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Scoruri mari în ultima etapă a campionatului de rugbi

C. F. R. Grivița Roșie din nou campioană a fării

Echipa Casei Centrale a Armatei 
a cucerit pentru a treia oară consecutiv 
titlul de campioană a R.P.R. la haltere

Rezultatele tehnice ale ultimei 
etape: Constructorul — C.F.R.
6—11 (6—3) ; C.S.M.S lași — Ra
pid 0—5 (0—5) ; Progresul —
O.S.U.B. 23—0 (10—0) ; C.C.A.
— C.S.A. Ploești 25—0 (14—0); 
Dinamo — Știința Timișoara 34—0 
(6-0).

AȘA SE JOACA RUGBI!

1958, 
meri- 
certe 
rugbi

Ieri, numeroșii spectatori prezenți 
pe stadionul Constructorul, au asis
tat la un excelent final de stagiune 
rugbistică. Fazele spectaculoase, în
cercările reușite de ambele echipe 
(Constructorul și C.F.R.), evoluția 
pasionantă a scorului (incert pînă la 
fluierul final) au făcut ca întîlnirea 
i,cheie" a campionatului să contras
teze puternic cu ultimele partide ale 
returului. Intr-adevăr, atît C.F.R., 
are prin victoria realizată (11—6) a 

cucerit titlul de campioană pe 
cît și Constructorul (o învinsă 
tuoasă), au confirmat calitățile 
ale jucătorilor noștri pentru un 
ofensiv.

Iată acum pe scurt filmul acestui 
interesant meci...

Constructorul atacă în trombă de 
la început. O minge ajunsă pe aripă, 
la Sa va, este recentrată de acesta cu 
piciorul. Nistor o urmărește atent, și 
o culcă în terenul de țintă feroviar:
3—0 pentru Constructorul, (min. 5). 
Dominarea gazdelor este în continua
re la fel de insistentă și în min. 12, 
la un balon jucat de Buda, după un 
„ținut", P. Niculescu transformă lo
vitura de pedeapsă : 6—0 pentru Con
structorul. In 
primul atac al 
singur, dar în 
său este blocat 
Un minut mai 
șește însă

picior căzută. Scor : 6—3. In min.
, Mora.ru este scos din grămadă și 

srectrt pe linia de treasferturi. A fost 
o măsură inspirată care a dat un 
plus de eficacitate liniei ofensive a 
feroviarilor. Asistăm în continuare 
la două lovituri de pedeapsă (foarte 
favorabile) ratate de Gherasim 
(C.F.R.) și P. Niculescu (Constr.). In 
acest timp (min. 23) fundașul fero
viar Buda, este accidentat și pără
sește pentru scurt timp terenul. Re
priza ia siîrșit sub presiunea echipei 
campioane, care ratează de puțin prin 
Stanciu, două lovituri de picior că
zute.

min. 14, asistăm la 
C.F.R. Morarii scapă 
ultimă instanță șutul 
de fundașul Bărăscu. 
tîrziu, Gherasim reu- 

o spectaculoasă lovitură

Olimpia, Metalul M.I.6. și Constructorul 
îQvHiDăicare in pâWiele locuri de bischol

A V-a etapă a campionatelor re
publicane masculin și feminin de 
baschet a fost dominată de meciu
rile desfășurate în Capitală, în 
care s-au întîlnit cîteva echipe frun
tașe ale clasamentului. Din progra
mul de sîmbăta, pe prim, plan se si
tuează partida dintre formațiile bucu- 
reștene Olimpia și Dinamo, care pînă 
în acea zi nu suferiseră nici o în- 
frîngere.

Spectatorii prezenți în sala Dina
mo au așteptat cu legitimă curiozi
tate acest meci în care tînăra echipă 
a dinamoviștilor dădea un examen 
foarte dificil în fața unei formații 
considerată pe bună dreptate mai teh
nică și, mai ales, mai rutinată. In 
prima repriză însă, Dinamo a depășit 
toate așteptările. Jucînd cu multă 
claritate, calm și foarte deciși în a- 
propierea coșului, dinamoviștlii au 

condus în permanență, reușind ca Iq 
sfîrșitul celor 20 de minute să aibă 
un avantaj de 10 puncte (25—15). 
Este foarte adevărat însă că în a- 
ceastă perioadă jucătorii de la Olim
pia s-att comportat foarte slab, arun- 
cînd la coș de puține ori și impre
cis. In repriza a doua, întîlnirea a 
fost foarte aniina.tă, Pînă în minutul

Echipa C.F.R. Grivița Roșie, campioana pe anul 1958 înaintea meciu
lui de ieri cu Constructorul (Foto GH. DUMITRU)

urma acestor rezultate, în 
clasamentului s-a situat 
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La reluare, Constructorul dă im
presia că își poate menține avantajul!, 
dominînd în margine prin Posmoșanu 
și Mehedinți și creează cîteva faze 
frumoase, cu greu oprite de apărarea 
feroviară. După ce în min. 55 Radu
lescu și Pîrcălăbesou sînt eliminați 
pentru lovire reciprocă, încet-încet, 
C.F.R.-ul își impune superioritatea 
tehnică. Astfel, în min. 65, Țîbuleac 
reușește (profitînd de o greșeală a 
lui Teodorescu) să intre în forță în 
terenul de țintă advers: 6—6. După 
numai 5 minute, la o fază confuză 
în fața butului său, Sava ezită să' 
degajeze un balon care lovise bara 
și Stanciu îl culcă. încercarea este 
transformată de Țîbuleac, astfel că 
scorul devine favorabil C.F.R.-ului: 
11—6 ! Ultimele minute aparțin echi
pei gazdă care beneficiază de două 
lovituri de pedeapsă netransformate 
însă. Arbitrul Al. Carnabel a condus, 
corect echipele: C.F.R.: BUDA — 
Bostan, ȚÎBULEAC, Oblemenco, Vu- 
sek — Gherasim, STANCIU ■— MO- 
RARU, RUSU, Piou
Mtadin — Șerb an, Soculescu, Pîrcălă- 
bescu ;
— Teodorescu, LUSCAL, S. Nicules
cu, Sava — NISTOR, MATEESCU
— Miescu, MEHEDINȚI, P. NICU
LESCU — Stoian, POSMOȘANU — 
RADULESCU, Grigorescti, Chiosea.

C. DUMITRU 
I, STAMA

Stoenesou,

CONSTRUCTORUL: Bărăscu

30 Olimpia a refăcut handicapul, a 
egalat și a luat conducerea, apoi Di
namo a avut o puternică revenire și 
a luat din nou avantaj, iar în final. 
Olimpia a reușit să-și creeze o di
ferență minimă cu ajutorul căreia a 
reușit o victorie muncită, dar meritată 
Dinamoviștii au făcut un joc foarte 
frumos și au luptat din toate pute
rile pentru cucerire/i victorie^ In 
repriza secundă au făcut însă cîteva 
greșeli datorate în primul rînd lipsei 
de experiență. Astfel, în prima parte 
s-au grăbit să arunce la coș uneori 
din poziții nerecomandabile, mai 
tîrziu V. Stroe a avut cîteva inter
venții defectuoase care s-au soldat cu 
puncte marcate de adversari, iar în 
ultimele secunde Negoiță și Coman 
au aruncat pripit la coș. Indiferent 
de scorul final (58—56 pentru Olim
pia), Dinamo București a făcut o 
partidă bună, reușind o comportare 
care face cinste tinerilor jucători care 
alcătuiesc formația și dintre care s-au 
remarcat Coman, Caragheorghe și 
Kiss. Olimpia București a jucat bine 
în repriza secundă, dar acțiunile e- 
chipei au iest frînate în mare mă-

D. STANCULESCU 
(Continuare, in pag. 2)

• In
fruntea clasamentului s-a 
C.FJț. au 51 p. 2. Dinamo 51 
(dar cu un esaveraj mai slab) 
C.G.A cu 43 p., 4. 
p., 5. Progresul 34 
mișoara 33 p., 7.
p., 8. Rapid 29 p., 
26 p„ 10. G.S.U.B. 
clasiaite au retrogradat în categoria 
secundă.

Constructorul
p., 6. Știința 
C.S.M.S. Iași
9. CIS.A. Ploești
25 p. Ultimele 3

S~a Încheiat prima parte 
a campionatelor republicane de handbal

Prima parte a celor trei campionate 
republicane de handbal s.a încheiat 
ieri, cînd s-a disputat etapa a Xl-a. 
In întrecerea echipelor feminine de ca
tegoria A și a celor masculine de 
categoria B campionii de toamnă sînt 
cunoscuți: Oiimpia București (feminin, 
categoria A) și Dinamo Tg. Mureș 
(masculin categoria B). Cît privește 
campionatul mascu'in de categoria A, 
lucrurile nu s-au limpezit încă. Der
biul etapei (C.S.M. Reșița — Dinamo 
București) tiu a dat cîștig de cauză 
nici uneia dintre formații, astfel că 
ele au același număr de puncte: 16. 
Pe primul loc în c'asament se află 
Dinamo București care are un gola
veraj mai bun, însă C.S.A1. Reșița 
mai are de jucat un meci cu C.C.A. 
De altfel echipa C.C.A. (în prezent 14 
ptuicte) are de jucat încă două me
ciuri restanță (cu Știința Timișoara 
la Timișoara și cu C.S.M. Reșița la 
Reșița), meciuri care pot decide deci 
soarta primului loc. Clasamentu1 de 
finitiv nu se va putea cunoaște decit 
după consumarea acestor jocuri.

. Iată relatările primite de la cores
pondenții noștri despre jocurile aces
tei ultime etape: MASCULIN CATE
GORIA A: Rapid București — Voința 
Sibiu 13—10 (8—5). Un meci în care 
bucureștenii au dominat clar Ia în
ceput, pentru ca, apoi, să s'ăbească 
alura și să permită adversarului să 
remonteze serios. C.S.M. Reșița — 
Dinamo București 7—7 (2—3). Par
tida a fost viu disputată, constituind 
sub acest aspect, un veritabil derbi 
al campionatului. Din păcate, jocul a - 
fost influențat de arbitrajul slab 
prestat de Âd. Cristof (Lugoj), care 
a comis numeroase greșe'i ce au de
zavantajat ambele formații. Rezulta
tul de egalitate este just Au marcat: 
Kalef (2), Lindenbach (2), Feren- 
schutz (2), Falschesel pentru C.S.M.R. 
și Ivănescu (4), Ionescu, Coman, Mar
tini pentou Dinamo. Stiinta Timișoa
ra — C.S.M.S. Iași 6—5 (3—3).
Mai tehnici studenții timișoreni au în
vins prin punctele înscrise de Moser 
(3), Jude (2), Vlad și respectiv Tipu 
(5). Petrolitl Ploești — Dinamo Or. 

'Slatm 5—10 (3—4). Gazdele au ju-

— Au fost doborîte cinci recorduri ale țării
Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 

gn Capitală finala campionatui'ui repu
blican de haltere pe echipe. Cum era 
de așteptat, viotoria a revenit pentru 
a șasea oară (a treia oară consecutiv) 
echipei Casei Centrate a Armatei ai 
parei cornponenți s-au dovedit și de 
data aceasta în excelentă formă. De 
altfel, cele 5 recorduri ale țării care 
au fost doborîte cu acest prilej se da- 
toresc formei remarcabile a sporti
vilor militari în frunte cu S. Cazan, 
•L. Baroga și I. Panait. S. Cazan a 
obținut o performanță de valoare eu
ropeană, totailizlnd la categoria grea 
(442,5 kg. (în afară de concurs), 130 
kg. la smuls și 165 kg. la aruncat. 
Toate aceste trei performanțe consti
tuie noi recorduri ale R. P. Romîne. 
La categoria mijlocie L. Baroga a în
trecut recordul țării la stilul smuls 
lou un rezultat de 120 kg., iar la cate
goria cea mai ușoară Ion Panait a 
realizat la proba îmțpins 87,5 kg. Cu 
acest prilej s-au evidențiat, de aseme- 
|nea, o serie de tineri ca AL Ignat, N. 
Gospodinov, D. Alexandru (Tractorul 
Galați), 1. Pețelcan (Loc. Gr. Roșie), 
•I. Mihelea (Tract Oradea), I. Popa 
,(Metalul Reșița), G. Erds și St 
Banyai (Șt Cluj), E. Romoșan, Ni- 
culae Gh. (Victoria București), C. Va- 
silescu, Cristian Marinescu (Progresul 
(Ploești) ș.a.

REZULTATE TEHNICE:

OAT. GEA MAI UȘOARA: 1. Ion 
Balmău (O.S.U.B ) 270 kg. (80—82,5 
— 107,5) ; 2. Ion Panait (C.C.A.)
1262.5 kg. (77,5—80—105) ; 3. Alexan
dru Cosma (Dinamo Obor) 247,5 kg. 
(77,5—70—100) ; 4. Ștefan Orban
(Olimpia Orașul Stalin) 225 kg. ; 5. 
Popa I. Vasile (Metalul Reșița) 222,5 
Ikg.; 6. Dan Stoica (Poligrafia Buc.) 
'220 kg

GAT.’ SEMIUȘOARA: 1. V. Andro- 
povici (O.C.A.) 275 kg. (90—80—105);
2. Fr. Wagner (Olimpia Orașul Stalin)
257.5 kg. (77,5—80—100); 3. Ion Pe- 
,țelcan (Loc. Gr. Roșie) 255 kg. (75— 
75—105) ; 4. Gh. Mănăilescu (Dinamo 
Obor) 252,5 kg. ; 5. L. Barabas (C.F.R. 
Cluj) 250 kg.; 6. Paul Catrinescu 
(Poligrafia Buc.) 227,5 kg.

OAT. UȘOARA: 1. Lisias Ionescu 
(Poligrafia Buc.) 320 kg. (102,5— 

192,5—125) ; 2. Ion Birău (Electromo- 
Itar Timișoara) 315 kg. (100—95—120);

In mare vervă, atacul echipei Ol impia București a depășit de muttf, 
apărarea echipei Flamura roșie Sibiu. In fotografia noastră Pădurea» 
(Olimpia) șutează din apropierea

ori 
nu

cat
clar.
4—4
(3),

bine numai în prima repriză. După 
pauză dinamoviștii au dominat 
Victoria limbolia — CEDA. 
(1—1). Au înscris: Vranjar 
Jost pentru Victoria și Călimări (2), 
Necula, Marcu pentru G.C.A FEMI
NIN, CATEGORIA A: Olimpia Bucu
rești — Flamura roșie Sibiu 12—4 
(6—2). Numai începutul partidei, 

mai precis primele 10 minute, au pri
lejuit un joc Ia înălțimea aștep
tărilor. Sibiencele după ce au condus 
cu 1—0 și 2—1, au căzut complet și, 
în continuare, am asistat la o adevă
rată demonstrație de handbal oferită 
de echipa Olimpia, care a probat cu 
această ocazie că își merită titlu1 de 
campioană a turului. Au înscris: 
Szoko (4), Cîrligeanu (3), Pădurea- 
nu (3), Roth (2) pentru Olimpia și 
Dobre (2), Schenker, Gros pentru 
Flamura roșie. Știința Timișoara — 
Cetatea Bucur 1—1 (1—0). Rezulta
tul constituie o surpriză. Meciul a 
avut loc pe un teren desfundat de 
ploaie. In mare formă (wrtarul echi- 

|3. S. Schuleri (Olimpia Orașnl Staltaî 
1315 kg. (97,5—95—122,5) ; 4. N. Am 
.zuică (C.S.U.B.) 300 kg.'; 5. Gh. MoH- 
doveanu (Din. Obor) 297,5 kg.; 0 
Ies if Mihelea (Tractorul ~Oradea) 3£ 
kg.

CAT. SEMIMIJLOGIE: î. A V* 
sarhelyi (C.CA.) 345 kg. (105—105— 
’135) ; 2. Ilie Ienciu (Victoria Buc.) 
‘337,5 kg. (112,5—100—125); 3. N 
Segal (Dinamo Obor) 307,5 kg 
(90—95—122,5) ; 4. G. Eros (Știinp 
Oluj) 302,5 kg’; 5. Fr. Werner (Oliru 
ipia Or. Stalin) 297,5 kg.; 6. Vasili 
Ionescu (G.S.U.B.) 287,5 kg.

CAT. MIJLOCIE: 1. Lazăr Baro® 
(CCA.) 385 kg. (120—115—150); 2

CLASAMENTUL PE ECHIPE <

1. CCA. 15 p.; 2. Dinamo Obor , 
25 p>.; 3. CSUB. 36 p.; 4. Viotoria 
București 41 p.; 5. Poligrafia Bucu-ț 
rești 42 p.; 6. Olimpia Orașul Sta1- 1 
lin 43 p.; 7. Electromotor Timișoa- ( 
ra 62 p.; 8. Loc. Grivița Roșie 62 
ff>.; 9. Știința Gluj 64 p.; 10. Pro- 1 
greșul Ploești 68 p.; 11. QF.R. Cluj 
69 p.; 12 Tractorul Galați 74 p-; 13.’ 
Tractorul Oradea 76 p.; 14. Energia 
Metalul Reșița 82 p.; 15. Progresul1 
Cîmpina 88 p.

M. Gusbeth (Olimpia Or. Stalin) 32 
kg. (110—95—120); 3. Q Bucu
(CSUB) 320 kg. (90—100—130); 4
5. Morvaî (Dinamo Obor) 305 kg. ; 1 
Gh .Nicolau (Victoria Buc.) 300 kg.
6. Gh. Gospodinov (Tractorul Galap 
300 kg.

CAT. SEMIGREA: 1. Eremia Defc 
(CCA ) 350 kg. (115—105—130); î 
Gheorghiu Octavian (Dinamo Obor
322,5 kg. (100—97,5—125); 3. S
Banyai (Știința Cluj) 315 kg. (100— 
95—120); 4. St. Isac (Poligrafia Buc. 
315 kg. ; 5. Anatol Nestorov (Loc. Gi 
Roșie) 315 kg.; 6. losep “ 
(CSUB) 302,5 kg.

OAT. GREA: 1. S. Cazan 
440 kg. (147,5—127,5—165); 
Bâlcăceanu (CSUB) 385 kg.

Orest

(OQA
2. N

(115-
1120—150); 3' L. Stăncescu”(Prahov 
Cîmpina) 335 kg. (115—95—125); 4 
Gh. Mocanu (Dinamo Obor) 325 kg.
5. Ion Crețu (Vict Buc.) 322,5 kg.; t 
G. Crețu (Știința Cluj) 320 kg.

semicercului la poartă. \
(Foto B. Ciobanti)

pei timișorene Irina Gunther. Gel 
două puncte au fost înscrise de Bar 
națchi (Știința) și Dumitrescu (Ce 
tatea Bucur). Ilefor Tg. Mureș - 
Rapid București 3—3 (2—1). Au în 
scris: Cătineanu, Incze, Dosztal (lie 
for), Drăghici (2), Neamțu (Rapid) 
Măgura Codlei — Gloria Sighișoara
4—3 (3—2). Record Mediaș r~ 

C.S.U. București 6—5 (5—2).
k

In campionatul masculin de catego 
ria B s-au înregistrat următoarc'e re 
zultate: C.S.U. București — Textili 
Cisnădie 17—13 (8—6). A fost tu 
meci foarte frumos. Cel mai bun di 
pe teren: Nodea (C.S.U.), care a în 
scris 9 din cele 17, goluri ale echt 
pei sale. Dinamo Tg. Mureș — Ști 
ința Cluj 18—11 (8—4); I.C.A. Arai 
—' Victoria Bacău 9—8 (6—2): Ba 
lanț a Sibiu — Știința Galați 8—< 
(3— 2); Stăruința Odorhel — Voiul 
Sighișoara 12—14 (5—8); C.S. Ma 
rina Constanta — Recoțța Hălchil 
II—10 (0—7). _

Mora.ru


Campionatul republican de motocros Campionatul categoriei B la fotbal

clasa 175

startul 12 
primul tur 

La condu- 
principaEi

Numeroșii spectatori prezenți ieri 
mineață pe traseul campionatului re- 
iblican de motocros pentru a asista 

faza a Ill-a au fost obligați să aș- 
pte mai bine de o oră (după ora a- 
înțată pentru primul start) pînă cînd 
1 început Întrecerile. Și aceasta din 
uiza ceții care a făcut imposibilă 
zibilitatca. Așteptarea le-a fost însă 
isplătită din plin de disputele deose- 
t de interesante care au durat mai 
ne de 6 ore. Dintre ele, cea mai fru- 
oasă a fost aceea de la
ne.
La această clasă au luat 
incurenți, care au parcurs 

pluton aproape, compact, 
rea cursei se instalaseră . 
meurenți: Tudor Popa, losif Popa, 
t. lancovici și Barbu Predescu. Cî- 
va derapări și căzături fac ca șefia 
irsei să le aparțină pe rînd celor 4 
ergători. Totuși din turul IV, pe pri- 
til plan rămîn doar doi concurenți: 
isif Popa și Șt. lancovici. Aceștia 
i angajează într-un pasionant duel, 
•măriți atent de publicul care-i înc.u- 
jează deopotrivă. Cu două ture îna- 
te de sfîrșitul întrecerii, losif Hein- H. NAUM

tzi 
cu

losif Popa (Uinamo) a fost unul dintre cei mai valoroși concurenți i 
izei a 111-a a campionatului republi can de motocros. Ială-l trecitid 
ucces uruit din numeroasele obstacole ale traseului. (Foto M. Matei)

llimpia, Metalul M.I.6. si Constructorul
Him io wlocipaleie iocori t fechel

(Urmare din pag. 1)

îră de Rosievici, care de cele mai 
îulte ori, după primirea mingii, a 
•ibiat, a pătruns sau a aruncat la 
>ș, dar foarte rar a pasat, ceea ce 
dăunat jocului colectiv și a facili- 

.t misiunea apărării adverse. Cei mai 
uni: L. Nagy, Bile, V. Rădulescu.

arbitrat bine: S. l'erencz și I. Pe- 
uțiu.
Cele două meciuri disputate aseară 

i sala Ciulești au avut și ele o des- 
ișurare interesantă, dar s-au încheiat 
1 diferențe neașteptat de mari. In 
artida feminină Olimpia — Rapid,

HI I IP» I S M

de

— LEANDRU ÎNVINGĂTOR —
Reuniunea de sîmbătă s-a desfășurat 
> teren moale, fapt care a contribuit 

largă măsură la determinarea rezui- 
telor. Au cîștigat caii cu cote mari, 
au înregistrat 7 cote de peste 50 con- 
1 1, cea mal mare fiind de 717 pen - 
u 1 Ia ordinea triplă.
Rezultatele șînt următoarele:
l. Lăstun (Drăghici), Himera, Răsme- 
[a. Cota: 5,818 — 37,90.
II. Vrancea (Stoian P.), Micuța, Plng- 
Mlg. Cota: 3,40 — 55,00 — 53,40.
m. Miracol (Logofătu), Nașa mea,
erriac. Cota: 9,Do 26,50 — 77,40.
IV. leandru (Tasim), Codaș, Exicator. 
>ta: 2,50 — 5,80 — 34,50.
V. Jlanu (Stoian P), Ncluța, Bec. 
ota: 17,30 — 99,00 — «0,40.
VI. Vrednic (Crișan), Muson, Jus-
n. Cota: 3,20 — 30,50 — 165,50.
VII. Piculina (Crișan), Arthur H, 
eajlov. Cota: 23,00 — 175 — 70,70. 
Rezultatele de ieri
In centrul programului reuniunii__
ri a stat premiul Titan, disputat de 
emente din prima categorie.
I. Codijiț (Pașcă F) 1’44, Fugar, Fluieră 
int. Cota: 3,10 — 42,40.
II. Castan (Vasile Gh) 1’33,9, Ivona, 
logant: Cota: 6,30 — 16,50 — 50,80.
UT. Fantezia (Tăniase Gh) 1’39,9, Tu
lea, Ancora. Cota: 2,10 — 30,00 — 40,20.
IV. Sena (Ichim) 1’30,5, Someș II, Sita, 
ota: 1,30 — 5,30 — 7,80.
V. Vijelioasa (Toderaș) 1’26,6, Bălță- 
>ț, Pogorîși. Cota: 7,30 — 46,70 — 16,10-
VI. Băiet (Alex. Mereu) 1'35,0, Siri
ana, Jovln. Cota: 9,40 — 28,70 — 66,40. 
vir. Pack (Niculae Gh) 1’32,7, Stipa, 
irav. Cota: 6,10 — 12,90 — 27,80 — 93,30. 
VTH. Triumf (Ștefănescu,) 1'33, Oltean, 
opușor. Cota: 8,70 —37,80 — 61,10.

Reuniunea de miercuri 
Reuniunea de miercuri 19 noiembrie 
icepe la ca-a 13,30. In cele 7 probe con- 
ibuția principală o dau caii tineri, 
antru caii adulțl din prima categorie 
te deschis premiul Fanfaron, în care 
nt înscriși:
Rosa 1700 (Marcu T.r), Simfonlst 1700 
elita), Zvon n 1720 (Teofil), zorit 1720 
lonțol V.) Om ar 1740 (Tărnase Gh) Lus- 
a«lu 1740 (MlhăHescu), Succes 1740 
zabo I). 

I

rich (Voința Sibiu) — din cauza sla-, 
bei sale pregătiri tehnice — provoacă-; 
accidentarea lui St lancovici. Firește 
acesta din urmă pierde posibilitatea, 
de a continua lupta pentru primul loc, 
și losif Popa cîștigă detașat. Trebuie 
să remarcăm însă forma deosebită a 
dinamovistului losif Popa care_ a fă
cut o cursă excepțională, impunîndu-se 
ca unul dintre cei mai valoroși moto- 
crosiști. O mențiune pentru stilul co
rect și pregătirea fizică bună dovedită 
de Puiu Aurel (Voința Sibiu).

Rezultate tehnice. 500 cmc: 1. H. 
Sitzler (Metalul MIG), 2. M. Dănescu 
(CCA), 3. M. Cernescu (Dinamo) j 
125 cmc: 1. Mihai Pop (Dinamo) 2, 
C. Radovici (Metalul MIG), 3. C. Ne- 
delcu (Dinamo): 250 cmc: 1. Mircea 
Cernescu (Dinamo), 2. Gh. Joniță 
(CCA), 3. Șerban Murgu (Voința); 
175 cmc: I. losif Popa (Dinamo), 2. 
Tudor Popa (Dinamo), 3. Șt. lanco
vici (Metalul MIG); 350 cmc: 1. Gh. 
Ion (CCA), 2.
3. Gh. loniță 
I. M. Dănescu 

Al. Lăzărescu (Rapid), 
(CCA); 750 cmc. ataș: 
-ț- Fl. Costache (CCA).

prima formație s-a comportat foarte 
bine (pentru prima dată în acest cam
pionat), a făcut un joc de atac precis 
și a depășit net echipa Rapid,

In întîlnirea masculină Metalul 
M.I'.G. — Rapid, metalurgiștii au jucat 
excelent. In atac s-au bazat pe acțiu
nile colective, iar precizia în aruncări a 
jucătorilor Ortinschi, Novacek și Cojo
carii a facilitat destrămarea apărării 
adverse. Bine s-a comportat și Tursu- 
gian, care a fost un adevărat motor al 
echipei.

Iată acum, rezultate tehnice: MAS
CULIN: Olimpia București — Dina
mo București 58—56 (15—25), C.C.A. 
— Cetatea Bucur 86—47 ( 45—25), 
Știința Cluj — Voința Iași 67—59 
(36—25), Dinamo Tg. Mureș — Ști
ința Timișoara 77—41 (42—23) Di
namo Oradea — Torentul Galați 
108—54 (38—24), Rapid București — 
Metalul M.I.G. București, 54—70 
(24—34), FEMININ : Constructorul 
București — C. S. Oradea 56—38 
(22—19), C.C.A. — Voința Orașul 

Stalin 34—56 (14—27), Progresul Bucu
rești — Voința Oradea 52—42 ( 23—22), 
Voința Tg. Mureș — C.S.U. Bucu
rești 37—46 (16—23), Alimentara Tg. 
Mureș — Clubul Școlar Timișoara 
56—30 (21—22) Rapid București •— 
Olimpia București 47—59 ( 26—27).

P. Soltuz (Dinamo) a cîștigat 
un nou concurs de ciclocros
Duminică dimineața s-a desfășurat în 

împrejurimile stadionului „23 August" 
un reușit concurs de ciclocros organi
zat de clubul sportiv „Sirena". Cei 40 
participant (avansați, juniori, cat. 
Ill-a și neclasificați), marea majoritate 
reprezentînd culorile cluburilor C.C.A. 
și Recolta, ne-au oferit întreceri dîrze 
și pasionante. Traseul foarte dificil din 
cauza ploii a cerut cicliștilor eforturi 
sporite. C. Baciu, care a trecut primul 
linia de sosire în cursa rezervată avan- 
saților (aproximativ 10 km.), handica
pat după numai 3 km. de la plecare de 
o defecțiune tehnică, a dat dovadă de 
multă ingeniozitate în alegerea drumu
lui. Nu a atins, însă, un punct de con
trol astfel că primul loc a revenit aler
gătorului dinamovișt Petre Soltuz. A-

• Minerul Lupeni a trecut

MINERUL LU- 
(0—2)
hotărît această 
să înscrie prin 
și Bolea (min.

SERIA I
C.S.M. REȘIȚA —; C.S.A. SIBIU

1—2 (0—0)
Gazdele au decepționat pe cei peste 

5.000 de spectatori prin jocul lor 
confuz. In min. 46, Baboe (Sibiu) 
scapă singur și înscrie pe lîngă Bo- 
ceaniu. Egalarea survine în min. 63 
cînd Urcan marchează la o învălmă
șeală. Cu 13 minute înainte de sfîr- 
șit, Popa aduce victoria echipei sale 
înscriind al doilea gol pentru sibieni. 
Arbitrul J. Ionescu (Craiova) a con
dus mulțumitor formațiile : C.S.M.R.: 
Boceam 1 — Husek, Chirilă, Potocea- 
nu — Apro, Nicolin — Budai, Ma- 
teon, Urcan, Tischler, Manolache; 
C.S.A.: Eremia — Ene, Bratu, Frun- 
zescu —. Toderici, Geamănu ■— Ba
boe, Roman, Dragoman, Popa, Bo- 
ian (V. Dobrescn. corespondent).
A.M.E.F.A. ARAD — 

PENI 0—2
Minerii au început 

partidă și au reușit 
Moldovan (min. 28) 
40). După pauză arădanii atacă in
sistent, își creează multe ocazii de 
gol, dar linia de atac dă dovadă de 
foarte multă ineficacitate. De remarcat 
că în min. 56 Popescu (A.M.E.F.A.) 
a ratat o lovitură de pedeapsă (Al 
Messer, corespondent).
C. S. TG. MUREȘ — C.F.R. TIMI

ȘOARA 0—1 (0—1)
Ca și în etapa trecută, feroviarii 

timișoreni au obținut o prețioasă vic
torie în deplasare. Mureșenii au avut 
inițiativa aproape tot timpul meciu
lui. In plină dominare, la un contra
atac al oaspeților fundașul Duros (Tg. 
M.) lu-ftează și Fodor înscrie din a- 
propiere. După marcarea gbCuîui, fe
roviarii au făcut un joc exclusiv de 
apărare. (B. Bagdi și V. Fodor, co
respondenți).
ȘTIINȚA CRAIOVA — C.F.R. ARAD 

1—1 (0— n
factură tehnică modestă, 

au luptat cu ardoare pentru 
victoria. Dar apărarea er- 
arădanilor, pe de o parte,

C.F.R. și Bul dur 
Motoc.

Joc de 
Studenții 
a obține 
meitică a 
și lipsa de eficacitate în momentele 
decisive, pe de altă parte, i-au împie
dicat să cîștige. Au marcat: Klein 
(min. 8) pentru , ‘ "
(min. 80) pentru Știința (C. 
corespondent).
GAZ METAN MEDIAȘ — 

ORADEA 3—2 (2—1)
Prinitr-un joc omogen și aruneînd 

în luptă toată voința și dîrzenia, ju
cătorii echipei gazdă au reușit să 
obțină victoria întrecînd la limită 
formația orădeană. Cele cinci goluri

C. S.

SERIA I
Textila Buhuși ■— C.S.M.S. 11 lași 

0—0.
Gloria Dorohoi — Minerul C. Lung. 

Mol. 4—0 (2—0).
C.S.A. Bacău — C.F.R. Pașcani 1—2 

(0-2).
Sp. Muncitoresc Rădăuți — Textila 

Botoșani 1—0 (0—0).
Unirea Ii Iași — Petrolul Moinești

1-1  (1-0).
SERIA A II A

Cimentul Medgidia — Știința Galati
2—1 (0—0).

Comb. Polig. București — I.M.U.M. 
Medgidia 2—3 (1—0).

Gloria Galați — Industria Sîrmei 
Brăila, întrerupt în min. 35 din cauza 
ploii la scorul de 0—0.

cesta a obținut astfel cea de a doua 
victorie consecutivă în acest gen de 
curse, organizate în actualul sezon. Pc 
celelalte locuri s-au clasat în ordine: 
M. Kamer (Olimpia Or. Stalin), 
Fr. Csekei (C.C.A.), C. Baciu (C.C.A.) 
și N. Stepanian (Recolta), care a fost 
penalizat pentru aceleași motive ca și 
Baciu.

întrecerea juniorilor desfășurată de-a 
lungul a 7 km. a avut de asemenea o 
evoluție spectaculoasă. Ea a prilejuit 
afirmarea multor tineri din rîndul că
rora s-a remarca]! juniorul C. Căpriță 
de la C.C.A. El a fost mereu în fruntea 
cursei. Totuși, I. Stoica (Voința) mai 
rutinat, a cîștigiit sprintul final urmat 
de C. Căpriță.D1.'Rotaru (C.C’.A.). A 
Tudor (C.C.A.) iIți Gh. Neagoe (Re
colta). i

și Vlad. La reluare, 
inițiativa și reușesc 

două ori (din lovituri

pe primul loc în seria I • Rapid II 
punct

ale partidei au fost realizate de : No
ian (2), Oancea pentru medieșeni, 
Bodo și Cuc pentru orădeni. Din min. 
52 gazdele au rămas în 10 oameni, 
întrucît Oancea s-a accidentat (D. 
Vintilă, corespondent),
MINERUL B. MARE — IND. SÎRMEI 

C. TURZ1I 3—2 (3—0)
In mare vervă de joc, înaintarea 

gazdelor își asigură un avantaj de 3 
goluri în prima parte a meciului prin 
Rusu, Ionescu 
oaspeții preiau 
să marcheze de 
de la 11 m — acordate cu ușurință 
— și transformate de Ban). A con
dus foarte slab Dezideriu Takacs (Tg. 
Mureș). (V. Săsăranu, corespondent 
regional)
CORVI NUL HUNEDOARA — TRAC

TORUL OR. STALIN 1—1 (0—1) 
Joc de factură tehnică slabă, dato

rită mai ales terenului alunecos. Cor
vi nul a dominat majoritatea timpului, 
dar n-a concretizat. Din min. 30 gaz
dele au jucat în 10 oameni, Smărăn- 
descu 
Seleș 
ofsaid 
(min. 
coresp.).

accidentîndu-se. Au marcat: 
(min. 45) — din poziție de 
— pentru Tractorul și Nistor 

pentru gazde (C. Moraru,73)

clasamentul
1. Minerul Lupeni 11 7 2 2 16:12 16
2. C.S.M. Reșița 11 6 2 3 14:10 14
3. l’nd Sîrmei C. Tuirzii 11 5 3 3 15: 9 13
4. Amefa Arad 11 5 3 3 13: 9 13
5. Corvi nul Hunedoara 11 5 3 3 18:14 13
6. C.F.R. Arad 11 5 2 4 19:13 12
7. C.S.A. Sibiu 11 5i 2 4 17:16 12
8. Gaz Metan Mediaș 11 4 3 4 15:13 11
S. C.S. Tg. Mureș 11 5 15 11:11 11

30. Tractorul Or. Stalin 11 4 2 5 14:13 10
11. C.F.R. Timișoara 11 4 2 5 12:14 10
12. Minerul B. Mare 11 2 4 5 16:26 8
13. Știința Craiova 11 2 2 7 11:23 6
14. C.S. Oradea 11 2 18 7:15 5

ETAPA VIITOARE: Ind. Sîrmei C.

Corvl- 
C.S.A.

Turzli — C.S.M. Reșița; Mineri 1 B. Ma
re — Minerul Lupani; C.F.R. Timișoara 
— Amefa Arad; Gaz Metan Mediaș — 
Tractorul Or. Stalin; C.S. Tg. Mureș — 
Știința Craiova; C.F.R. Arad 
nul Hunedoara; C.S. Oradea
WLIu

FAL-
SERIA a li-a

DINAMO OBOR — FORESTA 
T1CEN1 0—1 (0—0)

Foresta a cucerit o nesperată vic
torie, printr-un gol marcat cu capul 
de fundașul Pop, în min. 10, la un 
corner și apo'i, apărîndu-se cu dispe
rare timp de 80 de minute I Oborenii 
au jucait destul de bine, dar nu s-au 
acomodat eu terenul desfundat, care 
l-a împiedicat la realizarea execuții
lor tehnice. Cu toate acestea din min. 
10 dinamoviștii s-au instalat în careul 
oaspeților, presîndu-i puternic, dair 
fără a mai putea modifica rezultatul. 
Arbitru : Paul Oiței (Tîrgoviște). (Mir
cea Tudoran).

Dinamo IX București — Ancora Ga
lați 5—0 (2—0).

S N.C. Constanța — Victoria Buzău 
2—1 (0—1).

SERIA A III-A
Rapid reg. Ploești — Oltul Tr. Mă

gurele 6—0 (3—0).
Cetatea Bucur — Dunărea Corabia

1-0  (0—0).
Metalul Tîrgoviște — C.S.U. Bucu

rești 0—0.
Dinamo Craiova — Unirea Pitești 

0-0.
Confecția București — C.F.R. Rovine 

Craiova 1—1 (1—0).
SERIA A IV-A

Aiud — Carpați Sinaia 1—1

Făgăraș — Voința Tg. Mu- 
(0-0).
Sf. Gheorghe — Torpedo 2—0

Metalul
(1-C).

Chimia
reș 1—1

Textila
(1-0).

Alimentara Tg. Mureș — Partizan
Reghin 4—3 (3—0).

SERIA A V-A
Rapid Cluj — Voința Oradea 7—2 

(2-C).
Dinamo Baia Mare — C.F.R. Cluj 

0-0.
Arieșul Turda — Stăruința Satu Mare

5—0 (0—0).
Someșul Satu Mare — Rapid Ora

dea 3—1
Recolta

(5-0).

(2-1).
Cărei 'lisa Sighet 8—0

SERIA A VI-A
Metalul Bocșa Romînă — Aurul

Brad 1—0 (1—0).
Olimpia Reșița — C.F.R. Simeria

3—i (2—1).
Indagrara Arad — Flacăra I g. Jill

3—1 (0—1).
U.M. Cugir — Drubeta Tr. Severin

și-a mărit avansul cu fncă uit

o 
ri-

GLORIA B1STR1TA — RAPID 
BUCUREȘTI 1—1 (0—0)

4000 de spectatori au urmărit 
întîlnire viu disputată ,care s-a 
dicat, în general, la im bun nivel 
tehnic. Scorul a fost deschis de gazde 
în min. 49 prin Rădulescu, iar oas
peții au egalat 7 minute mai tîrziu 
prin Milea. (Oct. Berbecaru și C, 
Nagy, coresp.).
PRAHOVA 1 MAI PLOEȘTI — UM- 

REA IASI 0—1 (0—1)
Deși att dominat cea maii mare pară 

te din joc, gazdele n-au reușit să 
concretizeze, datorită fie nervozității, 
fie portarului ieșean Florea care a 
apărat excelent. Unicul punct al par
tidei l-a înscris Creangă în min. 22: 
A arbitrat corect St. Mun.teanu (Buc.). 
(M. Bedrosian. coresp. regional). 
UNIREA FOCȘANI — FLACARA 

MORENI 4—2 (2—1)
Unirea a practicat un joc de bună 

calitate și a meritat pe deplin victo
ria. Au înscris Solyom (min. 10 și 
14), Feresek (min. 80) și Cioboată 
(min. 85) din 11 m. Pentru oaspeți 
an înscris Unguroiu (min. 3) și Ca- 
poianu (min. 72). Din min. 20, gaz
dele au jucat în 10 oameni prin ac
cidentarea lui Căina,p. Satisfăcător ar
bitrajul lui 1. Ceaureanu (București), 
(H. Cohn — coresp.).
DJNAMO BÎRLAD — DINAMO GA

LATI 3—1 (1—0»
în ciuda stării terenului (alunecos)' 

cele două echipe au furnizat un joc 
de un bun nivel tehnic. Bîrlădenii au 
avut superioritatea în majoritatea ac
țiunilor. Ei și-au asigurat victoria 
prin golurile înscrise de Constanti- 
nescu (min. 39) și Tilvescu (min. 65 
și 73). Oaspeții au înscris în min. 75 
prin Dărăban. In min. 40 Weber (Di 
namo Galați) este eliminat pentru in
sulte aduse arbitrului. Foarte bun 
arbitrajul prestat de St. lone°cit 1 
(București).
C.S.M.S. IAȘI — PROGRESUL SU

CEAVA 0—0
Întrecerea dintre cele două echipe 

a fost presărată cu faze confuze. Gaz
dele au 
oaspeții 
apărare, 
rial).
POIANA

avut inițiativa în timp ce 
au făcut un joc strict de 
(P. Codrea — coresp. regio-

CÎMPINA — METALUL! 
TITANII 1—0 (1—0) 

întregul meci a fost la discreția 
gazdelor, care au dominat autoritar, 
dar fără finalitate. Unicul gol se da
torează lui Bălăceanu și a fost în
scris în min. 40. A condus bine ar
bitrul P. Badea (Orașul Stalin). (Gh. 
Briotă — eoresp.).

Rapid II — C.S.M.S.

CLASAMENTUL

1. Rapid II Buc. 11 9 1 1 39:13 1®
2. Metalul Titanii 11 7 1 3 29:17
3. C.S.M.S. Iași 11 5 4 2 15:11 j.
4. Flacăra Moreni 11 5 4 2 19:15 14
5. Unirea Iași 11 6 1 4 19:18 13
6. Poiana Cîmpina 11 4 3 4 13:14 11
7. Unirea Focșani 11 4 2 5 21:26 10
8. Gloria Bistrița 11 4 2 5 16:20 10
9. Foresta Fălticeni 11 3 4 4 10:15 10

10. Progresul Suceava 11 3 3 5 15:17 9
11. Dinamo Bîrlad 11 4 1 6 18:34 9
12. Dinamo Obor 1.1 3 2 6 16:16 8
13. Dinamo Galați 11 3 1 7 13:20 7
14. Prahova Ploești 11 1 3 7 14:26 5

ETAPA VIITOARE (23 noiem’cri;5):
Iași; Poiana Cîm

pina — Gloria Bistrița; Metalul TUanll
— Progresul Suceava: Prahova Ploești
— Unirea Focșani; Dinamo Galați —
Dinamo Obor; Unirea Iași — Flacăra 
Moreni; Foiresta Fălticeni — Dinamo Bîr
lad. z

onosporl
Așa arata un buletin Pronos.poit cu

12 rezultate exacte la concursul nr, 4’6 
etapa din 16 noiembrie 1&58.

1' Dinamo Buc. — Rapid 3
II C.C.A. — Progresul 1

III Știința Tim. — Petrolul 1
IV U.T.A. Arad — Jiul 1
V Știința Cluj — Farul X

VI. St. Roșu Or. St. — Din. Bacău X 
VII Paiona Cîmpina — Titanii Buc. 1 

VMICS.M. Reșița — C.S.A. Sibiu 2
IX Gloria Bistrița — Rapid 2 Buc. X
X Prahova Ploești — Unii ea Iași 2 

XI Minerul B. Mare — Ind. Sîrmei
C. Tur zii 1'

XII Dinamo Bîrlad — Dinamo Ga
lați 1

Variante depuse aproximativ 493.300.
In urma schimbării survenite î.n ulti

mul moment privitor Ia desfășurarea, 
etapelor campionatului categoriei a la 
fotbal dăm mai jos programul valabil 
al concursului Pronosport nr. 47 din 
23 noiembrie a,c.:
PROGRAM, UL CONCURSULUI NT. 47 

din 23 noiembrie 1958
I. R.P. Ungară — Belgia

TI. Fetrolul — Dinamo Buc.
III. C.C.A. — U.T-A.
IV. Dinamo Bacău — Știința Tim.
V. Farul — Rapid Buc.

VI. Progr. Buc. — St. Roșu Or. Stalin 
VII Jiul — Știința Cluj

VIIT. Ind. Sîrmei C. Turzli — C.S.M. 
Reșița

IX. Minerul B. Mare — Minerul Lu
peni

X. Unirea Iași — FI Moreni
XT. C.S. Oradea — C S.A. S^tiu 

XII. C.F.R. Tim. — AMEFA Arad



I

CLASAMENTUL

MIERCURI ETAPA

lui Ene 1 care va sări peste elTodor plonjează in picioarele

Bravo, Ene! a cîștigat!și...

Dinamo București (1)
U.T.A. (3)
C.C.A. (4)
Petrolul (2)
Rapid (5)
Dinamo Bacău (6)

7. Știința Timișoara (9)
8. Progresul (7)
9. Jiul (8)

10. Știința Cluj (11)
11. Șteagul roșu (10)
12. Farul (12)

9 7 1 1 23: 9 15
9 4 3 2 15: 8 11
8 5 1 2 14:10 11
8 5 0 3 14: 8 10
9 5 0 4 20:16 10
9 3 3 3 12:11 9
9 3 3 3 9:13 9
9 3 1 5 17:14 7
9 3 1 5 11:21 7
8 0 6 2 7:11 6
9 2 2 5 11:18 6
8 1 1 6 9:23 3

A X-a etapă a campionatului va avea loc, după 
19 noiembrie :

București: Dinamo—Știința Timișoara (stadionul
Petroșani: Jiul—C.C.Â.
Bacău : Dinamo—Progresul.
Arad: UTA.—Petrolul
Orașul Stalin ; Steagul roșu—Farul.
Jocul Știința Cluj—Rapid a fost animat din cauza

Safia care are loc miercuri în Giulești (ora 14.15).

cum se

Dinamo,

Știe,

ora

miercuri

14,15).

partidei Rapid—Levski

Sint in joc, de joarte multe ori, 
;hpe de mare încordare. Victoria 
iau infringerea sint pe muche de 
iuțit... Un gol, datorită situației, 
•roate valora mult. Și iată că, in- 
r-un moment decisiv, 
ire mingea, a trecut 
:i..

I Cită bucurie, dacă 
iau cită părere de rău, 
eazăbt

Am văzut duminică, pe stadionul 
23 August", două situații clare de 
>ol și., culmea, in ambele situații 
ine 1. De fiecare dată a fost la 
ut pas de minge, in elan, doar să 

'ze... Dar n-a făcut-o, deși era 
a de puncte prețioase. Dai Ene 

n a tras/ Și in prima și in a doua 
razie clară da gol el a preferat 
ă renunțe pentru a-l apăra pe To- 
'or, aruncat la pămint spre minge, 
'e lovituri care puteau avea ur- 
■lări grave. Nimeni nu l a acuzat 
ie Ene de... nepricepere. Nici cei 
lai înflăcărați suporteri.
Toată iun ca era ce acord

'ne a pus omenia, sportivitatea, 
tai presus decît un gol.
Bravo, Ene! M. C.

un jucător 
de apărare

marchează, 
Iacă ra-

că

Rapid a luptat
In momentul cînd Varga, la un cor

ner survenit chiar in al doilea minut 
după pauză, înscria golul prin care 
Dinamo lua conducerea cu 2-1, dina
moviștii au crezut că au victoria „în 
buzunar". Nu e mai puțin adevărat că 
Dinamo avusese o primă repriză, în 
care în general stăpînise jocul. Rapid 
atacase, ca deobicei, în trombă, în 
primele minute, și înscrisese prin Co
pil, dar acest succes n-a durat mult. 
Egalarea s-a produs după 4 minute, 
oarecum neașteptat. La o lovitură li
beră de la 20 metri, Surii a găsit o 
spărtură în „zidul" făcut de papidiști 
și printr-un șut foarte puternic, a ex
pediat mingea în plasă, pe lîngă bară, 
dar și pe lîngă degetele lui Todor: 1-1.

Din această clipă, Dinamo nu numai 
că preia inițiativa și domină teri
torial, dar construiește faze frumoase 
în care cele două extreme joacă rolul 
de prime viori. Atît V. Anghel cît și 
Suru, prin tehnică și viteză, au depă
șit des pe Greavu și Macri, iar centră
rile lor au creat situații periculoase la 
poarta lui Todor, situații pe care Ene 
și Nicușor n-au știut să le fructitice. 
Dinarno pierde două ocazii mari în 
min. 18, cînd Ene sare peste Todor

J.T.A. a cîștigat fără emoții
ARAD 16 (prin telefon). După un 
; spectaculos, gazdele au cîștigat fără 
loții, reușind să confirme astfel suc- 
:ele obținute în etapele anterioare, 
.r-adevăr, U.T.A. a reușit să cîștige 
scorul de 3—0 (2—0) prestînd un 
dinamic, cu multe taze spectacu- 

Jiul Petroșani a jucat sub aștep- 
ivînd un atac complet lipsit de 

jacitate, care n-a reușit să șuteze 
iculos în decurs de 90 minute nici 
car o singură dată 1
locul a fost început de oaspeți, dar 
EA. a preluat imediat inițiativa, reu- 
d să deschidă scorul în min. 6. lgna 
:entrat, Țîrlea a prelungit cu capul 
e poarta oaspeților, Crîsnic a boxat 
onul în teren, dar Mețcas — venit 
i urmă — a șutat fulgerător în plasă; 
■0. Șase minute mai tîrziu, Țirlea 

o ocazie clară, pe care o ratează 
i cauza șutului defectuos. Scorul

este majorat în min. 30. Jurcă primește 
mingea, face o cursă pe extremă, cen
trează și Tăucean reia din voie : 2—0. 
După pauză, în min. 51, la o lovitură 
de colț executată de Jurcă, Tăucean 
înscrie din nou : 3—0. U.T.A. domină 
în continuare, dar ratează ocazii clare 
prin Țîrlea și Jurcă. Întreaga formație 
a gazdelor a dat satisfacție, dar me
rite deosebite sc cuvin lui Petschovski, 
Capaș, Mețcas și Tăucean. De la oaspeți 
n-am putut remarca pe nimeni. Arbitrul 
Alex. Toth (Oradea) a condus com
petent formațiile:

U.T.A. : Coman — Sereș, Capaș, 
Farmati — Petschovski, Kozka — Jurcă, 
lgna, Țîrlea, Mețcaș, Tăucean.

JIUL: Crîsnic — Romoșan, Panait, 
Vasiu — Farcaș II, Deleanu — Dula, 
Ghibea, Florea, Gabor, Ciurdărescu.

care îi plonjează în picioare și în min. 
21, cînd de la cîțiva metri, Nicușor 
trage în bară, de unde mingea revine 
în... brațele ltri Todor, 1
spera la nimic. Rapid e depășit 
toate compartimentele, 
atacurile lui sînt totuși 
mai ales că în apărarea dinamoviști- 
lor se observă o oarecare lipsă de 0- 
inogenitate, datorită schimbărilor fă
cute.

Conducînd cu 2-1 din min. 47 și 
cum jocul evolua în favoarea sa (a- 
plauzele tribunei marcau acest lucru), 
Dinamo și-a permis să nu insiste în 
fazele de poartă, s-a mulțumit cu sa
tisfacția platonică de a desfășura un 
joc de cîmp spectaculos. Și ceea ce 
dinamoviștii nu mai credeau, s-a în- 
tîmplat totuși. „Drama" a început în 
min. 60, . cînd un atac rapidist a sur
prins apărarea dinamoviștilor undeva 
pe la mijlocul terenului. Mingea a a- 
juns la Văcaru (pe post de inter-stîn- 
ga), acesta i-a dat-o lui Ene 11 trecut 
pe extremă și o clipă mai tîrziu tabela 
de afișaj arată 2-2. Asistăm în urmă
toarele minute la un reviriment în ta
băra rapidistă, în timp ce Dinamo 
intră în derută și trage de timp. In 
această perioadă ies in evidență slăbi
ciunile apărării dinamoviste, care se 
bizuie mai mult pe forță și mai pu
țin pe plasament și intercepție. Nesi
guranța și nervozitatea dinamoviștilor 
culminează în min. 80, cînd Nunweillir 
se fîstîcește la o minge pierdută de 
înaintarea rapidistă, o trimite prea 
încet la portar și Copil, care urmărise 
faza, marchează peste Uțu.

Rapidiștii luptă acum pentru menți
nerea rezultatului. Meciul se termină 
cu victoria cu 3-2 a ceferiștilor.

Arbitrul, V. Dumitrescu (București) 
a condus bine în prima repriză pen
tru ca în a doua să comită numeroase 
greșeli. In plus el, a fluierat sfîrșitul 
partidei cu 2 minute mai devreme.

RAPID: Todor, — Greavu, DO-
DEANU, Macri — BODO, Stancu — 
COPIL, Seredai, Ene II, Georgescu, 
VACARU.

DINAMO: Uțu — Al. Vasile, Mz'„, 
TROC, Szakacs I — Dragomir, Nu ' 
weiller — V. ANGHEL, Nicușor, Ene 1, 
VARGA, SURU.

care nu mai 
în 

dar confra- 
amenințătoar.e,

C.C.A. a trecut și de Progresul:
2-1

ALEX. MESSER — coresp.
PETRE GATU 

ION MĂLIN

roșu a ratat victoria
)RAȘUL STALIN 16 (prin telefon), 
agili roșu a terminat la egali- 
3 cu Dinamo Bacău 1 — 1 (1—0), 

merita să cîștige. Gazdele nu au 
-tificat însă numeroasele ocazii de 

și nu au insistat în partea a 
ia a jocului, crezînd că este su- 
ent să cîștigi dacă conduci mai 
e de 60 minute cu 1—0; în plus 
itrajul în general și în special cel 
la tușe al lui V. Gaspar (Buc.) 
dezavantajat. Aceasta, deoarece 

ul egalizator aii lui Dinamo Ba- 
, înscris de Filip, a fost marcat 

poziție de ofsaid. Meciul s-a 
fășurat într-o notă de nervozitate, 
ru care a influențat în mod negativ 
tura jocului. S-a greșit mult în 
ctrțiile tehnice. In min. 13, Campo 
ge puternic pe lîngă poartă, iar 3 
iute mai tîrziu, Proca din a,pro- 
-e șutează în portar, ratînd o mare 
zie. Gazdele deschid scorul în 
i. 39; în urma U 'ei combinații 
geti—Hașoti, ultimul trimite lui 
npo, oare — din voie — înscrie 
larabil. In min. 47 Proca scapă 
ur și de la 8 metri trage în bra- 

lui Faur. In min. 54 Steagul 
u ratează 
i Campo, 
ir. Peste 2 
rîndul lui

egalarea prin Filip 
în poziție de ofsaid 

Eftimie. Urmează mi-

67 aduce 
primise — 
pasă de la 
în șir de dominare a localnici- 
dar scorul rămîne nemodificat.

Min. 
care 
— o 
nute 
lor,
Arbitrul Petre Kroner a condus con
fuz următoarele formații : STEAGUL

Ghiță — ZBIRCEA, Zaha-

ria, TIRNOVEANU — HIDIȘAN, Bîr- 
san — Hașoti, Fusulan, Proca, Szi- 
geti, CAMPO; DINAMO: FAUR. — 
Giosanu, C1RNARU, Cincu — Țîr- 
covnicu, FI. Anghel — Rădulescu, 
FILIP, GRAM, Eftimie, Drăgo-i.

De pluține ori am asistat la un meci 
atît de bogat în faze de gol cum a 
ifost cel de . ieri dintre CCA și Pro
gresul, terminat totuși cu un scor re
lativ mic: 2—1 în favoarea militari
lor. Jucînd mai bine decît adversarul 
lor în prima repriză, jucătorii de la 
|CCA. au reușit să' ia un avans de două 
goluri, trebuind să lupte apoi din răs
puteri pentru a și-l menține. Handicapați 
la un moment dat în repriza a doua, 
prin accidentarea lui Zavoda II (trecut 
ca figurant pe extremă) militarii au 
avut însă — parcă în compensației... — 
ajutorul larg al... barelor, care s-au o- 
,pus în ultimele 25 de minute de nu mai 
puțin decît de... 4 ori la marcarea go- 
jlului egalizator, pe care Progresul l-ar 
ii meritat cu prisosință. De remarcat 
»că, în afara acestor bare, fiecare echi
pă a mai .avut în prima repriză cîte 
o bară: Progresul în min. 20, prin 
Pereț (după ce pînă atunci Banciu 
ratase două ocazii bune) și CCA. în 
min. 22, cînd la un șut de pe aripa 
dreaptă al lui Alexandrescu mingea a 

ut pe bara transversală. De la ju- 
1. atea reprizei prime, militarii au 
,pus stăpînire pe joc și după o ratare 
a lui Alexandrescu (min. 25), centrul 
atacant al CCA. reușește să deschidă 
scorul. In min. 29, Cojocaru „bîibîie" 
o minge care ajunge în piciorul lui 
Tătaru. O cursă frumoasă, o centrare 
simplă (toată apărarea Progresului 
era prinsă mult înainte) și Alexan- 
drescu înscrie ușor, pe lîngă Mîndru. 
CCA. continuă să domine și, după 
(cinci minute, la un corner, Jenei in
terceptează balonul respins de apără
torii Progresului, pasează lui Cons
tantin și acesta reia plasat, la colț: 
2—0, ca urmare a unei superiorități «•- 
vidente a echipei CCA.

După pauză, spectrul celei de a pa- 
itra înfrîngeri consecutive îi face pe 
jucătorii de la Progresul să joace cu 
«nai multă energie. Și, în min. 50, 
bine lansat de Smărăndescu, rapidul 
Oaidă reușește să înscrie cu un șut 
puternic, la capătul unei curse spec
taculoase: 2—1. După 3 minute, Toma 
se remarcă respingînd „in extremis” 
iun șut al lui Dinulescu, la o lovitură 
de la 16 m. CCA. își revine, obține 
două cornere, apoi Tătaru ratează 
(min. 57). După această fază, înter- 

Știința 1 imisoara a

mili- 
dc Ia 
de a- 
porții 
acum

vine accidentarea lui Zavoda II, lo
cul lui în linia de fund fiind preluat 
de... fratele său. Ca urmare a dezor
ganizării intervenite în echipa 
tară, ca și a eforturilor celor 
Progresul, meciul sc transformă 
cum într-un permanent asalt al 
lui Toma. Filmul meciului de
înainte este — de fapt — filmul „ba
relor* pe care le are Progresul. In 
min. 67, Soare execută o loviturii li
beră și Oaidă, din careul de 6 metri, 
reia ou capul în bară. După ce în 
min. 70 Dinulescu ratează din apropi
ere, Banciu atinge și el bara, la un 
șut cu capul. Tn min. 80, Oaidă cen
trează, la Dinulescu și acesta, cu 
•capul, trimite balonul în bară, pentru 
lea tot el, în min. 86, să reia cu capul 
— cînd poarta era goală — tot. în 
bară 11

CCA și-a dovedit ieri, o dată în plus, 
maturitatea. Această caracteristicjf J-a 
permis să cîștige. Militarii au avut 
ieri mult mai puține ocazii de gol de
cît adversarul, dar meritul lor este că 
au știut să le fructifice. Chiar în re
priza a doua, în plină dominare a 
Progresului .acțiunile lor ofensive au 
creat derută în cîmpiil advers. Și nu 
mult a lipsit să marcheze' tocmai... Za
voda II. Din echipa învingătoare, de 
departe cel mai bun a fost Toma. 
S-au mai remarcat: Jenei, Staicu, A- 
lexandrescu și Constantin. O menți
une specială pentru apărare, sigură, 
calmă în momentele greie. După meci, 
învinșii se plîngeau de... ghinion, a- 
•cuzau barele! A acuza însă barele 
înseamnă însă, în același timp, și... a 
te auto-acuza: de pripeală, de im
precizie. Adică, ceea ce reproșăm și 
noi atacului de la Progresul, în care 
Banciu și Blujdea mai ales, au fost 
(foarte slabi. Au jucat mai bine : Co- 
jocaru, Pereț, Soare și — parțial — 
Oaidă.

CCA: Toma—Z'âvoda II, Apolzao, 
Staicu—Jenei, Bone—Constantinescu, 
Gonstantin, Alexandrescu, Zavoda T, 
Tătara.

PROGRESUL : Mîndru—Cojocarii, 
Caricaș, Soare—Ciocea, Pereț—(Mita, 
Smărăndescu, Banciu, Dinulescu, Bluj
dea.

Arbitrul 
IKsfăcător.

Banciu, Dinulescu, Bluj-

I. Chirițescu a condu? să-

RADU URZICEANU

ROȘU : ALEX. DINCA — coresp. regional

La Cluj, din nou meci nul!
16 (prin telefon). — După

jucat în IO oameni,
a învins

In
încă o ocazie de gol 
care a fost blocat de 
minute, Ghiță nlonjează 
în pi-Oa: .... Fil:p.

CLUJ 
ce formația studenților clujeni a con
dus cu 2—0, ca urmare a unei in
sistente dominări în prima parte a 
partidei, în continuare a luat jocul 
prea ușor și în min. 70 tabela de 
marcaj arăta scorul de 3—2 în fa
voarea constănțenilor! Abia cu 5 minute 
înainte de 
a reușit să egaleze (3—3).

Știința a avut inițiativa din pri
mele minute și după ce Mateianu a 
ratat o bună ocazie în min. 17, trei 
minute mai tîrziu, tot el, centrează 
și Munteanu prelungește cu capul la 
Ivanovici care din apropiere deschide 
scorul. După pauză, în min. 47, Su
ciți reia foarte frumos o centrare a 
lui Mateianu, trimițînd mingea cu 
capul în colț: 2—0. Acum este rîn- 
dul echipei din Constanța să atace

sl'rșitul meciului Știința

și în min. 50 Ispas marchează la o 
învălmășeală. Nu mult după aceea 
(min. 62) Zinculescu egalează din 
apropiere. Moroianu ridică apoi scorul 
la 3—2 în favoarea echipei Farul, 
pentru ca, în ciuda apărării disperate 
a oaspeților, Georgescu să egaleze 
în min. 85 : 3—3.

Arbitrul V. Măicănescu (București) 
a condus foarte bine.

ȘTIINȚA : Nicoară — Roman, MU- 
REȘAN, COSTIN — Crișan, GEOR
GESCU — Ivanovici, Munteanu, Luțz, 
Mateianu, Suciu.

FARUL : MAROSI — TOMA, jȘ'tăp- 
cescu, Dănulescu — Manele, .Paga 
— Moroianu, CORNEANU, Ispas, i^JI- 
CULESCI1, Zinculescu.

RADU F1SCH, coresp. regional

TIMIȘOARA 16 (prin telefon). La 
capătul uniei partide pasionante, Ști
ința Timișoara 
victorie (2—1; 
unui joc mai 
orientat tactic, 
dentarea lui 
Știința a știut 
dezlănțuite 
du-se calm și contraatacînd periculos. 
Oaspeții au prestat un joc bun în 
ansamblu, și ati avut perioade de do
minare categorică (raport de cornere 
9:1 în favoarea Petrolului), dar a- 
tacul lor a păcătuit prin lipsă de 
precizie.

Primul 
; înscris în 

chide pe 
stingherit 
apropiere, 
în careu 
pedeapsă 
dar Enăchescu 
Se produce o învălmășeală, și Codrea-

a obținut o meritată 
1—0), ca rezultat a! 

simplu și mai bine 
In special, după acci- 
Codreanti în min. 33, 
să facă față atacurilor 

ale ploeștenilor apărîn-

punct al întîlnirii a fost 
min. 14: Tănase îl des- 
Mîțaru, care pătrunde ne- 
în careu și marchează din 
In min. 33 Filip îl faultează 
pe Bădulescu. Lovitura de 
este executată de Pahonțu, 

respinge cu pumnii

nu se accidentează, 
trecut stoper, post în 
puns pe deplin.

După pauză, în min. 54, Cioscscu 
înscrie de aproape. Unicul punct al 
ploeștenilor l-a înscris Zaharia în 
min. 70 șutind puternic de la 20 in. 
Oaspeții domină categoric, dar apă
rarea studenților este la post. In ul
timul minut, Enăchescu reține o 
minge dificilă. Zaharia îl lovește însă, 
fapt pentru care a fost eliminat.

Arbitrul Octavian Comșa (Craiova) 
a condus corect formațiile:

ȘTIINȚA: Enăchescu — FILIP, Co- 
dreanu (LERETER din nun. 33), FLO- 
RESCU — COJEREANU, Tunase — 
Constantin (Codreanu din min. 48), 
Cădariu, Ciosescu, Lereter (Constan
tin), MITARU.

PETROLUL: Roman — PAHON- 
ȚU, MARINESCU, Topșa — Neacșu 
II. Neacșu I — Zaharia, Tabarcea, 
DRIDEA, Babon-, B 'DUI 4-SCU.

AL. GROSS 
corespondent regional

Lereter a fost 
care a cores-



IERI, IN CAMPIONATELE DE VOLEI
Etapa de ieri a campionatelor de 

volei s-a caracterizat prin numeroase 
partide disputate la un nivel tehnic 
scăzut.

Iată scurte comentarii asupra me
ciurilor :

FEMININ
Rapid București — Metalul M.I-G.

3-1 (15-12, i3-15, 15-13, 15-12)
Jucătoarele de la Rapid au c'iști- 

gat datorită plusului de rutină pe care-1 
au. In setul III, Metalul a condus cu 
13-10, iar în setul 4 scorul era la un mo
ment dat 10-10. Remarcăm jocul bun 
prestat de Sonia Braga (Metalul 
M.I.G.).

Știinta Timișoara — Voința Orașul 
Stalin 3-0 (9, 6, 71

Timișorencole au obținut prima lor 
victorie în acest campionat. Rezulta
tul este meritat S-au remarcat Maria 
Rațiu și Elena Flore a (Știința).

Dinamo București — Știinta Otoj
3-0  (10, 8, 7)

In ciuda scorului, meciul nu a fost 
disproporționat. Clujencele au preluări 
bune, dar atacul și blocajul nu sînt 
însă puse la punct. Dinamo a cîștigat 
tocmai datorită atacului. S-au remar
cat : Georgeta Ozun, Elisabeta Preda 
(D). Maria Crișan (S).

Proigresul București — Comb. Polig. 
Buc. 0-3 (0, 5, 9)

Meci fără istoric (a durat doar 40 
minute 1) de un nivel foarte scăzut. De 
remarcat doar jocul făcut în atac de 
“’Mania Crișan și Elena Marcu 
(C.P.B.) și comportarea bună a Eu
geniei Metopadov (P).

Campionatul republican de box pe echipe
C.F.R. CETATEA BUCUR — C.C.A.

22—17

Spectatori numeroși și victorie sur
prinzătoare în sala Floreasca. Echipa 
C.F.R. Cetatea Bucur a dovedit un 
ridicat spirit de luptă. Militarii, fără 
reprezentant la categoria mijlocie și 
dezavantajați de unele decizii eronate, 
pronunțate de juriu în dauna lui N. 
Mîndreanu și E. Cișmaș, au cedat ia 
o diferență de 5 puncte. Cel mai fru
mos meci a fost prilejuit de „ușorii" 
Marin Ion și Dumitru Burlaș. Deși 
Biirlaș părea favorit, prin prizma ul
timelor rezultate, tînărul mecanic de 
la Întreprinderea poligrafică nr. 5 a 
găsit resurse pentru a termina învin
gător. Gheorghe Negrea a întî’.nit în 
Petre Zaharia același adversar tenace, 
meciul terminîndu-se la egalitate. Am 
mai remarcat comportările lui Mircea 
Dobrescu, Ion Boceanu, Mihai Stoian 
și Gh. Rosier.

Rezultate tehnice, în ordinea cate
goriilor: Mircea Dobrescu (C.C.A.) 
b.ab. rep. I Gh. Vereș (C.F.R. Ceta 
tea Bucur); N. Mîndreanu (C.C.A.) 
meci nul cu Aurel Morăruș (C.F.R. 
Cetatea Bucur); Emil Cișmaș (C.C.A.) 
meci nul cu Ion Boceanu (C.F.R. Ce
tatea Bucur); Vasile Czegeli (C.C.A.) 
b.p. Mircea Albu (C.F.R. Cetatea 
Bucur); Marin Ion (C.F.R. Cetatea 
Bucur) b.p. Dumitru Burlaș (C.C.A.); 
Mihai Stoian (C.F.R. Cetatea Bucur) 
b.ab. rep. I. A’. Negrea (C.C.A.), Șerbii 
Neacșu (C.C.A.) meci nul cu C. Slă- 
nescu (C.F.R. Cetatea Bucur); V. 
Vlădesctt (C.F.R. Cetatea Bucur) b. 
nepr. adversarului; Gh. Rosier (C.F.R. 
Cetatea Bucur) b.p. Z. Ciocirlan 
(C.C.A.); Gh. Negrea (C.C.A.) îneci 
nul cu Petre Zaharia (C.F.R. Cetatea 
Bucur).

SfARÎAC BUCUREȘTI — C. S. MA
RINA CONSTANTA 22—18

Ieri dimineață, sala Circului de 
Stat a fost neîncăpătoare pentru pu
blicul iubitor de box, venit să urmă
rească întîlnirea dintre echipele Spar- 
tac București și C.S. Marina Con
stanta. Meciurile s-au desfășurat in
tr-o notă de dîrzenie, însă, ca factură 
tehnică, e'e n-au satisfăcut Foarte 
bine s.ait prezentat tinerii N. Tapată 
(C.S.M.) și /. Răileanu (S) care au 
terminat la egalitate cu Bătrinu Tu
nase și, respectiv, V. Vintilă (C.S.M.). 
Iată celelalte rezultate: cocoș: Șt. 
Duniitrache (S) meci nul cu ÂA. 
Ghencea (C.S.M.); pană: D. Fierarii 
(S) b.p. St. Văcarii (C.S.M.); semi- 
ușoară: C. Preda (C.S.M.) b.p. Gr. 
V.'ad (S); ușoară: I. Demeter (S) 
b.p. N. Sloenescu (C.S.M.); semi mij
locie: Dobre Pavel (C.SjM.) b.k.o. 
Gribinică (S); mijlocie mică: N. Niță 
(S) b.k.o. N. Cosma (C.S.M.); mij
locie: N. Alexandru (S) meci nul cu 
V. Vîlvar (C.S.M.); grea: E. Fiiresz 
(S) b.ab. 1. Lazăr (C.S.M.). Scor 
final 22—18 pentru Spartac Bucu
rești. R. PITULAN

corespondent

Obiectivul aparatului a prins exact momentul cind Viorica Ardeleana 
(Progr.) a tras, blocajul bine efectuai de Maria Pirtiea și Felicia Musai 
(G.P.B.) a parat lovitura (Fază din meciul Comb. Poligr. Buc. — Pro
gresul 3—0). (Foto B. Ciobanu)

Voința Sibiu — Someșul Cluj
0-3 (0, 11, 2)

Și de data aceasta sibiencele au a- 
rătat că nu sînt în formă. Ele se află 
la a patra înfrîngere consecutivă.

CLASAMENTUL.

4 4 0 12: 1 (193:124) 8
4 4 0 12: 3 (208:136) 8
4 4 0 12: 3 (213:141) 8
4 2 2 8: 7 (202:192) 6
4 2 2 3: 9 (241:219) 6
413 5: 9 (142:175) 5
4 13 5:10 (169:207) 5
4 1 3 5:10 (157:200) 5
4 1 3 3:11 (133:193) 5
4 0 4 3:12 (136:207) 4

1. Rapid București
2. Someșul Cluj
3. Comti. Pollg. Buc.
4. Dinamo Buc.
5. Met. M.I.G. BUC.
6. Știința Timiș.
7. Voința Or. St.
8. știința Cluj
a. Progresul Buc.
10. Voința Sibiu

GLORIA GALATI — DINAMO 
ORAȘUL STALIN 16—21

GALAȚI 16 (prin telefon). 1500 
spectatori au urmărit duminică di
mineață întîlnirea de box dintre e- 
chipe.'e C.S. Gloria Galați și Dinamo 
Orașul Stalin. Întîlnirea a fost de 
slabă factură tehnică cu excepția me
ciului din cadrul categoriei cocoș 
(Popa Georgică — Ion Turcu). Gă- 
lățenii nu au prezentat boxeri la ca
tegoriile muscă, semimijlocie și grea, 

lată rezultatele tehnice: MUSCA: 
piua Nicolae (D) cîștigă fără adver
sar; COCOȘ: Popa Georgică (D) 
b.p. Ion Turcu (Gl) în cel mai fru
mos meci al galei. Turcu a fost nu
mărat de două ori în repriza întîi și 
a doua; PANA: Popa Nicu (Gl) b.p. 
Motea Zaharia (D); S. UȘOARA: 
Stan Bogoi (Gl) b.p. Andrei Drăgan 
(D); UȘOARA: Petruș Baltă (Gl) 

meci nul cu Ion Rodicenco (D); S. 
MIJLOCIE: Dumitru Vasile (D) cîș
tigă fără adversar; MIJLOCIE MICA: 
Vasile Bogoi (Gl) b.p. Ion Ailcnii 
(D); MIJLOCIE: Ștefan Cojan (Gl) 
b.p. llie Păiran (D); S. GREA: Carol 
Peterman (D) b.ab. II Ștefan Con
stantin (Gl); GREA: Ștefan Mașco- 
vescu (D) cîștigă fără adversar. Sco
rul întîlnirii: 21—16 penlru Dinamo 
Orașul Sta'in.

A. SCHENKMAN 
corespondent

9 Comisia europea
nă din cadrul FederaATLETISM
ției internaționale de 

atletism care s-a întrunit recent la 
Barcelona a liotărît ca viitoarea edi
ție a campionatelor europene de atle 
tisni să aibă loc în 1962 la Belgrad.

SERIILE CAMPIONATULUI 
MONDIAL

La Santiago de Chile
BASCHET a avut loc tragerea la 

sorți a grupelor elimi
natorii ale celui de al treilea campio
nat mondial masculin de baschet, care 
va începe aci la 16 ianuarie 1959. Cele 
trei grupe au următoarea componență: 
grupa A: Argentina, R.P. Bulgaria, 
S.U.A., Panama: grupa B: U.R.S.S., 
Brazilia, Canada, Taivan; grupa G; 
Republica Arabă Unită, Filipine, Uru
guay, Mexic. Chile, ca țară organiza
toare, se califică direct în turneul fi
nal.

rnTÎ>u • Etapa de dumi-
rulDAL nică a campionatului

Franței a abundat în 
meciuri cale: Racing Paris — St. 
Etienne 2-2, Angers — Sochaux 1-1, 
Toulouse — Renjies 1-1, Lyon —Stras
bourg 2-2, Nancy — Marseille 2-2. 
Reims a obținut scorul zilei învinginc 
pe Ales cu 6-3. Alte două echipe frun 
tașe au obținut victorii cu 2-1: Nîmes 
la Sedan și Nice la Lille. Limoges a 
întrecut Valenciennes cu 1-0. Clasa
mentul: Racing 23 p., Nîmes și Nice

MASCULIN

CSMS Iași — Dinamo București 
0-3 (4, 3, 13)

Ieșenii n-au opus rezistență decît 
în setul al IlI-lea, cînd au condus cu
7-2.  A plăcut jocul prestat de învin
gători.

Știința Cluj — Voința București
3-0  (10, 9, 11)

Obosiți după meciul jucat în com
pania echipei Spartak Brno, studen
ții, s-au comportat destul de slab.
Victoria București — Cetatea Bucur
2-3  (15-11, 7-15, 16-14, 10-15, 12-15)

învinșii au trecut pe lîngă victorie. 
In ultimul set au condus cu 11-7 și 
12-9 — dar aceasta doar în momentele 
cînd s-au concentrat și nu s-au inti
midat de renumele adversarului. La 
învingători aceleași lipsuri cunoscute: 
de colaborare și coeziune. Evidențiați: 
Pădureții (C. B.), Șușelescu, B. Teo- 
dorescu, Lupan (V).

Constructorul Buc. — Tractorul O. St.
3-2  (15-13, 15-5, 7-15, 12-15, 18-16)

Tractorul a început timid, dar și-a 
revenit apoi, întîlnirea fiind disputată, 
dar presărată cu greșeli. Remarcați : 
Mit roi (C) Schmidt (T).

CCA. — Rapid Buc.
1-3(15-11, 11-15, 8-15, 9-15)

Voleibaliștii militari nu au putut 
juca în ritmul pe care ei l-au impus 
redutabililor lor adversari în primul 
set. O dată cu revenirea puternică a 
feroviarilor (mai constanți atît în a 
tac cît și în defensivă), riposta ju
cătorilor dela CCA. a scăzut vizibil. 
Remarcăm pe Plocon, Nicoiau (R). 
Mușat și Petric (CCA.).

CLASAMENTUL

1. Dinamo Buc.
2. Știința Cluj
3. 'Rapid Buc.
4. Victoria Buc.
5. Cetatea Bucur
6. Constr. Buc.
7. Tractorul O<r. St.
8. C.CLA.
9. Voința Buc.
10. C.SJVLS. Iași

4 4 0 1(2: 4 (229:167)
4 4 0 12: 6 (226:220)
4 3 1 11: 4 (207:155)
4 2 2 8: 6 (174:178)
4 2 2 10: 9 (2W8:24il)
4 2 2 7: 9 (202:212)
4 1 3 8:10 (239:231)
4 1 3 5:11 (187:22M))
4 1 3 5:11 (188:224)
4 0 4 4:12 (183:225)

21 p., Reims 20 p., Sochaux 18 p., 
Monaco (un meci mai puțin), Angers 
și Rennes 17 p. Meciul Lens — Mo
naco s-a întrerupt din cauza ceții in 
min. 80 la scorul de 2-1 pentru prima 
și va trebui să fie rejucat în între
gime.

® Duminică a fost reluat campiona
tul de fotbal al R. P. Bulgaria cu 
cea de a IX-a etapă. Cîștigînd r.u
2—0 în fața lui Lokomotiv. Ț.D.N.A 
și-a continuat seria victoriilor, rămî- 
nînd șj singura echipă neînvinsă în 
campionat. Militarii sînt în formă și 
așteaptă cu încredere meciul de la 
26 noiembrie cu Atletico Madrid, la 
Sofia. Alte rezultate: Slavia — Botev 
Varna 1—1, Botev Stara Zagora — 
Spartak Pleven 0—1, Dunav Russc — 
Minior 3—0 (1), Spartak Varna — 
Spartak Plovdiv 2—1, Botev Plov
div — Lewski 1—0 (T Hristov).

® In meci internațional, la Lisa
bona, reprezentativa Portugaliei a în
trecut pe cea a Finlandei cu 3—1.

W1SMUT S-A CALIFICAT IN SFER
TURILE „C.C.E."

;®. hi cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni", sîmbătă s-a desfășurat la

După. 13 runde 

Gunsberger conduce în finala 
campionatului republican de șah

Spre deosebire de zilele anterioare, 
duminică am asistat la o rundă li
niștită în finala campionatului repu
blican de șah.

Confirmînd puternica sa revenire 
de formă, Pavlov l-a învins ușor pe 
Breazu, obținînd a treia victorie con
secutivă. A fost de altfel singura par
tidă decisă a rundei. In alte cinci s-a 
înregistrat un rezultat de remiză. 
Fără prea mari complicații, egalitatea 
a fost consemnată în întîlniriie Rei- 
cher — Soas, Gavrilă -— Bozdoghină, 
Gunsberger — Radovici, Alexandrescu 
— Rădulescu, Mititelu — Ciocîltea. 
In cele patru partide care s-au între
rupt s-a dat o luptă interesantă. Bo
tez, în obișnuita sa criză de timp, 
a făcut ultimele 10 mutări cu o iu
țeală fulgerătoare, păstrîndu-și totuși 
avantajul de un pion într-un final de 
turnuri. Un pion în plus deține Par- 
tos la Moisini și Szabo la Troianescu, 
în poziții favorabile albelor. O situa
ție complicată a survenit în partida

Campionatul republican de lupte pe echiy

Meciuri foarte disputate in etapa de iei
Pînă la sfîrșiittil campionatului au 

mai rămas două etape, care pot a- 
duce unele modificări în clasament. 
Tocmai de aceea, majoritatea echi
pelor au depus ieri eforturi vizibile, 
oferind spectatorilor meciuri deosebit 
de dinamice și spectaculoase. Der
biul etapei a fost la București unde 
au evoluat trei dintre fruntașele cla
samentului (C.C.A., Steagul roșu 
Orașul Stalin și C.S.M. Lugoj). Vic
toria a revenit pe merit echipei 
C.C.A., care a totalizat 9 puncte. Pe 
locul 2 s a clasat Steagul roșu Or. 
Stalin, pe locul 3 Metalul M.I.G., 
iar pe ultimul loc C.S.M. Lugoj. Tre
buie să scoatem în evidență compor
tarea neașteptat de bună a echipei 
Metalul M.I.G., ^oare și-a măsurat 
forțele cu echipe foarte puternice, 
reușind un meci egal cu Steagul 
roșu și depășind distanțat reprezen
tativa clubului lugojan. De altfel, 
puțin i-a trebuit ca să se claseze pe 
locul al doilea. C.C.A. a fost în nota 
sa obișnuită: echipă disciplinată- și 
bine pregătită din punct de vedere 
tehnic. Steagul roșu Or. Stalin a 
mers de asemenea bine, însă a pier
dut puncte prețioase prin înfrîngerile 
lui Ghincea și Voicu. Ne-a surprins 
comportarea slabă a echipei din Lu
goj, care a fost de nerecunoscut.

O comportare meritorie au avut în
deosebi luptătorii: Al. Tampa (St. r. 
Or. Stalin), care a învins prin tuș 
pe M. Gheorghe (Met. M.I.G.) și pe 
M. Ofițerescu (C.S.M. Lugoj); 1. lo- 
nescu (C.C.A.) care a cîștigat la 
puncte în fața lui L Mureșan (St. r.), 
și Badea (Met.) >\;s i învins prin tuș 
pe C. Gîngă (C.SM. Lugoj). De a- 

Aue meciul revanșă dintre echipele 
Wismut Karl Marx Stadt și I. K. 
Goteborg. Victoria a revenit fotbaliș
tilor germani cu scorul de 4—0 (1-0), 
prin golurile înscrise de Zink (2) și 
M. Kaiser (2). Astfel, echipa Wismut 
s-a calificat în sferturile de finală ale 
competiției.

0 In campionatul R. D. Germane 
s-au desfășurat cîteva meciuri res
tanță: Motor Zwickau — Rotation 
Babelsberg 3—0; Chemie Halle — 
Aktivist 1—0, Lokomotiv Leipzig — 
Einheit Dresden 1—1, Turbine Erfurt 
— Vorwărts 0—0, Dinamo Berlin — 
Empor Rostock 2—1, iMotor Jena — 
Fortschritt Weisenfels 1—0. Echipa 
Worwârts este cîștigătoarea campio
natului R. D. Germane totalizînd 36
р. , fiind urmată de Motor Jena cu 32 
P- 0 La Moscova se 
Hochei pe gheață află în turneu cunos

cuta echipă canadia
nă de hochei pe gheață Kelowna Pac
kers. Aceasta este prima echipă de 
hochei din Canada care evoluează în 
U.R.S.S. Keiowna Packers a fost a- 
nul trecut finalistă în „Cupa Allan" 
(cea mai importantă competiție de ho-
с. ltei din Canada) pierzînd la limită în

Voiculescu — Negrea, în care ne
grele au două turnuri pentru damă 
și posibilități de atac la rege.

In urma acestor rezultate campio
natul are, însfîrșit, un singur lider 
în fruntea clasamentului. Acumulînd 
8 puncte, Gunsberger a trecut pe pri. 
mul loc. Poziția sa nu este însă deloc 
sigură, deoarece din plutonul urmări
torilor mai mulți concurenți îl pot e- 
gala după desfășurarea partidelor ne
terminate. Urmează Szabo (F), Rei 
cher (1), Ciocîltea, Alexandresci 
7J/2 P-, Radovici 7 p (1), Bălănel (2) 
Mititelu (1), Pavlov, Rădulescu 6*/ 
p., Soos 6 p., Troianescu (3), Votca 
le seu (2), Bozdoghină (1), Negrei 
(1) 5‘/2 p., Parios (2), Gavrilă 5 f 
Botez (2), Breazu 4l/2 P-> Moisini 
P (1).

Astăzi dimineață începînd de L 
ora 9 turneul final continuă cu desfă 
șurarea partidelor întrerupte, urmîn 
ca după amiază să se dispute rund 
a XlV-a.

semenea. Al. Geantă (Met.) a cîș* 
gat la puncte în fața l-ud Dragon 
(C.S.M. Lugoj), N. Popescu (C.C.A 
și Ghincea (St. r.).

Iată rezultatele: C.C.A cu C.S7 
Lugoj 13—3, ou St roșu Or. S 
11—5 și cu Metalul M.I.G. 10— 
Steagul roșu Or. Stalin cu Metal 
M.I.G. 8—8 și cu O.S.M. Lugoj r 
Metalul M.I.G. — C.S.M. Lugoj 1

V. GODESCU

In celelalte grupe rezultatele sî 
următoarele : ORADEA : Dinamo Bi 
cu U.T.A. 16—0, cu Corvinul Hun 
doar 14—2 și ou Rapid Orad
16—Rapid Oradea cu U.T.A. 15— 
cu Corvinul Hunedoara 11—5. Cor' 
nul Hunedoara — U.T.A. 12— 
TIRGU MUREȘ: Cetatea Bucur 
Constructorul Cluj 12—4, cu Voir 
Tg. Mureș 11—3 și cu Feroviarul ' 
mișoara 8—6. Feroviarul Timișoa 
cu Constr. Cluj 12—2 și cu Voir 
Tg. Mureș 5—7. Constructorul G 
— Voința Tg. Mureș 7—9. SA1 
MARE: Dinamo Satu Mare cu C 
mistui B. Mare 11—3, cu C.S.M. II 
șița 11—5 și cu Carpați Sinaia 8- 
Garpați Sinaia cu Chimistul B.
8—8 și cu C.S.M. Reșița 9—7. 
mistui B. Mare — .C.S.M. Reșița 8-

★
Finala campionatului republican 

dividual de lupte libere pentru 
niori, va avea loc la Constanța 
cepînd din ziua de 21 noiembrie 
nu de la 19, cum a fost anunțat.

fața echipei Mac Far'ands, care 
reprezenta Canada la campionat 
mondiale Ia Praga. Ieri, la Fala 
Sporturilor din Moscova, în prezei 
a 14.000 spectatori, Kelowna Pack, 
a debutat, jucînd în compania ec 
pci T.S.K.M.O., campioană a LLR.S 
După o partidă foarte disputată, 1 
cheiștii sovietici au obținut victo 
la scorul de 4—3. Canadienii vor n 
juca la Moscova în zilele de 21 și 
noiembrie.

TURNEUL CANDIDAȚILOR SE 
DESFĂȘURĂ IN IUGOSLAVIA

• Președintele 1
ȘAH derației internațion 

de șah a acceptat p 
punerea federației iugoslave de s 
cialitate de a organiza în Iugosla 
turneul candidaților la titlul mond 
De asemenea, președintele a fost 
acord ca turneul să aibă loc în lur 
septembrie-octombrie 1959 în două 
calități: la Bled (prima parte) și E 
grad (partea a doua).

La turneul candidaților vor pârtie 
marii maeștri internaționali Tal; 
trosian, Smîslov, Keres (U.R.S.f 
Fischer (S.U.A.), Gligorici (Iugo< 
via), Olafson (Islanda) și Benko.

învingătorul acestui turneu va 
tîlni în meciul pentru titlul mont 
pe actualul campion Mihail Botvi 
(U.R.S.S).


