuil 7 Noiembrie — alergarea a® 

căpetenie a reuniunii <fe ieri a revenii 
armăsarului Băltăreț, care și-a egalat 
recordul carierii de 1’2.7,5. Alergarea 

pentru amatori a fost ciștigată de ar. 
ntăsirul Zdravăn, condus de artistul 
Dan Nicolae

REZULTATELE REUNIUNII 
SINT URMĂTOARELE:

I. Altor (Ghlnea), 1’49,1, Kavala, Fro» 
tiera. Cota: 4,CO — 89.00.

II. spic (Kocsis), 1’40,2, Ancora, Con 
dor. Cota: 6,60 — 9,60 — 41,50.

III. Vtrtej VI (Avram G.), 1’33,8, Stra
ja, orient II. Cota: 2,30 — 10,10 — 3ăi0

IV. Zdrayăn (Dan Nicolae) 1'33,6, Sin
ziana, Hervln. Cota: 3,40 — 17,03 —
16,30.

V. Birlic II (Avram), 1’34,2, Frlveliș- 
tea, Oltean. Cota: 2,80 — 54,io — 49,30.

VI. Băltăreț (Tănase), 1’27,5, Singu
rel, Simfonist. Cota: 2,00 — 14,40 — 
11,60.

VII. Oravița (Țlgăeru), 1,30,6 Olteț II, 
Caliban II. Cota: 5,3® — 9,70 — 13,00.

VIII. Faf (Țlgăeru), 1'29,6, Oradea, De. 
llcioasa. Cota: 4,50 — 25.90 — 9,90.

Ordinea triplă: 635,50 Iei.

1. Rspld 2 București
2. Metalul Titanii
3. Flacăra Moreni
4. C.S.M.S. Iași
5. Unirea Iași
6. Poiana Cîmpina
7. Gloria Bistrița

8. D namo Obor
9. D. mo Galați 

le. Frâjresul Suceava
11. Unirea Focșani
12. Foresta Fălticeni
13. Frahova Ploești
14. Dinamo Biriad

ETAPA VIITOARE (9 noiembrie) 
C.S.M.S. Iași — Metalul Titanii; Pro 
greșul Suceava — Dinamo Obor; Fo 
resta Fălticeni — Unirea Iași; Dina 
mo Galați — Unirea Focșani ; Dina 
mo Bîrlad — Poiana Cîmpina; Răpi» 
2 — Prahova Ploești; Flacăra Morer 
— Gloria Bistrița.



Reprezentativa R.P Romine a cîștigat primul joc 
cu selecționata Turciei:

renul. Toma alege terenul, iar oaspeții 
au lovitura de începere dar pierd ba
lonul și atacă echipa noastră, care 
încearcă poarta prin Oaidă și Dinu
lescu. In min. 6 atacă oaspeții și, 
profitînd de o greșeală a lui Caricaș, 
Metin trage 
pinge. Jocul 
ce mai mult 
jocurilor de 
plică bine sistemul „beton1 
tașii noștri au momente de derută. 
Oaspeții au o nouă situație favorabilă 
în min. 11, cînd Lefter șutează peste 
poartă. După acest moment dificil, e- 
chipa noastră preia inițiativa și con
struiește cîteva acțiuni frumoase și pe
riculoase. In min. 12 Oaidă trimite 
lui Tătaru care ratează de aproape; 
în min. 16 Constantin trage pe lîngă 
bară; în min. 
corner un șut 
echipei oaspe 
24 cînd, la o 
Oaidă, scoate 
lui Dinulescu. O nouă intervenție sal
vatoare a portarului turc este cea din 
min. 25, cînd reține mingea trimisă 
cu capul de Eftimie sus la colț. Echi
pa Turciei contraatacă în min. 27, dar 
Toma lămurește situația. Cea mai 
mare ocazie de gol din prima repriză 
este aceea a lui Dinulescu (min. 42) 
cînd — scăpat singur în careu — trage 
pe lîngă poarta părăsită ds Turgay. Cu 
un minut înainte de pauză, Can șu 
tează periculos, Toma scapă batonul 
dar îl reprinde imediat, înainte să 
tervină Aîetin.

3-0 (0-0)
(urmare din pag. 1)

Lefter venea des în urmă, îngroșînd 
rîndurile apărătorilor. In felul acesta 
jucînd și contraatacînd des prin Hilmi 
și Metin, cele două 
oaspeții au rezistat 
în min. 62, cînd 
mul gol. Fotbaliștii 
individuală destul de 
excelează (Metin, Lefter, Can, Is
mail). Remarcabil a fost jocul lor și 
sub aspect tactic; au construit contra
atacuri rapide, care prin deplasări și 
schimbări de direcție au creat uneori 
momente dificile la poarta lui Toma. 
Au o bună rezistență fizică, detentă. 
'Apărătorii au cîștigat majoritatea du
elurilor 
rea lor 
ce le-a 
finalul

urcarea scorului și de accidentarea 
Turgay la un plonjon imprudent, 
de o parte au început să simuleze 
sînt loviți, iar pe de alta au comis 

gesturi nesportive, uneori lovindu-i pe 
jucătorii noștri (Popa, Nunweilier, 
Macri) cînd aceștia erau căzuți și jocul 
era oprit.

Meciul de ieri ne-a arătat că fot
balul turc are o bună valoare, ceea ce 
explică 
Turciei 
nale

vîrfuri de atac, 
mult timp, pînă 
au primit pri- 

turci au tehnică 
bună, unii chiar 

Can,

puternic dar Toma res- 
începe să aibă din ce în 
o alură mai vie, specifică 
cupă. Apărarea turcă a- 

și înain-

lovitură 
lovește 
Vasile reia peste bară de la numai 
cîțiva 
peste 
chipei 
destul 
nere 
rezultat.

liberă de la 16 m., mingea 
bara, revine în teren și Al.

metri I Același Al. Vasile trage 
poartă la uu nou corner al e- 
noastre. Oaspeții atacă și ei, 
de închegat și obțin două cor- 

(min. 57 și 61), rămase fără

TREI GOLURI
20

Șl DOUA BARE IN 
MINUTE

de 
lui 
pe 
că

la mingile înalte. Comporta- 
a fost în general sportivă, ceea 
atras aplauzele publicului. In 
meciului însă, enervați poate

rezultatele obținute de echipe 
în ultimele întîlniri internațio-

O REPRIZA „ALBA'

La fluierul arbitrului elvețian G. 
Dienst, ajutat la tușă de A. Andres 
și A. Kiinzel, echipele au aliniat ur
mătoarele formații :

R. P. ROMINA: Toma — 
Caricaș, Macri — Al. Vasile, 
wciller — Oaidă, Constantin, 
lescu, Eftimie, Tătaru.

TURCIA: Turgay — Ismail,
— Mustafa, Naci, Ahmed — 
Can, Metin, Kadri, Lefter.

Cei doi portari, amîndoi căpitani de 
echipă, schimbă tradiționalele buchete 
de flori și fanioane și apoi aleg te-

Popa, 
Nun-

Dinu-

Basri
Hi Îmi,

de masă
(Urmare din pag. 1)

(AL. GROSSVzinanio Timișoara, 
coresp. regional).

MEDIAȘ. 76 concurenți au luat 
startul în întrecerile de cros desfășu
rate duminică. La juniori a învins 
echipa Rapid, iar la junioare echipa 
Avîntul. (DAN VINTILA — corespon
dent).

ARAD. Printre cei 155 concurenți la 
etapa orășenească a crosului de masă 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie", ma
joritatea au fost elevi și eleve din 
școlile arădene, care au luat startul 
în probele de juniori și junioare. La 
băieți a cîștigat echipa Școlii profe
sionale „Gh. Dimitrov", iar la fete e- 
chipa Școlii profesionale textile. La 
seniori, prima din cele 3 echipe par
ticipante a fost U.V.A.-AMEFA. 
(ST. WEINBERGER — corespondent).

CONSTANȚA. Participanții au fost 
numeroși și întrecerile s-au ridicat 
la un bun nivel tehnic. Probele au

onosport
Așa arată un buletin Pronosport cu 

12 rezultate exacte la concursul 
44 (etapa din 2 noiembrie 1958).

nr.

I
1
1

'..S. Orad. anulat
2
1
1
1

X
X
2
X

I R. P. Romînă — Turcia
II C.S. Tg. Mureș—Corv. I luned.

III Minerul Lup. — C.S.A. Sibiu
IV Minerul B.M.- "" ~ '
V C.F.R. Tim.—Tract. O. Stalin 

VI Gloria Bis. — C.S.M.S lași
VII AMEFA Arad—Gaz Met. ” '

VIII Ind. Sîrm. C. T.—Știința
IX Fiorentina — Juventus
X Milan — Internazionale

XI Spăl — Sampdoria 
XII Bari — Lazio

Med.
Cr.

Meciul IV (Minerul Baia Mare — 
1 S. Oradea) nedisputîndu-se a fost 
mulat. Conform Regulamentului se 
icordă pronostic gratuit tuturor vari
olelor depuse.

l a acest concurs au fost depuse 
proximativ 461.000 variante,

17 Turgay respinge în 
al lui Tătaru. Portarul 
se remarcă și în min. 
centrare pe jos a lui 
mingea din picioarele

O BARA IN MIN. 54!

reluare, jocul este mai dîrz, 
cu
Și

in-

se
o

La
joacă 
parte 
insistent, 
legătură 
ner nefructificat 
urmează un șut 
lescu, dar peste 
min. 54 avem o
chide scorul: Constantin execută o

mai multă ardoare de 
de alta. Atacul nostru este 

acționează cu mai multă 
și eficacitate. După un cor- 

de oaspeți (min. 48), 
puternic al lui Dinu- 
poartă (min. 52). iu 
altă ocazie de a des-

U

fost cîștigate de echipele Dinamo la 
juniori și seniori și Școala Pedagogică 
la junioare. (P. ENACHE — cores
pondent regional).

ORAȘUL STALIN. Aproape 200 de 
sportivi au luat startul în etapa oră
șenească a crosului de masă. Probele 
au fost cîștigate de Steagul roșu la 
juniori,u Șc. medie nr. 7 la junioare. 
Politehnica la seniori și Poligrafia la 
senioare Poligrafia a fost singurul 
colectiv sportiv sindical care a pre
zentat echipe în toate probele. (C. 
GRUIA — coresp).

Superioritatea
ri-loc noștri este concretizată, în sfîrșit, 
în min. 62. Mingea pleacă de la AI. 
Vasile și ajunge la Oaidă, care schim
bă cu Constantin. Acesta face cîțiva 
pași și o retrimite în adincime lui 
Oaidă. U<1 șut puternic și extremul 
nostru trimite mingea sub bară : 1—0. 
Oaspeții reacționează prompt și, un 
minut mai tîrziu, Metin scutură bara 
de sus, printr-un șut de la distanță. 
Oaidă și AI. Vasile încearcă și ei 
poarta lui Turgay, cu șuturi puternice, 
greșind de puțin , „a. Din nou emo
ție la poarta noastră și... în tribune ; 
în min.
Oaspeții 
min. 72 
noastră 
centrare 
prin fața porții, dar Dinulescu și Tă
taru ratează. In min. 77, Constantin 
străpunge din nou apărarea oaspeți
lor (lansat de ai. Vasile). Tur'- ii 
iese înainte și plonjează, dar Constan
tin este mai iute și trimite mingea pe 
sus în poartă, din apropierea liniei de 
corner: 2—0. Turgay se accidentează 
în această fază, părăsește terenul și 
în locul lui, intră în poartă interul 
dreapta Can. Patru minute mai tîrziu, 
după un corner al oaspeților, Tătaru 
— lansat de Djnulescu — face o cursă 
la capătul căreia pasează, printre Naci 
și Ismail, lui Dinulescu. Acesta trage 
din apropiere în piciorul lui Ahmed, de 
unde mingea ricoșează în poartă: 3—0! 
Meciul c jucat și pînă la sfîrșit nu mai 
este nimic important de semnalat. E- 
c'.rioa noastră pare mulțumită de re
zultat și nu mai insistă, deși are în 
față un portar improvizat.

In general, jocul a plăcut, prin ca
racterul său de cupă, prin combativi
tatea echipelor și prin ...namismul 
numeroaselor acțiuni din repriza a 
doua. In cursul întîlnirii am remarcat 
în mod deosebit pe i'oma, Popa, A'. 
Vasile, Nmnveiiier și Constantin (în 
repriza a doua) din echipa noastră, 
Turgay, Naci; Ismail, Metin și Lefter, 
din echipa turcă.

teritorială a iucmo-

70 Metin trage iar în bară, 
au o per... , de atac și în 
obțin un nou corner. Echipa 
ripostează imediat și la o 
a lui Constantin mingea trece

UN ARBITRAJ FOARTE BUN

La buna desfășurare a întnniriî a 
contribuit și arbitrajul foarte bun, 
autoritar și competent prestat de elve
țianul G. Dienst. El a urmărit îndea
proape fazele, a dat decizii corecte, a 
intervenit numai cînd a fost nevoie, 
ap'.icînd foarte bine legea avantajului. 
A fost ajutat bine de-colegi; săi de la 
tușă.

Dănilă Done și Martin Farkaș au furnizai o Intilnire dinamică. 
(Foto: T. Roibu)

★

Dinamo București — Metalul M.I.G.
25—15

Sîmbătă seara — ca și duminică 
dimineața — o mare parte dintre 
membrii echipei reprezentative de box 
(care va întîlni peste'două săptămîni 
la H arcov și Kiev selecționata Ucrai
nei) au evoluat în sala Dinamo, în 
cadrul etapei a treia a campionatului 
republican pe echipe, lntîlnirea de 
sîmbătă seara dintre formațiile bucu- 
reștene Dinamo și Metalul M.I.G. a 
ținut publicul tot timpul sub tensi
une, majoritatea partidelor caracteri- 
zîndu-se printr-o mare dîrzenie. Cum 
era de așteptat, dinainoviștii au ter
minat învingători (scor: 25—15)), dar 
nu fără a se întrebuința serios. Cele 
mai aplaudate partide au fost acelea 
dintre Toma Constantin — Andrei Ol- 
teanu, M. Farkaș — Dănilă Done, I. 
Dragnea — Dănilă Enut si N. Linca — 
D. Rizea.

Campionul categoriei cocoș Toma 
Constantin, a avut în tînărul A. Oltea
na un adversar . deosebit de dificil. 
Chiar din primul rund, metalurgistul 
este agresiv și trimite cu adresă mul
te directe de stingă la stomac, în 
timp ce Toma, în defensivă, contrea
ză rar. Dinamovistul pornește decis 
la atac în repriza a 11-a dar, spre 
sfîrșit, tot. O'teanu este acela care 
are inițiativa. Rutina campionului își 
spune cuvîntul în ultimul rund, cînd 
expediază cîteva directe de stingă, re
simțite de adversar. Juriul a acordat 
victoria la puncte dinamoviștului dar, 
după părerea noastră, un rezultat de 
egalitate era mai echitabil. O întîlni- 
re dinamică au furnizat semiușorii 
M. Farkaș și Dănilă Done. Metalur
gistul a fost mai bun, mai ales în 
primul rund, cînd a folosit cu succes 
directa de dreapta. Farkaș, cu o gar
dă defectuoasă a încasat lovituri ce 
puteau fi evitate. El a avut totuși ini
țiativa în repriza a treia și a punc
tat mai mult, din viteză, fapt la care 
a contribuit și scăderea bruscă a 
lui Done. In cele din urmă Dănilă 
Done a fost declarat învingător la 
puncte. Și aci, părerea noastră este

Campionatul categoriei C la fotbal
SERIA I

C.F.R. Pașcani — Minerul C. Lung 
Mold. 2—0 (1—0).

Petrolul Aloinesti
Iași 1—0 (1—0)

Textila Botoșani — C.S.A. Bacău 
0—2 (0—1).

Unirea II Iași — Gloria Dorohoi 
3—2 (3—0).

Etapa viitoare: C.S.A. Bacău — 
Gloria Dorohoi, C.S.M.S. II Iași — 
C.F.R. Pașcani, Textila Botoșani — 
Unirea II Iași, Textila Buhuși — Pe
trolul Moinești. Minerul C. Lung. 
'Mold. — Sp. Muncitoresc Rădăuți.

C.S.M.S. I)

Textila Botoșani
• 9- - -

Moinești, Minerul C. Lung.

SERIA A ll-A
V

Victoria Bu-

— Cimentul

Comb. Polig.

S.N.C. Constanța — Știința Galați 
2—0 (0—0).

I.M.U.M. Medgidia — 
zău 1—0 (1—0).

C. S. Gloria Galați 
Medgidia 3—1 (1—0).

Dinamo 9 București’ —
Buc. 1—0 (0—0).

Ancora Galați — Industria Sîrmei 
Brăila 1—3 (1—2).

Etapa viitoare: Victoria Buzău — 
C.S. Gloria Galați, Ancora Galați — 
S.N.C. Constanța, I.M.U.M. Medgidia 
— Dinamo 9 București. Industria Sîr- 
mii Brăila — Cimentul A'edgidia, Știin
ța Galați — Comb. Polig. Buc,

un rezultat de egalitate ar fi ogli 
mai just cele petrecute în r.n

că, 
dit
Foarte bine s-a comportat tînărul D 
nilă Enuț în fața rutinatului II 
Dragnea. Curajos, mobil și agresi 
Enuț a realizat un nesperat „mt 
nul". In sfîrșit, Nicolae Linca și I 
Rizea au furnizat o întâlnire deoset 
de dinamică, caracterizată printr-i 
violent schimb de lovituri mai ales 
rundul II. Rizea a recepționat în ser 
cîteva directe la figură și stoma 
fiind numărat la un moment dat. Pr 
aceleași momente critice a trecut 
campionul olimpic în repriza a trei 
cînd Rizea a avut o revenire excei 
țională — insuficientă însă pentru 
remonta întreg handicapul. înving, 
tor la puncte N. Linca. ALTE RFZUI 
TATE: M. Cristea (M) b.p. V. Dum 
trache (D); C. Gheorghiu (D) b.
Dinu Eugen (M); C. Dumitrescu (E 
b.p. St. Bogdan (M); D. Gheorphi 
(D) b. ab. III Gh. Simion (M); Gh< 
tu Velicu (D) b. ab. II Gh. Colfti 
(M); D. Ciobotaru (D) b. p. Al. Jt 
gubete (M).

R. CĂLARAȘANU
C.C.A. — Spartac 25—17

feri dimineață, sala Dinamo a gă; 
duit o nouă reuniune pugilisțică, îi 
tîlnirea dintre echipele C.C.A. și Spa, 
tac. lntîlnirea a fost câștigată di 
boxerii militari cu scorul de 23—17. C 
«mele excepții, meciurile au fost de u 
nivel tehnic scăzut, lată rezultatele 

Mihăiiescu (C.C.A.) meci nul c 
Mircea Mihai (Sp.), V. Șchiop 
(C.C.A.) meci nul cu Șt. Dunntrach 
(Sp.), E. Cișmaș (C.C.A.) meci nt 
cu D. Fierar a (Sp.), V. Czege>
(C.C.A.) b.p. C. CaJciu (Sp.), D. Bar 
laș (C.C.A.) b.p. Gr. Vlad (Sp.), i 
Demeter (Sp.), b.p. N. Negrea (C.C.A.; 
Șerbii Neacsu (C.C.A.), b. ab. I Nice 
lae Niță (Sp.), V. Tiță (C.C.A.), b.j 
N. Alexandru (Sp.), Bătrinu Tănas 
.......................................... (G.G.A.J 

b.k.o.

SERIA A III-A
Craiova — Confecția Bucu-Dinamo 

rești 0—0.
Dunărea

Craiova 0—1 (0—0).
Cetatea Bucur I.T.B. București — 

Rapid Reg. Ploești 0—1 (0—1).
Unirea Pitești — Metalul Tîrgovișto 

l_0 (1—0).
C.S.1,1. București — Oltul Tr. Mă

gurele 6—2 (3—1).
Etapa viitoare: Unirea Pitești — 

Cetatea Bucur I.T.B. București, Con
fecția București — Metalul Tîrgoviște, 
Rapid Reg. Ploești — Dunărea Cora
bia, C.F.R. Rovine Craiova — C.S.U. 
București, Oltul Tr. Măgurele — Di
namo Craiova.

SERIA A IV-A

Alimentara Tg. Mureș — Rafinăria 
Cîmpina 4—2 (3—0).

Partizan Reghin — Textila Sf. 
Gheorghe 1—0 (0—0).

Metalul Aiud — Mureșul Toplita 
2—1 (2—0).

Torpedo — Voința Tg. Mureș 3—0 
(2-0).

Carpati Sinaia 
2—2 (1 — 1).

Etapa viitoare: VoiQța Tg. Mureș
— Cârpați Sinaia, Rafinăria Cîmpina
— Chimia Făgăraș, Textila Sf. Gheor
ghe — Alimentara Tg. ARtreș, Parti-

Corabia — C.F.R. Rovine

zan Reghin — Mureșul Toplița, 
pedo — Metalul Aiud.

SERIA A V-A
Cluj — Tisa Sighet

Tor-

3—1C.F.R.
(1-0).

Arieșul
(2-0).

Someșul Satu Mare — Dinamo 
Mare 1—1 (1—0).

Rapid Oradea — Stăruința 
Mare 1—1 (1—1).

Etapa viitoare : Tisa Sighet —
șui Turda, Rapid Oradea — Recolta 
Cărei, C.F.R. Cluj — Sompșul Satu 
Mare, Stăruința S-atu Mare — Rapid 
Cluj, Voința Oradea — Dinamo 
.Mare.

Turda — Rapid Cluj 3—1

Baia

Satu

Arie-

Baia

2—1

Metalul Oțelul

; £
țehimia Făgăraș

SERIA A VI-A
Aurul Brad — Flacăra Tg. Jiu 

(1-1).
Olimpia Reșița

Roșu 1—3 (0—1).
Indagrara Arad — Unirea Rm. Vîl- 

cea 0—0.
Drubeta Tr. Severin — t. Metalul 

Bocșa Romînă 1—0 (1—0).,
U.M. Cugir — C.F.R. Șimeria 1—0 

(1-0). ,.
Etapa viitoare: Metalul .Oțelul Roșu

— Indagrara Arad, C.F.R.. Sjmeria — 
Drubeta Tr. Severin, Metalul Bocșa 
Romînă — U. M. Cugir, Unirea Rm, 
Vîlcea —• Aurul Brad, Flacără Tg. Jiu
— Olimpia Reșița,

(Sp.), b.p. Z. Ciocirlan 
Gheorghe Negrea (C.C.A.), 
N. Bătrinu. (Sp.).
Orașul Stalin : Dinamo — 

Bucur 19—21
ORAȘUL STALIN 2 (prin

— Azi a avut loc iu localitate întîl u 
rea de box dintre echipele Dinam 
Orașul Stalin și Cetatea Bucur — 
București. Bucureștenii au cîștigat în. 
tîlnirea cu scorul de 21—19. lată rezul
tatele în ordinea categoriilor: Puiu 
Nicolae (D) b.p. Al. Bariciu (C.B.); 
V. Mahu (D) b.p. A. Morăruș (C.B.); 
ion Bocianu (C.B.) b.p. C. Bohor (D); 
.4. Drăgan (D) b.p. P. Vizitiu (C.B.); 
V. Carvațchl (D) meci nul cu Marin 
ton (C.B.): Mihai Stoian (C.B.) b.p. 
V. Dumitru (D) : V. Vlădescu (C.B.) 
b.p. ion Ailenii (D) ; A. Blank (C.B.) 
b.p. /, Pătran (D) — decizie nejustă: 
Petre Zahar ia (C.B.) b.p. Carol Peter
man (D) ; Ș7. Mașcovescu (D) b.p, 
Gh. Rbssler (C.B.) — decizie nejustă. 
CAROL GRUIA — corespondent

CONSTANȚA : C. S. Marina — 
Gloria Galați 26 15

(prin telefon). — 
Ipătescu" a 

ieri dimineața întâlnirea de 
box dintre echipele C. S. Marina Con
stanța și Gloria Galați. Localnicii au 
cîștight cu scorul de . .................... .. ..
REZULTATELE: V. 
ab. 1 V. Mihail (G), 
b. p. D. Răgălie (M), 
b. p. Nicu Popa (G), C. Preda (M) 
b. rănire adv. Al. Mușaf (Gfe N. Sto- 
enescu (M) meci nul cu Doi Crist ea 
(G), Dobre Pavel (M) meof nul cu 
Iani Corfiatis (G)! V. Vilparl (M) 
b. ab. I.D. Stanemir (G), N. Cozma (M) 
b. ab. 111 Al. Novac (G), N. Topaiă 
(M) b.p. C. Ștefan (G), i. I^znr (M) 
cîștigă prin n°prczentare. VALERIU 
SUCIU — coresp.

CONSTANȚA
Grădina de vară „Ana 
găzduit

Cetate*

telelou)

26—13. 1AIA 
Vintilă (M) b. 
ion Turca (G) 
Șt. Văcaru (M)



Vasile Pinciu a cîștigat cea de a II*a 
difie a „Cupei Sportul popular66 la călărie

) săritură spectaculoasă, prin care Vasile Pinciu a cîștigat „Cupa Sportul 
pular". ' (Foto: B. Ciobanii)

2) zi ca de vară, un public mai mi
ros și mai entuziast ca oricînd, con- 
•enți multi (în frunte cu lotul re- 
blican) și dispute dîrze, acestea au 
t principalele caracteristici ale ce
de a doua ediții a „Cupei Sportul 

pular" la călărie, desfășurată sîm- 
ia și ieri dimineață pe baza hipică 
i Calea Plevnei. Mulți dintre pasio- 
ții acestui sport au plecat ieri la 
nz acasă cu regretul că s-a încheiat 
lendarul competițional pe anul în 
rs. Abia s-au scurs cîteva zile dc la 
ibilirea recordului republican de înăl- 
ie de către Vasile Pinciu și iată 
tot el este acela care ne-a oferit o 

uă surpriză plăcută. In cel de al 
silea baraj al probei de forță, unde 
ji rămăseseră în concurs doar doi 
lăreți, Vasile Pinciu pe calul Mindir 
Gh. Langa pe Machedon (ambii din 

tul republican), primul reușește să 
;acă fără greșeală cele două obsta- 
le înălțate la 1,60 m. și respectiv la 
10 m„ cucerind astfel „Cupa Sportul 
ipular" pe anul 1958. Surpriza este 
impietată aci și de faptul că la acest 
incurs calul Mindir a sărit pentru pri- 
a oară 1,90 m., ultima lui perfor- 
anță la înălțime fiind 1,78 m. Pasio- 
Intul duel dintre Pinciu și Langa a 
st precedat de două baraje deosebit 
: disputate, ai căror „eroi" au fost

(Foto: B. Ciobanii)
Al. Longo — pe Sucitu, V. Bărbucea- 
nu — pe Robot, Vasile Pinciu — pe 
PrundiȘ și Mindir și Gh. Langa — pe 
Rapsod și Machedon (toți din lotul 
republican).

Proba de precizie obstacole desfășu
rată tot ieri dimineață a fost dominată 
cu autoritate dc Gh. Langa, care a 
cîștigat cu caii Rapsod (0 puncte timp

24,9 sec.) și Machedon (0 p. 38,5 sec.) 
ambele manșe. El a fost urmat la. 
manșa I-a: 2. Gh. Ghițiiran (C.C.A.) 
pe Baron 0 p. 26,7 sec.; 3. Stama Petre 
(Dinamo Buc.) pe Răsunet 0 p. 30,2 
sec. Manșa II-a: 2. C. Vlad (E.H. Gr. 
Ploești) pe Castor 3 p. 35,3 sec.; 3. O. 
Secer (Dinamo Buc.) pe Covrig 4 p. 
29 sec.

O comportare din cele mai frumoase 
a avut în cadrul întrecerilor rezervate 
piticilor și juniorilor cat. I-a, tînăra 
loianda Lazăr, în vîrstă de 13 ani, 
care a cucerit locul I în cele două 
probe cu calul Albita, fără nici o pe
nalizare, cu rezultatul de 44,7 și res
pectiv 54,2 sec.

Proba de obstacole-fete a revenit în 
mod neașteptat dar pe merit tinerei 
Angela Ștefan (C.S.U. Buc.) pe calul 
Bivuac cu 0 puncte. Pe locurile 2 și 3 
s-au clasat în ordine Elena Leov (C.S. 
Recolta Buc.) pe Sadea cu 3 p. și 
Neli Scltiș (C.S.A. Buc.) pe Văzduh 
cu 4 p. Primele locuri în probele re
zervate juniorilor cat. II, tineretului și 
antrenorilor au revenit lui A. Donescu, 
K. Fulop și V. Fotescu.

In cadrul festivității de premiere, re
dactorul șef al ziarului „Sportul popu
lar" — tov. MIRCEA COSTEA — a în
chinat lui Vasile Pinciu cupa oferită 
de ziar cîștigatorului probei de forță.

OCTAVIAN GINGU

In nhimaiS joc al turneului

MAID (POZMh) i
Ci 3-1 (1-9) b

Prima deschidere la meciul de fotbal 
Romînia-Turcia, întîlnirea internațio
nală de hochei pe iarbă dintre echipele 
Griinwald (Poznan) și C. S. Victoria 
București, a constituit o frumoasă pro
pagandă pentru acest sport, jocul des
fășurat de ambele echipe fiind în repe
tate rînduri aplaudat <fe zecile de mii 
de spectatori.

Polonezii au făcut din nou dovada ca
lităților lor tehnice, reușind să-și în
cheie turneul cu o victorie meritată, 
3—1 (1-—0). Echipa bucureșteană a rezis
tat onorabil.

Golurile au fost marcate de către 
Marzek (2) șl Stube pentru Grunwald, 
iar Pășcălău pentru C. S. Victoria.

Arbitrii Krawczyk și Marinescu au 
condus foarte bine următoarele for
mații:

Griinwald: Filipiak, Kub’iak, Smigels- 
ki, Szkripniak, Skrzypczak, Starjinski, 
Csajka, Wișniewski, Marzeck, Maciasc- 
zyk, (Novacek) Stube.

C.S. Victoria: Degen, Zburlan. Comă- 
nescu. Catană, Dulimov II, Zgripcea, 
Baghilovicl, Stanca (Pășcăiau), becă- 
șanu, Neacșu (Berbecaru).

MECIURI VIU DISPUTATE 
N CAMPIONATELE DE VOLEI
întrecerea echipelor masculine de 

>lei din categoria A a fost dominată 
: meciul Știința Cluj — Cetatea 
jcur. Meciul a atras o cifră record 
■ spectatori: 3500. Partida a răs- 
iițit entuziasmul și dragostea pentru 
■est, sport arătată de miile da iubitori 

voleiului din Cluj, fiind cel mai 
nmos joc de volei văzut la Cluj în 
.timii ani. Victoria a revenit stu
diilor cu 3—2, dar ea a fost incertă 
nit în ultimul moment. Intr-adevăr, 
icureștenii conduceau în setul 5 cu 
--2 și 13—11 1 Cu un efort suprem, 
țvoința gazdele au reușit sa egaleze 
jtnația și să cîștige meciul. Cherebe- 
u. Fieraru, Datu (Știința), Roman

Riisescu (Cetatea Bucur) au fost 
ii mai buni jucători.
Tot dintre rezultatele echipelor mas- 
iline, iese în evidență performanța 
hînută de Victoria București, care a 
urecr.t C.C.A. cu 3—0.
întrecerea echipelor feminine a fost 

practerizată de „meciul" București — 
[rovinele, de care aminteam și în ar- 
fcolul nostru de sîmbătă. Întrecerea 
Prevenit echipelor bucurestene cu 4—1; 
iatru echipe bucurestene au cîștigat

Echipa de tenis de masă 
în întîlnirea

CLUJ (prin telefon). Intîlnirile de 
:enis de masă desfășurate sîmbătă și 
iuminică în orașul nostru în cadrul 
.unii Prieteniei Romîno-Sovietice, în- 
:re reprezentativele Cluj și Chișinău 
iu luat sfjrșit cu victoria sportivilor 
lomînî.

Astfel, la echipe bărbați. Cluj a în- 
Tecut Chișinău cu 12—4: Majtehniv— 
prinberg 2—1, Harasztosi — Perel- 
inan 2—0, Cobîrzan — Scorie 2—0, 
Rethv — Longvin 2—0, Majtehniy — 
Perelman 0—2, Harasztosi — Scorie 
2—0, Cobîrzan—Longvin 2—0, Rethy 
r- Grinbefg 0—2, Majteniy — Scorie 
2—0, Hlirasztos.i — Longvin 2—0, 
Pobîrzan Grinberg 0—2, Rethy — 
Perelman 2—1, Majtehniy — Longvin 
1—Q, Harasztosi — Grinberg 2—0, 
Cobîrzan — Perelman 2—0, Re-

meciurile lor cu echipele respective 
din provincie, unul singur revenind 
formației clujene „Someșul", care a 
întrecut cu 3—2 pe Dinamo București, 
chiar în Capitală. Performanța echipei 
oaspe este foarte frumoasă.

Iată rezultatele tehnice înregistrate 
ieri :

MASCULIN : C.S.M.S. Iași — Voin
ța București 2—3 (15—9, 15—17,
12—15, 15—10, 15—17), Știința Cluj 
— Cetatea Bucur 3—2 (7—Î5, 16—14,
15— 7, 12—15, 15—13), Victoria Bucu
rești — C.C.A. 3—0 (4, 13, 15), Di
namo București — Tractorul Orașul 
Stalin 3—1 (15—10, 15—8, 8—15,
17—15), . Constructorul București — 
Rapid București 0—3 (12, 7, 15).

FEMININ : Rapid București — Vo
ința Or. Stalin. *3—0 (6,* 7, 13), Mc-’ 
talul M.I.G, București — Stiinta Cluj 

,3—1 (15—5, 10—15, 15—8, 15—7), 
Știința Timișoara — Comb. Polig. 
București 0—3 (7, 7, 8), Dinamo Bucu
rești — Someșul Cluj 2—3 (15—3,
16— 14, 11—15, 11—15, 9—15), Pro
gresul București — Voința Sibiu 3—2 
(10—15, 15—5, 10—15, 15—13, 15—10).

a Cliiiuloi învingătoare 
cu Chișinău
thy — Scorie 2—0. La fete, selec- 

î a dispus de cea 
cu 9—0: Tompa — 
2—0, Lucia Cobîr-

2—0, Biro — Po-

L

Scoruri strînse în etapa de ieri 
a campionatelor de baschet

Prin surprizele înregistrate și, mai 
ales, prin scorurile strînse cu care 
s-au încheiat majoritatea partidelor, 
campionatele republicane de baschet 
se anunță mai echilibrate ca oricînd, 
atît în lupta pentru primele locuri, 
cît și în disputa pentru evitarea retro
gradării.

In campionatul masculin, menționăm 
în primul rînd victoria echipei Olim
pia asupra Rapidului într-o partidă 
foarte echilibrată. Succesul Olimpiei s-a 
conturat în partea secundă a reprizei 
a doua, cînd au fost eliminați pentru 
cîte cinci greșeli personale doi din 
jucătorii de bază ai formației .vapid : 
Ganea și Cucoș. De aci, s-a făcut sim
țită superioritatea echipei Olimpiei la 
panou. Olimpia a cucerit astfel a treia 
victorie în acest campionat. O perfor
manță meritorie care ilustrează serio
zitatea în pregătire a jucătorilor care 
compun formația. Rapid a făcut o 
partidă bună, categoric superioară 
celor din primele două etape dar eli
minarea celor doi jucători de bază 
nu a putut fi suplinită de rezerve.

La Oradea, Dinamo din localitate 
nu a putut trece de Dinamo București. 
Rezultatul de egalitate ilustrează dîr- 
zenia cu care s-a jucat și scoate în 
relief forma bună a bucureștenilor, 
care au rămas neînvinși. Bună este și 
performanța echipei Metalul M.I.G. 
București, care a învins la Tg. Mureș 
echipa locală Dinamo. ,A fost o par
tidă pasionantă, decisă în ultimele 
secunde prin înscrierea unui coș de 
către Sorin Stroe.

In campionatul feminin derbiul etapei 
s-a jucat ta București, între echipa Ra
pid și Voința Orașul Stalin. După 
o repriză foarte slană, în care au a- 
runcat din acțiune la coș doar de 10 
(!) ori și au înscris o singură dată 
(III), bt'.cureștencele s-au comportat 
mai bine și au reușit să egaleze și să 
cîștige o partidă în care s-a jucat exa
gerat de nervos. Voința Orașul Sta
lin ne-a dezamăgit, în primul rînd

prin nervozitatea excesivă a jucătoa
relor, care nu s-au regăsit în nici un 
moment. Tactica apărării combinate 
(om la om și zona) s-a dovedit eficace 
și a dat rezultate bune, dar atacul a 
funcționat slab.

Surpriza etapei a fost furnizată 
de echipa C.C.A., care a învins pe 
C.S.U. București. Proaspetele parhcil 
pante la campionatul republican au 
făcut dovada bunei lor pregătiri, ju- 
cînd cu multă hotărîre în fața unei 
echipe considerată net favorită. Stu
dentele au fost de nerecunoscut. După 
partidele bune făcute în primele două 
etape în fața unor echipe de valoare 
(Rapid și Constructorul) ne așteptam 
ca duminică să le vedem evoluînd re
laxat, făcîndu-și jocul spectaculos și e- 
ficace de pînă acum. S-au prezentat 
însă emoționate ca le cel mai greu 
examen 
în nici 
reală.

și nu au reușit să se apropie 
un moment de valoarea lor

O. STANCULESCU

acum rezultatele tehnice țiIată
clasamentele după etapa lila: MAS-’ 
CULIN : Știința Timișoara—Voința 
Iași 56—44 ’ (29—16), Știința Cluj— 
OCA 65—73 ( 25—39), Dinamo Tg. 
Mureș—Metalul MIG București 62— 
63 (35—33), Cetatea Bucur—Torentul 
Galați 44—54 06—19), Rapid Bucu
rești—Olimpia București 52—56 ( 26— 
26), Dinamo Oradea—Dinamo Bucu
rești 53—53 (30—28).

CLASAMENT:

Bile (Olimpia) i-a fentat pe Călugăreanu și Cucoș (Rapid) și astfel va 
putea pasa mingea coechipierilor săi. (Foto: M. Mfctei)

■

1. C.C.A.
2. Met. MIG București
3. Olimpia București
4. Dinamo București
5. Dinamo Tg. Mureș
6. Știința Cluj
7. Rapid București
8. Torentul Galați
9. Voința Iași

10. Știința Timișoara
11. Dinamo Oradea
12. Cetatea Bucur 

FEMININ: C.S.
București 50—55

2
2
2
2
2
2
3

166:215 
133:196 
171:176
136:298

202:204 1, 
165:173 5 
167:188 5 

5
5
4
3

Oradea—Olimpia 
(23—29), Rapid 

București—Voința Orașul Stalin 37— 
31 (9—15), Constructorul București—• 
Voința Oradea od—34 (31—13),

OCA—CSU București 29—24 (13—9), 
Progresul București—Clubul Școlar
Timișoara 54—35 ( 35—lo), Voința Tg. 
Mureș— Alimentara Tg. Mureș 34—41 
(10—20).

CLASAMENT:
3300 163: 89 9 
3 2 1 0 144:116 8 
3210 120:108 3 
3201 129:126 7 
3 2 0 1 171:133 7 
3 2 0 1 113:110 7 
2 2 0 0 
3 10 2 
3 0 0 3 
3 0 0 3 
3 0 0 3 
2 0 0 2

1. Constructorul Buc.
2. Progresul București
3. Alimentara Tg. Mureș
4. Voința Or. Stalin
5. Olimpia București
6. C-C.A.
7. Rapid București
8. C. S. Oradea
9. CSU București

1D. Voința
11. Clubul
12. Voința

85: 72 6 
149:147 5 
105:137 3 
112:166
93:149 3
78:114 2

Tg. Mureș
Școlar Tim. 
Oradea

A
ora 19,30 are loc în amfi-Azi la

teatrul Institutului de științe juridice 
o importantă șeumță a tuturor arbi
trilor din Capitală. Prezența este obli
gatorie.

EXCELENTELE REZULTATE ALE 
ATLEȚILOR SOVIETICI

ATIRTIQM 8 u'Lmele două 
AlLtlIoIu zile ale campionatului

pe echipe al U.R.S.S., 
s^iu înregistrat cîteva rezultate de 
valoare mondială. Astfel, atleta Ga
lina Bîstro^ă a totalizat 13 pentatlon 
4872 p. întrecînd cu 28 p. recordul lu
mii care-i aparținea. La decatlon Kuz- 
nețov a totalizat 8037 p. ceea ce cons
tituie un nou record european. De 
remarcat că după prima zi Ovanesian 
conducea cu un avans de 31 p. față 
de Kuznețov. La 4 x 100 nt pe primul 
loc s-a clasat echipa R.S.S. Ucrainea
nă cu 40,5. La 400 m locul I a fost ocu
pat de Gracev cu 47,6. Proba de 200 
m femei a revenit atletei Zabelina cu 
24,4. Iată alte rezultate : 800 m femei 
Ludmila Lîsenko 2:06,4; prăjină: Ni
kolai Zanținski 4,40 m (cu aceeași per
formanță, V. Bulatov); suliță: V. Kuz
nețov 75,66 m; 800 m: Vaiurak 1:50,5; 
200 m: Iurii Konovalov 21,6; disc fe
mei: Nina Ponomareva 53,19.

® In cadrul unui concurs de atle
tism desfășurat recent la Praga, atle
tul Brejcka a stabilit un nou record 
cehoslovac la proba de săritură cu 
prăjina, realizînd o performanță de 
4 rr

De peste hotare
MECIURI INTERNATIONALE 

cftTD.T LA LEIPZIG: R.D.
rtllsAL Germană — Norvegia

4—1 (2—1); LA ROT
TERDAM : Olanda — Elveția 2—0 
(1—0); LA WINTERTUR (Elveția): 
Elveția B —■ Olanda B 0—2; la Kiev: 
Selecționata Kiev — selecționata Tam
pere 5—0

•SPARTAK A CÎȘTIGAT
„CUPA U.R.S.S."

ționata. clujeană 
a Chișinăului 
Iermolaeva 
zan — Kușcova 
povici 2—0,’ Tompa — Kușcova 2—0, 
Biro — Iermolaeva 2—0, L .Cobîrzan 
— Popovici 2—0, Biro — Kușcova 
2—0, Tompa — Popovici 2—0, L. Co- 
bîrzan — Iermolaeva 2—0.

In întrecerile individuale s-au înre
gistrat următoarele rezultate: simplu 
bărbați semifinale: Harasztosi—Maj- 
tehniy 2—0, Rethy — Gavrilescu 2—0; 
finala : Harasztosi — Rethy 2—0 (13, 
17). Simplu femei semifinale: Tompa 
— Kușcova 2—0, Biro — Vușcan 
2—1; finala1:1 Biro — Tompa 2—0 
(12. 18). R. Fisch-coresnnndent 

ils ( „■)
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BASCHET • Echipa de baschet 
„Sk. Gezira" din Re
publica Arabă Unită 

turneul în R. Cehoslo-și-a continuat
vacă, jucînd cu echipa Jiskra. Baschet
balist» cehoslovaci au cîștigat cu 
61—59 trf.)

• Finala Cupei U.R.S.S. desfășurată 
ieri a revenit după prelungiri echipei 
Spartak Moscova, care a dispus cu 
1—0 de Torpedo Moscova.
• In etapa de ieri a campionatului 

maghiar s-au înregistrat rezultatele: 
Ujpesti Dozsa — M.T.K- 2—1; Fe- 
rencvaros — Diosgyor 3—1, Vasas — 
Gyor 0—0, Csepel — Honved 3—2, 
Tatabanya — Miskolc 2—1, Dorog — 
Salgotarjan 1—0, Szombathely — Va- 
sutas 1—1. In clasament conduce Va
sas cu 12 p.

• Echipa Șahtior Stalino, care se 
află în turneu în.R. P. D. Coreeană, 
a întrecut selecționata Armatei 
lare Coreene cu 2—1. Dinamo 
a terminat la egalitate (0—0), 
heran, cu echipa Tadji.

o Finala Cupei R. A Polone 
cîsțîgată de

care a învins cu 4—2 (2—1) echipa 
Gornik Zabrze.
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

<3 La Lisabona în „Cupa campioni
lor Europeni" Standard Liege a dispus 
cu 3—2 de Sporting Lisabona.

Echipele I.K.F. Goltcborg și Wismut 
Karl Alarxstadt au căzut de acord 
asupra datelor jocurilor din cadrul op
timilor de finală ale „Cupei campioni
lor europeni" la fotbal. Primul îneci 
se va disputa la 9 noiembrie la Aue, 
urmînd ca returul să aibă loc la 15 
noiembrie la Gotteborg.

O lată rezultatele din campionatul 
italian (etapa de duminică): Bari — ' 
Lazio 2—2, Fiorentina — Juventus 
3—3, Genova — Triestina 1—1, Milan 
— In tern az ion a Ie 1—1, Napoli — Pa
dova 2—1, Roma — Lanerossi 3—1, 
Spăl — Sampdoria 1—2, Torino — 
Bologna 2—2, Udinese — Alessandria 
1 - O

HALTERE

Popu- 
Tbilisi 
la Te-

a fost
echipa Polonia Bytom,

® Halterofilul so
vietic de categorie mij
locie Anatoli Jitețki a 

obținut un nou record mondial în proba 
împins: 148 kg. (v.r.: Rudolf Pliik- 
felder — U.R.S.S. 147.5 kg.).
DADtCHTieu • Parașutistele po- 
r AKA91I llolu loneze Maria Woiti 

kowska și Witolda 
Tracz au stabilit un nou record mon
dial de altitudine, efectuînd în timpul 
nopții un salt de la înălțimea de 8100 
m. Coborîrea a durat mai mult de o 
jumătate de oră.

• Echipa reprezen- 
TENIS DE MASĂ tativă a Angliei a în

trecut la Gottwaldov 
sc'e-horiafa orașului cu 7—2.

----- ----- , j Poligrafică N'r. 2 str. Brezoianu Nr. 23—25 
prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi 

lifz-------------------------------------c
. M ’ -4 ;■ ru.ii


