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In colectivul sportiv „Flacăra" 
MorenL.

De ia reorganizare .colectivul spor
tiv ..Flacăra Moreni" s-a schimbat 
mult în bine. De unde înainte, vechiul 

i colectiv sportiv nu avea decît 900 de 
membri, astăzi peste 2000 muncitori, teh- 

t nicicni și funcționari sînt membri aâ 
U.C.F.S. De asemenea, s-a mărit nu
mărul secțiilor pe ramură de sport, în 
așa fel încît astăzi, pe lîngă secția de 
fotbal, care activează cu succes în 
campionatul categoriei B, colectivul 
mai numără și secțiile de popice, te
nis de masă, tenis de cîmp, volei, box. 
șah și schi.

PAUL ANDREI

I Comun* fruntaș*
l

Activitatea sportivă cunoaște, pe zi ce 
trece, o tot mai larga dezvoltare în co
muna Vadul Pașii din raionul Buzău. 
Consiliul colectivului sportiv, condus cu 
n»ultă sîrgulnță de țăranul muncitor 
Radu Risen, a reușit să organizeze pină 
acum diferite competiția de masă în 
care au fost angrenați mulți tineri 
săteni din această comună. De mult suc
ces s-au bucurat întrecerile de fotbal, 
volei, șah și cină', la care au luat parte 
250 țărani muncitori. Avînd în perma
nență sprijinul consiliului raional 
U.C.F.S. Buzău, consiliul colectivului 
sportiv din comuna Vadul Pașii a în
scris pînă acum un număr de 210 mem
bri în U.C.F.S. Cu prilejul unei recente 
analize a activității sportive din raionul 
Buzău, comuna Vadul Pașii a fost de
clarată comună fruntașă pe raion, pri
mind numeroase premii, constînd în e- 
chipament și material sportiv.

MARIN dumitru

I La 7îrgov?ș?e sportul a fost 
dat uitării?

O serie de colective sportive din 
orașul Tirgoviște cui în momentul de 
față o sla-tâ activitate. Astfel, la, co
lectivele sportive Transporturi-Telcco- 
numicații (președinte Ion Cercel), Oc
tombrie roșu {președinte Constantin 
Greer), Victoria (președinte Pani Cr!s- 
tescu) numărul membrilor înscriși în 
U.C.F.S. este foarte mic față de posi
bilitățile existente. De asemenea, pro
paganda sportivă în oraș lasă mult de 
dorit și în această privință nici orga
nele U.C.F.S. nu au Jăcut mai nimic 
pentru ca lucrurile să se îndrepte.

MIȘU AVANU

Campionatele polisportive sătești 
din raionul Tg. Mureș

Tradiționalele întreceri de volei, fot
bal, și atletism organizate în fiecare an 
de consiliul raional U.C.F.S. Tg. Mureș 
ne bucură de o popularitate crescxndâ 
în r Lud ui țăranilor muncitori din satele 
Și comuneie acestui raion. Organizate 
totdeauna în bune condițiuni, aceste 
campionate au reușit să atragă un nu
măr maire de săteni în practicarea re
gulată a celor trei ramuri de sport șl 
în ultimul timp, noi membri în U.C.F.S. 
Campionatele polisportive sătești, care

au luat sfîrșit de curînd, au contribuit 
într-o largă măsură și la string eTea co
tizațiilor, aju.ngîndu-se astfel ca în pre
zent, în raionul Tg. Mureș 7» la sută 
din membrii U.C.F.S. să fie cu cotiza
ția Ia zi. Clasamentul întocmit la ter
minarea primei părți a acestei intere
sante competiții a desemnat cîștigător 
colectivul sportiv Nirajui din Miercurea 
Niraj, urmat de Mureșul Nazna, Stă
ruința—Gălăpeai, cîmpia—Band și Vo
ința—Troița.

Spre deosebire de colectivele amintite 
mal sus au fost însă și unele (ca de 
pildă Progresul Dumbrăvloara, Inainte- 
Satu Nou și Ințelegerea-Gălățeni), care 
nu au acordat atenția cuvenită acestor 
concursuri. IO AN PAUȘ

Mai multă atenție activității spor
tive din raionul Luduș

Nu de mult, din inițiativa Consiliu
lui regional U.C.F.S. Cluj s-a organi
zat în raionul Luduș un interesant 
schimb de experiență. C11 această oca
zie au fosf vizitate 19 colective spor
tive sătești și a fost a: jlizată munca 
consiliului raional U.C.F.S. Din aceas
tă analiză a reieșit că, față de posibi
litățile existente, numărul de 4.000 
membri înscriși în U.C.F.S. este prea 
mic. De asemenea, cotizațiile încasate 
reprezintă o sumă nesatisfăcătoare.

In urma schimbului de experiență 
Consiliul regional U.C.F.S. Cluj a 
luat măsuri menite să ducă la îndepli
nirea .sarcinilor anuale.

ALEX. MOMEFE
Vie activitate sportivă la Caracal

De curînd, orașul Caracal a trăit un 
Important eveniment sportiv: reprezen
tantele celor peste 1H» de sportive par
ticipante la Spartachiada fetelor s-au 
întrecut în etapa raională la discplinela 
atletism, handbal, tir și volei. Printre 
rezultatele bune obținute cu această o- 
cazie remarcăm pe cele ale sportivelor 
Doina Stănescu și Ludmila Zamfirescu 
la tir, Elena Cucu și Viorica Gazinschl 
la atletism precum și cel al echipei de 
handbal a Scolii medii nr. 1. care a 
terminat neînvinsă turneul de handbal.

GH. DONCÎU

Rodnică activitate sportiv* 
în raionul Ungheni-îași

Duminică de duminică, pe terenurile 
de sport din diferite comune ale raio
nului Ungheni-lași se desfășoară fru-, 
moașe întreceri sportive. Numai a- 
nul acesta țăranii muncitori din acest 
raion au luat parte la două spartachia- 
de, la Cupa Moldovei, la un concurs 
popular de călărie și la peste alte 20 
de competiții de masă. Numărul celor 
care au luai startul in diferite întreceri 
se ridică la aproape 15:000. Dar nn 
numai activitatea competiționaiă pro
bează frumoasele succese pe tărim 
sportiv din raionul Ungheni-lași. As
tăzi cele 21 de colective sportive din 
raion numără 6.181 de membri în
scriși in U.C.F.S., aproape toți cu co
tizația la zi.

PETRE CODREA

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînî
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Două competițiîjspoiiive săteș

„Concursul bilanț" și „Campionatu 
colectivului sportiv sătesc"

Ați asistat vreodată la un meci ami
cal de fotbal sau de volei desfășu
rat pe un teren sportiv sătesc ? 
Atunci nu se poate să nu fi ad
mirat dîrzenia tinerilor țărani mun
citori «avîntați în întrecerea sportivă. 
Inchipuiți-vă însă ardoarea cu care

se întrec pe teren acești sportivi, 
într-o competiție oficială, mai cu 
seamă acum, cînd sînt în plină des
fășurare două competiții sportive re
zervate exclusiv lor: „Campionatul de 
casă al colectivului sportiv sătesc- și

' creează

Campionatul republicai individual de gimnastică

La sfirșiful acestei săptămîni se 
desfășoară in Capitală finala campio
natului republican individual mas
culin de gimnastică. întrecerile vor 
avea loc in sala Dinamo.

Fotografia noastră îl înfățișează pe 
Ludovic Lakatoș (Dinamo) — unul 
din participanții la întreceri — i:t 
timpul unui exercițiu la calul cu mi-

nere, aparat care cere multă forță și 
îndeminare. (Foto I. Mihăica)

C. C. A. debutează duminică în a i!-a edifie 
a „Cupei Campionilor Europeni" la baschet

« A fost hotărîtă data return lui: 5 decembrie © Lotul echipei Humboldt Unîversitlît « Azi, Ia 
Floreasca, C.C.A. joacă în campso nat cu Rapid.

Peste trei zile, sala 
Floreasca din Capitală va 

1 găzdui întîlnirea interna. 
: țională de baschet din- 
: tre echipele Casa Ccn- 
i trală a Armatei și Wie- 
! sseaschaft Humboldt Uni- 
yersitât-Berlin, campioane 
ale R.P. Romine și R.D. 
Germane. Meciul contea
ză ca tur al dublei par
tide pentru „Cupa Cam
pionilor Europeni", ur- 
mînd ca returul să se 
desfășoare la 5 decembrie 
la Berlin. (Data de 5 de
cembrie a fost confir
mată marți de clubul din 
Berlin).

Despre oaspeți am aflat 
o- scrie de interesante a-

karbeit, Herbert Kulik, Werner Krii- 
ger, Herman Husc. Gunther Ehret, 
Manfred Kale, Peter Gossow, Jorge 
Zabke, Ribitzki Gbsz, Manfred Mor- 
genroth, Wolf Kuhl, Peter Mattwc, 
Reiner Biitow. Cel mai înalt jucă
tor este Werner Kruger (1,90 tn).

Humboldt Universitât — Berlin a 
participat și anul trecut la „Cupa 
Campionilor Europeni", jucînd în pri-

(Cordinuare in pag. 2)

„Concursul bilanț al celui mai 
colectiv sportiv sătesc-.

Lăsînd la o parte"- aspectul pur i 
petițional al ceior două mari intr 
sportive sătești, ne vom opri [ 
asupra unui alt aspect, cel orgai 
ioric, încercînd să întrevedem [ 
pectivele de dezvoltare pe care el 

sportului sătesc. Un prim o
tiv (și poale cel mai important) 
desigur angrenarea maselor largi 
oameni ai muncii din mediul rur:
practicarea sportului, fapt care va 
iări din punct de vedere organiza 
colectivele sportive sătești. încă d 
acum putem afirma că cele două < 
petiții rezervate tinerilor sportivi c 
sate au creat în rîndul acestora u 
teres deosebit, au stimulat colect 
sportive sătești în desfășurarea 
activități susținute, pe de ol 
pentru obținerea de rezultate t 
pe de alta parte pentru întărirea 
organizatorică. Care sînt rezult 
în această privință ? Paionul 
man — de pildă — raion în 
colectivele sportive sătești cu 
bună activitate puteau fi ni 
rate pe degete, se află astăzi pr 
primele raioane ale regiunii Iași. ,i 
cursul bilanț" și „Campionatul 
lectivului sportiv sătesc" atrag 
aceste zile pe terenurile de spor 
la sate un mare număr de tineri :
tivi. Crește totodată numărul mei

(Continuare in pag. 2)

Activiști obștești frun

(Jn harnic președinte de colectiv sporii
PAUL VERDEȘ

„Uzina noastră are cu 20 la sută 
mai mulți membri U.C.F.S. decît nu
mărul total al salariaților săi!“ — 
ne spunea unul dintre muncitorii uzi
nei „1 Mai" din Baia Mare. ,.Secre
tul" acestei performanțe constă în in
tensa activitate dusă de consiliul co
lectivului sportiv pentru angrenarea 
membrilor de familie ai salariaților în 
viața sportivă a colectivului. Succesul 
acestei unități sportive, alături de rea
lizările celorlalte colective, a contri
buit la îndeplinirea înainte de termen 
a angajamentului anual cu privire ia 
înscrierea de membri în U.C.F.S. de 
către regiunea Baia Mare.

Activitatea sportivă din uzina „1 
Mai" este strîns legată de numele co
munistului Paul Verdeș, primtopitor. 
Cînd întrebi despre sport în uzină ți 
se enumera o serie de realizări, apoi

SPORTURI NAUTICE

• Congresul Federației Inter
naționale de Canotaj Academic

j mănunte în urma unei 
convorbiri telefonice po 
care am avut-o cu redac.

! torul de baschet al zia- 
! ru’ui „Sport Echo" din 
j Berlin, Gunther Bonse.
! Echipa Wîessenschaft
Humboldt Universitât a

6 
a-

FOTBÂL

‘ cîștigat toate cele 
I jocuri susținute pînă

în campionatul 
primul

K* 7 ® Turneul fotbaliștilor romîni
"2'W. în Anglia

C La începui ut lumi decembrie, o
|||Wi • S combinată de fotbal bucureșleană va

IVăSlși! C întreprinde un turneu in Anglia. l)a- 
? 'e^e turneul tu au ' 
( j decembrie la

In prima ediție a „Cupei Campionilor Europeni" f castle F. C. 
C.C.A. a avut o comportare frumoasă, dispunind\ 8 decembrie la 
de Panelinios Atena și Macaby Tel Aviv și fiind f ham Hotspur 
intrecută greu de Akademik Sofia, finalista com-\ 10 decembrie la 
petiției. In fotografie, o fază din meciul de laî cil IF est Bromwich 
București cu Panelinios. \ Cele trei echipe engleze sini din

i prima ligă profesionistă, clasate în 
bună. Antrenorul echipei, Friederich \prezent in prima parte a clasamentu- 
Mahlo-.v, dispune de următorul tot f lui (In campionat participă 22 de

fost astfel stabilite: 
Newcastle: cu Ncw-

, cum
j R.D.O. deținînd 
jloc în clasament. In ul- 
'timul meci, campioana
R.D. Germane a dispus 
de Vorwărts (clasa
tă pe locul VI la Spartachiada Mi
litară Internațională) cu scorul de
69—48, manifestînd o formă foarte de jucători: Klaus Ritter, Ilanș Pas- 'J echipe)^

Londra: cu Totten-

West Bromwich: 
Albion.

ți se vorbește despre numeroase 
interesantele proiecte de viitor a 
lectivului sportiv și, întotdeauna, 
amintit și numele comunistului 
Verdeș. Acum 30 de ani — cînd 
muncitorilor era deosebit de gre 
el a încercat să descrețească 
frunțile tovarășilor săi de muncă ț 
invitat pe un cîmp să joace împt 
fotbal. Așa s-a înjghebat — cu 
jinul tov. Verdeș — o rest 
activitate sportivă. Pasionat al 
tului, el a continuat să lupte p

leri dimineață au părăsit Capitala 1 
îndreptlndu-se spre Viena, unde vorf 
lua /Hirte ta Congresul F.I.S.A, Sa-1 
muil Barany — vicepreședinte al 
derației Romine de Sporturi Nantice jcș

mereu mai mulți tovarăși de i
__......      să practice sportul. Aceasta

-h Vasile Grigore -- secretarul Fe-Cciuda faptului că patronii nu c 
derației. Lucrările Congresului, din Iniei un fel de condiții, ținîndu- 
zilele de 22 șt 23 noiembrie a.c., se > muncitori departe de binefacerile 5 
anunță deosebit de importante. Prin-fiului. Abia după eliberarea țării, î 
tre numeroasele puncte înscrise la or-?Paul Verdeș a putut să-și vadă 
dinea de zi figurează și alegerea unui 1 îndeplinit: din ce în 
nou președinte al Federației M/w/ia-/muncitori veneau pe 
ționale de Canotaj Academic, aproba. iubească sportul, 
rea proiectului de regulament pentru^ 
primul campionat mondial masculin ■ 
de canotaj academic, stabilirea dale
lor de 
europene 
anii 1959 Și IXiOy

miuncitori departe de binefacerile ; 
tului. Abia aupă eliberarea țării, î

exemplu în
1 c fotografia sa se află la 
'' !pe panoul fruntașilor — 

„ lr,vț rlncM-îU Ordinii
masculine și feminine pe/

ce mai r 
stadion, înv; 
exercițiile f 

producție 
Ia loc de c

• Paul Vc
desfășurare a campionatelor^ fost dccorat cu Ordinul Muncii.

(Continuare țn pag. 2^^



Din activitatea cluburilor sportive
Clubul sportiv C.F-R. Timișoara 
i o atenție deosebită creșterii ti- 
>r cadre. Procesul de instruire al 
ntelor tinere este îndrumat șl su- 
gheatdecei mai buni antrenori, 
îortivilor li se asigură un variat 
am competițional. Astfel, echipa 
bal (juniori) participă la campio- 
regional, cea de pitici susține 

ri cu reprezentativele altor clu- 
echipa de volei juniori este an
tă într-o continuă activitate com
unală, luptătorii (tineret) au par- 
t la „Cupa Tineretului" etc.
Clubul sportiv muncitoresc din 

are G secții pe ramură de sport, 
idrnl clubului activează 21 spor- 
la lupte clasice, 16 jucători de 
pe apă, 32 scrimeri, 21 handba- 
49 fotbaliști, 32 șahiști și 57 îno- 
. Clubul sportiv muncitoresc din 
are de asemenea peste 600 mem- 

isținători.
1 atenție deosebită se acordă 
Imîntului politic în cadrul Clu

airu îndeplinirea angajamentelor...
cele cîteva situații prezentate^ de 

nostru, privind munca desfășu- 
pentru atingerea cifrei de 2 mi- 
: de membri ai U.C.F.S., regiunea 
se situa printre regiunile codașe, 
idevăr, în această regiune anga- 
ltlil este încă departe de a fi în- 
îit. Activiștii consiliului regional 
•'.S. Cluj sînt însă hotărîți să 
totul pentru ca pînă la sfîrșitul 
i să-și realizeze sarcinile.
îtru aceasta s-au făcut cîteva 
ase schimburi de experiență, cu 
j1 cărora raioanele care stăteau 
slab au fost simțitor ajutate. Pe 
lă parte, în colaborare cu coni'- 
regional U.T.M. s-au luat măsuri 
unele raioane să se desfășoare o 

ilensă activitate propagandistică și 
lorică, în vederea creșterii nuinâ- 

de membri ai U.C.F.S. Astfel, 
iele Bistrița Năsăud, Jibău etc. 
itensifica munca de propagandă 
itație pentru atragerea oamenilor

Campionatul categoriei B la rugbî

ezultate și
ultima etapă a campionatului ca- 
ei B la rtigbi s-au înregistrat ur- 
rele rezultate :
a I: Petrol Chimie—Știința A- 
mie 8—6 (3—3), Petrolul Pitești 
amo Miliția 0—12 (0—6); Știința 
ctura — Minerul Buc. 5—1G
) : Cetatea Bucur — Metalul 
. II 3—3 (3—0). (Meciul Meta- 
I.I.G.I.— Olimpia Orașul Stalin 
t întrerupt în minutul 70, la si

de 8—5 (0—5), în urma re-
ii de pe teren a echipei oaspe). 
a Il-a : Știința Galați—Petrolul 

i 0—3 (0—3) ; Progresul Galați 
istructorul Bîrlad 3—16 (3—8); 
i Brăila—Laminorul Roman 3—3 
) ; C.F.R. Buzău—Zimbrul Te
ii—0 ; Aeronautica Buc.—S.N.M. 
anta 0—8 (0—8) ; seria a IlI-a:

Timișoara—Știința Petroșani 
(0—0) ; C.S.A. Sibiu—Șantierul 
loara 0—3 (0—3) ; Minerul Lu- 
■Chimica Tîrnăveni 6—9 (3—6) ; 
ni Petroșani—C.F.R. Cluj 3—0 
:zentare). lată acum clasamen- 
a zi:

seria I:
inerul Buc. 16 14 0 2 217: 50 44
îtalul I 15 14 0 1 413: 42 43
stalul II 16 9 2 5 94: 68 36
ttrolui Buc. 16 10 0 6 146:189 36
namo Miliția 16 8 1 7. 126: 70 33
ința Agronom. 16 7 2 7 89:132 32
imph O. St Alin 15 5 1 9 102: 94 26
>tatea Bucur 16 3 3 10 58:133 25
iința Arhitect. 1« 2 1 13 50:344 21
rt rolul Pitești 16 2 0 14 55:308

Vii harnic 
președinte

(Urmare din pag. 1)
ui organelor de partid și sindi

ci a organizat sportul în uzină, 
ost construite două terenuri de 
>, o pistă de atletism, un teren de 
o pistă de popice, o sală pentru 
de masă și șah. Tovarășul 
Verdeș este președintele co- 

nlui sportiv și în această calitate 
ibuie intens la dezvoltarea aciivi- 
colectivului. La Spartachiada de 
an participat toți muncitorii uzi- 

In U.C.F.S. s-au înscris de ase- 
a toți, și unii și-au înscris și 
irii de familie.
itru munca sa, și pentru dragos- 
ti care contribuie la dezvoltarea 
►Iui în uzina „1 Mai", toți mun- 

îl iubesc și-l respectă pe comu- 
I Paul Verdeș, președintele colec- 
ti sportiv .. gg fa. fl. — . 

bului sportiv muncitoresc Reșița. Pen
tru buna desfășurare a cursurilor s-a 
format o comisie în care au fost coop
tați toți responsabilii de agitație și 
propagandă din secțiile clubului. La 
cursuri participă cu regularitate mem
brii consiliului de conducere, membrii 
birourilor de secție, antrenorii și spor
tivii.
• In cadrul clubului sportiv „Știința*1 

Timișoara activează peste 280 sportivi 
în 8 secții pe ramură de sport: atle
tism (33), baschet masculin (13), fot
bal (70), handbal masculin (15), hand
bal fete (19), volei fete (9), volei 
băieți (15), rugbi (40), canotaj (55), 
șah (24). Clubul are aproape 1000 
membri susținători.

• Clubul sportiv C.F.R. Rovine-Cra- 
iova care activează cu 8 secții pe ra
mură de sport și-a propus înființarea 
unor noi secții și anume: atletism, na- 
tație, tir, popice și tenis de cîmp. Pen
tru aceasta consiliul de conducere al 

muncii în U.C.F.S. In plus, prin an
grenarea activului obștesc se vor forma 
brigăzi pe raioane care vor contribui 
la înviorarea activității din cadrul co
lectivelor sportive.

Ca o ultimă măsură este și fap
tul că schimburile de-experiență la-ni
velul consiliilor raionale vor fi pregă
tite din timp, astfel ca ele să se în
cheie cu rezultate și mai bune.

Munoind cu rîvnă și situînd în cen
trul preocupărilor sale nu numai acti
vitatea competițională ci, mai ales, în
deplinirea angajamentelor anuale, con
siliul regional U.C.F.S. Cluj va putea 
în scurtă vreme să realizeze progrese 
însemnate. Așteptăm însă ca și cele
lalte regiuni în care s-au obținut rea
lizări suD posibilitățile existente (Re 
giunea Autonomă Maghiară, regiunile 
Suceava, Iași, București) să ia mă
suri corespunzătoare pentru remedie
rea lipsurilor în acest important dome
niu de activitate.

clasamente
SERIA A IT-a :

1. Constr. Bîrlad 15 13 1 1 194: 26 42
2. Petrolul PI. 15 12 0 3 174: 32 39
3. Zimbrul Tecuci 15 9 4 2 127: 53 37
4. S.N.M. C-ța 15 9 15 119: 60 34
5. Unirea Brăila 15 8 4 5 81:111 31
6. C^F.R. Buzău 15 5 2 8 44:118 26
7. Aeronautica 15 5 0 10 71:1112 26
8. Știința Galați 15 5 0 10 47: 67 24
9. Laminorul 15 3 1 11 39:123 20

10. Progresul Galați 15 2 0 13 32:226 19

SERIA i1 III-a :

1. Știința Cluj 13 12 1 0 271: 15 38
2. Chimica Tîrnăv. 13 10 2 1 122: 29 35
3. Știința Petroșani 14 10 1 3 157: 39 35
4. C.F.R. Cluj 13 6 2 5 66: 43 26
5. C.F.R. Timișoara 13 6 16 129: 54 26
6. Șanț. Hunedoara 1316 0 7 43:93 24
7. Minerul Lupeni 14 2 2 10 26:152 20
8. Utilajul Petroș. 14 3 0 11 29:316 20
9. C.S.A. Sibiu 13 0 1 12 22:124 13

Constatări după comunicările științifice 
ale cadrelor didactice de

In cele două zile de desfășurare a 
celei de a V-a sesiuni de comunicări 
științifice a cadrelor didactice ale Insti
tutului de Cultură Fizică am avut pri
lejul să constatăm preocuparea aces
tora pentru o serie de importante pro
bleme ale mișcării de cultură fizică 
din țara noastră. De altfel, orientarea 
judicioasă, axarea lucrărilor pe pro
bleme actuale, practice și în general 
preocuparea pentru întărirea conținu
tului socialist al culturii fizice, au fost 
caracteristice acestei sesiuni, în care 
au fost prezentate 23 de lucrări. Ceea 
ce trebuie subliniat în mod deosebit 
este faptul că nu s-a căzut într-o ex
agerată tratare a problemelor tehnice, 
ci au fost dezbătute în deosebi teme 
cu conținut vast, interesînd masa spor
tivilor din țara noastră.

Prof. Anghel Manolache. doctor în 
ști'ințe pedagogice, a prezentat de pildă 
o lucrare care constituie rezultatul cer
cetărilor efectuate de colectivul cate
drei de pedagogie: ,,Personalitatea pe
dagogului, profesor de educație fizică". 
Lucrarea face o adîncă analiză a mi
siunii profesorului de educație fizică, 
arătîndu-i particularitățile și trăsătu
rile esențiale și trage o serie de con
cluzii care ilustrează importantul rol 
al profesorului în dezvoltarea fizică și 
psihică a elevilor.

Un spațiu de timp foarte mare, toată 
ziua a 11-a, a fost afectat lucrărilor 
care au avut drept subiect învățarea 
și specializarea timpurie, activitatea e- 
kvilwr ia timnni vacantelor. coniinu- 

clubului studiază posibilitatea inițierii 
unor centre de copii și tineret

• Una dintre preocupările clubului 
sportiv „Drubeta" — Turnu Severin 
este și aceea de atragere a membrilor 
susținători. Astfel au fost împărțite — 
ta cererea întreprinderilor și instituți
ilor din oraș — numeroase adeziuni. 
Cum echipele reprezentative ale clubu
lui (fotbal, motociclism, ciclism, box, 
popice) se bucură de multă popu
laritate în rîndtfl amatorilor de sport 
din Turnu Severin este posibil ca 
pînă la sfirșitiU anului clubul să nu
mere peste 2000 membri susținători

Astă-seară in sala Dinamo

Derbiul etapei a IY-a a campionatului 
de box pe eebipe: Dinamo-Vointa

'Aspect de la intîlnirea dintre N. Linca și C. Iordache desfășurată recent 
in Capitală.

Astă-seară, începînd de la ora 19, 
sala Dinamo va găzdui o interesantă 
reuniune pugilistică din cadrul etapei 
a IV-a (seria a doua) a campionatului 
republican de box pe echipe. Se vor 
întîlni echipele Dinamo și Voința, în 
rîndul cărora activează pugiliști de va
loare, componenți ai loturilor repre
zentative. Iată cîteva dintre meciurile 
mai atractive care se desprind din pro
gramul galei: Toma Constantin—Gh.

C. C. A. DEBUTEAZĂ DUMINICĂ
(Urmare din pag. 1)

mul tur cu campioana Uniunii So
vietice, Casa Ofițerilor din Riga, cîș- 
tigătoarea acestei competiții.

Lotul C.C.A., alcătuit din Folbert, 
Nedef, Fodor, Niculescu, Nedelea, Di- 
nescu, Pușcașu, Testiban și Cimpoiaș, 
s-a pregătit intens în ultima vreme. 
După o scurtă perioadă de odihnă 
activă (după Spartachiada Militară 
Internațională de la Leipzig), bas- 

tul și metodica lecțiilor de educație 
fizică, ctc.

Au existat preocupări și pentru ana
lizarea unor aspecte din educația fi
zică a elevilor și oamenilor muncii din 
mediul sătesc. Lucrarea cont. Ion Si- 
clovan și asist. Elena Firea a cuprins 
o serie de interesante aspecte și fără 
îndoială că viitoarele experimente vor 
duce la concluzii care vor contribui la 
permanenta dezvoltare a sportului în 
mediul sătesc.,

Cîteva puncte negative
Ne referim în primul rînd la faptul 

că nici una din lucrări nu s-a ocupat 
de cercetări în domeniul activității 
sportive în mediul muncitoresc. Fără 
îndoială, o greșeală gravă, care în 
viitor trebuie remediată. Noi sîntem 
convinși că pe viitor cadrele didactice 
de la i.C.F. vor avea preocupări și în 
acest domeniu, atît de important pen
tru dezvoltarea educației fizice în țara 
noastră.

Un alt aspect negativ, legat tot de 
tematică, este absența oricărei lucrări 
despre terminologia sportivă Cei care 
activează în domeniul culturii fiz'ce 
știu foarte bine de cîte greutăți se lo
vesc din cauza sensurilor diferite sau 
interpretărilor greșite ale unor expresii 
(chiar în timpul sesiunii dc la I.C.F. 
au existat discuții asupra justeței ter
menului „specializare timpurie"). De 
aceea, considerăm că tocmai cadrele di
dactice ale I.C.F. ar trebui să aibă drept 
preocupare rezolvarea problemei termi- 
nolopiei sportive, desore care se dișcută

„Concursul bilanț" și „Campionatul 
colectivului sportiv sătesc1’

(Urmare din pag. 1)

lor U.C.F.S. Vom da cîteva exemple 
din regiunea Timișoara: colectivul 
sportiv al comunei Dorobanțul — de 
exemplu—-se poate niîndri cu cei 400 
de membri U.C.F.S. și cu o activitate 
intensă pe terenul de sport. Aci pot fi 
văzuți în fiecare duminică și, uneori, 
în celelalte zile, mulți fotbaliști, vo
leibaliști șl atleți. O vie activitate 
desfășoară și colectivele sportive din 
comunele Filed (320 membri), Orți- 
șoara (310 membri) precum și colec’ti-

vii! sportiv Unirea Seim (reg. Baia 
Mare). In cadrul gospodăriei agricole, 
colective „Steagul lui Lenin" din sa-Rî 
iul Păulești (raionul Saiu Mare), da-Cj 
torifă muncii însuflețite a colectivului^ 
sportiv (președinte Anton Sebokf, peste ! 
250 țărani colectiviști s-au înscris înv 
U.C.F.S. Ei participă cu entuziasm la ' 
întrecerile din cadrul „Concursului bi- 
lanț". Cu prilejul participării la ,,Con-f_ 
cursul bilanț", tinerii țărani muncitorii 
din comunele Nămoloasa Tlrg și 
grilești (reg. Galați) au primit, ca sti-M 
miilent, numeroase echipamente și ma-<' 
teriale sportive, fapt care a dus Ia ’’ 
întărirea bazei materiale și organiza- .. 
torice a colectivelor sportive din satele 
lor. R. C.

SPORTIVI DE LA SATE 1 
PARTICIPAU CU TOȚII LA ..CAM

PIONATUL DE CASA AL COLECTI
VULUI SPORTIV SĂTESC" SI LA' 
„CONCURSUL BILANȚ AL CELUI 
MAI BUN COLECTIV SPORTIV SĂ
TESC" /

VEȚI CONTRIBUI ASTFEL LA IN-’ 
TARIREA ORGANIZATORICA SI A 
BAZEI MATERIALE A COLECTIVE
LOR SPORTIVE DIN SATELE 
PATRIEI NOASTRE.

Lache; N. Linca—Ion Vasilov : C. Du
mitrescu—C. Gherasim ; M. Trancă— 
I. Militaru. Intîlnirea prezintă o im
portanță deosebită pentru ambele for
mații, ele fiind angajate direct în 
lupta pentru „șefia" seriei a Il-a. După 
cum se știe, boxerii dinamoviști ocupă 
în prezent primul Ioc în clasamentul 
seriei (cu 9 puncte) dar sînt secon
dați imediat de formația Voinței, 
care are același număr de puncte.

chetbaliștii de la C.C.A. și-au reluat 
antrenamentele, intensificîndu-le în 
perioada din urmă. Jocurile din ca
drul campionatului republican au con
stituit un bun prilej de verificare a 
echipei. C.C.A. susține ultimul meci 
înaintea întîlnirii cu Humboldt Uni- 
versitât, azi la ora 19,15 în sala 
Floreasca, cu echipa Rapid. In des
chidere, la ora 18, o interesantă dis
pută în cadrul campionatului feminini 
Răpi d—Con st ructorul.

PROGRAMUL MECIURILOR 
DE VOLEI

IntîlrUrile programate la sfîrșltul săp- 
tămînii în cele două campionate de vo
lei se vor desfășura după următorul 
program : SIMBATA, sala Floreasca, de 
la ora 16.30 : Cetatea Bucur — C.C.A. 
(m.) și Voința—Constructorul (m.) DU- i 
M’INICA, sala Floreasca, de la ora 8,30: 
Combinatul Poligrafic Buc__Voința Si
biu (f), Dinamo — Știința Cluj (in) șp 
Metalul M.l'.G. — Știința Timișoara (D; 
sala Giulești, ora 0 : Rapid — C.S.M.S. 
Iași (m).

CUPA SFATULUI POPULAR AL 
CAPITALEI LA BOX

Marți seară, sala I.S.B. a găzduit cea 
de a treia reuniune de box din ca
drul fazei a Il’-a a ,,Cupei S.P.C.” O 
întîlnire viu disputată a fost aceea din
tre A. Gănescu (Dinamo) și Ilie Gheor- 
ghe (I.A.T. Mogoșoaia). Pentru un plus 
de combativitate, juriul a decis victoria 
la puncte a lui Ilie Gheorghe. La fel 
de dirză a fost și partida dintre C. Popa 
(Dinamo) și Teodor Lucian (Semănătoa
rea) în care victoria a revenit pe me
rit ultimului. S-au mai evidențiat Ml- 
rea Marin (Grlvița Roșie), P. ioanițesou 
și I. Monea (Dinamo), Micu Constantin 
(Cetatea Bucur) ș.a.

Mîine seară începînd de la ora 19,30, 
vor avea loc în sala I.S.B. primele 
meciuri ale semifinalelor din cadruă 
fazei a Il-a a „Cupei S.P.C.”.

N. TOKACEK-coresp.

la I. C. F.
asiduu de cîțiva ani. Tot ca o defec
țiune trebuie să semnalăm absența pro
fesorilor de educație fizică dii# cele
lalte institute și facultăți, ca și afe'stu- 
denților mai bine pregătiți de la I.C.F. 
Problemele discutate i-ar fi ajutat efec
tiv în viitoarea lor activitate.

D. STĂNCULESCU

Știința Timișoara a învins 
C.C.A. la handbal: 10-9 (6-6)

Ieri, la Timișoara, echipa masculină 
de handWal a C.C.A. și-a disputat unul 
din jocurile restante, întîlnind formația1 
Știința Timișoara. După cum ne-a co* 
municat corespondentul nostru regio-i 
nai, Al. Gross, partida a fost extrem 
de disputată, cele două formații luptînd 
din toate puterile pentru cucerirea ce
lor două puncte, l’n cele din urmă, stu
denții timișoreni au terminat victorioși 
cu 10—9 (6—6), cu toate că majoritatea 
timpului bucureștenii au avut avantajul 
la scor. In ultimele minute ei au condus 
cu 8—7 și 9—8, dar puternica revenire de 
la sfirșitui meciului a echipei gazdă 
a făcut ca rezultatul să fie răsturnat. 
Punctele au fost înscrise de: Moser (5)» 
Vlad (2), Jacobovschi, Jude, Bara (Ști
ința), Llnguer II (4), Bulgaru (3), Mar- 
cu, Căliman (C.C.A.).

In urma acestui rezultat, în clasament 
au s-a produs decit o singură schim
bare: Știința Timișoaira (8 puncte) a tre
cut pe jocul 10, iar C.S.M.S. Iași <î 
puncte) pe locul 11. Primul loc în cla
sament va fi decis sîmbătă la Reșița, 

1 unde se vor intîlni C.S.M. Reșița șl
C.C.A.

IHI II IP> N § M ■
ALERGĂRILE DE SIM.BATA

SImbătă, 22 noiembrie. Ia ora 13, se 
organizează o reuniune de galop. Pro
bele principale sînt premiile Chiparos 
și Cerna.

In prima probă concurează :
Nunu 59 (Stoian Gh.), Argint 57‘/a 

(Stoian P.), Vrednic 57 (Crbș..«), Exi- 
eator 55 (Logofătu), Așa da 54]/2 U°rga 
C), Justin S3 >/2 (Taslm), Sibianca 50 
(Picul) și Leonei 4772 (Drăghicl).

Premiile Gaby și Goldana, fiecare cu 
cîte 9 concurenți, făgăduiesc de asemenea 
întreceri spectaculoase

7 i 
ALERGĂRILE De DUMINICA

Reuniunea de duminică 23 noiembrie 
e<ste programată pentru ora lfl-

Dln cele 8 probe se desprinde premiul 
Tn, în care sînt înscriși : Hopușor 1700 
(Moldovan), Olteț 1700 (Bontoi Gh ). 
Tarcău 1700 (Oană), Luminiș 1700 (Teo- 
fi ), Nărăvaș 1730 (Vasile Gh.), Pogorîși 
1740 (Striliniuc), Eronin 1740 (MihăUes- 
cu), Ticău 1760 (Tchim). Oțeș 1760 (Ona- 
che)

Premiul Artei e'fe rez^nr» conducă
torilor imatoxl, actrițe, actori șl băile-

SIMFONIST ÎNVINGĂTOR

Alergarea de căpetenie a reuniunii 
Ieri, premiul Fanfaron, a revenit lui 
Simfonist, care a condus din plecare 1* 
sosire.

Dîrz disputate au fost premiile Fama 
și Edera. In aceste probe rezultatul mm 
a putut fi stabilit de cît după devdOo 
parea fotografiei.

Cîștigătorîi Hlamida și Havuz șâ-aa 
îmbunătățit recordul carierii.

Rezultatele sînt următoarele:

I. Havuz 1’43 (Crainic T.), Gladloia» 
Blam. Cota: 1,90 — 44,60.

II. Hlamida (Ghine-a G.) 1*38,1, Secerat* 
Evantai. Cota: 3,80 — 74,00 — 79,W>.

III. Sighișoara (Bonțoi V.) și Sonată ( 
(Ghinea) cap la cap. Condor, Cota:
3,60 — 35,50 — 34,80. ‘

IV. Simfonist (I-chim) 1’28,8, Lusti». 
giu, Succes. Cota: 1,10 — 4,80 — 5,20 —«* 
5,f0.

V. Valea Oanei (Siowensky) 1’30,8, Ba** 
tag, Faf. cota: 5,00 — 35,69 — 9,90. 
dinea triplă: 527,50 iei.

VI. Demon (Onache) 1*32,9. Delicioasa^ 
Garoafa. Cota: 1,80 — 5,70 — 18.40.

Vil Berna (Avram G.) 1’30,4, Viola^. 
Tămîios. Cota; 4*90 — 45*8# —
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ora 14.15, pe un teren care

București — Stea-

CE A FOST...
Dinamo București — Știința Timișoara 
U.T.A. — Petrolul Ploești 
Dinamo Bacău — Progresul 
Jiul Petroșani — C.C.A. 
Steagul roșu •— Farul

Jocul Rapid — Știința Cluj a lost amînat.
„CE ESTE...

(2-0)
(2-0)
(2-0)
(0-0)
(1-0)

...ȘI CE VA FI

1. Dinamo București (1) 10 8 1 1 27:10 17
2. U.T.A. (2) 10 5 3 2 18: 9 13
3. C.C.A. (3) 9 5 2 2 15:11 12
4. Dinamo Bacău (6) 10 4 3 3 15:12 11
5. Petrolul (4) 9504 15:11 10
6. Rapid (5) 9 5 0 4 20:16 10
7. Știința Timișoara (7) 10 3 3 4 10:17 9
8. Steagul roșu (11) 10 3 2 5 14:18 8
9. Jiul (9) 10 3 2 5 12:22 8

10. Progresul (8) 10 3 1 6 18:17 7
11. Știința Cluj (10) 8 0 6 2 7:11 6
12. Farul (12) 9 1 1 7 9:26 3

Duminică 23 noiembrie, ultima etapă: Progresul
■ii roșu Orașul Stalin, C.C.A. — U.T.A., Farul Constanța — Rapid, 
ocărești, Dinamo Bacău — Știința Timișoara, Petrolul Ptoeșii—Dina- 
o București, Jiul Petroșani — Știința Cluj.

Meciurile din București se vor disputa în cuplaj: Progresul — St. 
>șu la ora 12.30 și C.C.A. — U.T.A. la
•rnează să fie stabilit azi.

AD 19 (prin telefon). Cei 17.000 
atori au făcut la sfîrșitul parti- 
IțțTA—Petrolul Ploești o caldă 
.«'stație de simpatie formației tex- 

care, practicînd un joc de 
ă ridicată, a cîștigat cu 3—1
) un meci în care inițiativa i-a 
inut aproape tot timpul. Și 
Iul a jucat bine, dar nu a putut 
a. atacurilor rapide ale textiliș- 

'ceștia au jucat și în acest 
pă sistemul 1—3—3—4, care 

utat pe adversar. Acțiunile ară- 
>r au fost mai rapide și mai 
'. Mingea a trecut cu repeziciune 

om la om, iar acțiunile gazde- 
au terminat aproape întotdeauna 
ituri la poartă.
tiliștii au început jocul, dar pri- 
cazie o au petroliștii prin Marin 
:1; Coman e însă la post. Pets- 
chi execută apoi o lovitură li- 
de la aproape 20 metri, blocată 
oman. Primul gol al meciului 
nscris în min. 8 : Tăucean face 
să pe extremă, driblează doi a- 
>ri și centrează la Țîrlea; a- 
stopează balonul și îl prelun- 
rapid spre Mețcas, care de la 
trage fulgerător: 1—0. După 

gol, Țîrlea ratează de două ori 
uații clare. In minutul 15 Ca- 
ovește mingea cu mîna la 20

m. de poarta sa. Lovitura este exe
cutată de Pahonțu, dar Coman apă
ră. U.T.A. are inițiativa mai departe 
și în minutul 30, Țîrlea, după o ac
țiune personală, șutează pe neaștep
tate: 2—0.

După pauză, Petrolul are inițiativa 
în primele minute, dar fără rezultat, 
pentru că apărarea textiliștilor a ani
hilat cu promptitudine fiecare acțiune 
a ploeștenilo.-. Totuși, în minutul 70 
Zaharia (care după pauză a jucat 
centru înaintaș) are o acțiune indi
viduală, trece de Capaș și șutează 
imparabil de 1a 18 m.: 2—1.’ Două 
minute mai tîrziu, Țîrlea ajunge sin
gur în fața porții, dar apărarea pe
troliștilor clarifică în cele din urmă 
situația. U.T.A. majorează scorul în 
minutul 78 printr-o lovitură liberă 
impecabil executată de Petschovschi în 
urma unui fault comis la aproximativ 
25 m. de poartă: 3—1.

Arbitrul Vizireanu (Cluj) a condus 
bine.

U.T.A.: Coman-Seres, Capas, FAR- 
MATI-PETSCHOVSCH1, Koc’zka-Jur- 
că, IGNA, ȚÎRLEA, Mețcas, Tăucean.

PETROLUL: Roman-Pahontu, MA
RINESCU, Topșa-NEACȘU IR NEAC- 
ȘU I. ZAHARIA, Tabarcea, Dridea, 
Alarin Marcel, Bădulescu.

liul și C. C. A. la egalitate: 1-1
ȘANI, 19 (prin telefon). — 

a dintre Jiul și C.C.A. a avut 
rel tehnic modest. In ansamblu, 
e au avut mai multe ocazii, 
îeficacitatea liniei de atac s-a 
t și în acest meci principala 
une a echipei.

atacă chiar din primele mi- 
i, pe rînd, Ciurdărescu, Ghibea 
•tea ratează de puțin, trăgînd 
gă poarta militarilor. In min. 
mstantin, aflat la cîțiva metri 
artă, are prilejul șă deschidă 

dar ezită sa tragă, și astfel 
are timp să intervină cu suc- 

izdele contra-atacă viguros prin 
și Ciurdărescu, dar aceștia, 

trimit pe rînd mingea în bra- 
Voinescu. O mare ocazie pierd 

> în min. 32: Nertea îl deschide 
.irdărescu și acesta de la nu- 
1 m. trage pe lîngă bară. La 

tot gazdele au inițiativa, apă-
C.C.A. fiind deseori pusă la 
icercare. Presiunea tot mai pu

pe care Jiul o exercită duce 
:hiderea scorului: în min. 49, 
eseu îl lansează în adîncime

pe Gabor aflat la 12 m. de poartă. 
Acesta șutează, mingea lovește bara 
stîngă și se rostogolește în plasă: 
1—0 pentru Jiul. Gazdele continuă să 
atace și în min. 51 fundașul Staicu 
comite hends în careu. Penalizarea 
nu este însă acordată de arbitru. Ega- 
larea se produce 3 minute mai tîrziu: 
într-un moment de ezitare a apărării 
gazdelor, Constantinescu primește o 
pasă de la Cacoveanu și trimite min
gea cu capul în poarta Iui Crîsnic: 
1—1. Pînă la sfîrșitul partidei, jocul 
devine lent, ambele echipe dînd im 
presia că sînt, mulțumite de rezultat. 
Arbitrului Gh. Osiac (Timișoara), 
care a dat numeroase decizii eronate 
(în special în repriza secundă), i s-au 
aliniat formațiile: JIUL: Crîsnic — 
Romoșan, PANA1T, Vasiu — FAR- 
KAȘ, Deleanu — Ghibea, Florea, Ciur
dărescu, GABOR, Nertea. C.C.A. : 
Voinescu — Nagy, Apolzan, Staicu 
— Jenei, BONE — CACOVEANU, 
Constantin, Alexandrescu, Constanti
nescu, TATARU.

ION ZAMORA, coresp.

Dinamo București a obținut 
o victorie a soar A

Spectatorii prezenți ieri pe stadio
nul din Ștefan cel Mare sperau să a- 
siste la o dispută echilibrată, dîrză, 
plină de neprevăzut și de faze spec
taculoase. Ei bine, nici una din aces
te previziuni n-a fost confirmată. Me
ciul Dinamo București — Știința Ti
mișoara a fost de valoare tehnică scă
zută, lent, cîștigătorul profilîndu-se 
clar încă din primele minute. Dina- 
moviștii, fără să exceleze, și-au im
pus superioritatea la un scor conclu
dent: 4-1 (2-0). Dar trebuie să ară
tăm de la început că timișorenii n-au 
constituit pentru lideri nici pe depar
te adversarul pe care-1 anunța ultima 
lor performanță. Dimpotrivă chiar I 
Știința Timișoara a făcut ieri pe sta
dionul Dinamo unul din cele mai 
slabe jocuri ale sale în București, /i- 
părarea, în care s-a resimțit lipsa 
lui Codreanu, a opus o slabă rezis
tență atacului dinamovist care, mai 
insistent și mai... serios, putea rea
liza ieri un scor mare. Atacul oaspe
ților, cu trei „neconsacrați" și cu Cio- 
sescit și Cădariu sub valoarea lor, 
n-a putut „bate" defensiva iui Dinamo 
— în care Popa a reintrat nerestabi
lit — decît în ultimele minute și a- 
tunci din „11 metri".

Dinamo se instalează de la început 
în terenul advers și în min. 11 des
chide scorul: Suru pătrunde pe ari
pă pînă la linia de fund, centrează 
lui Nicușor și acesta reia direct, la 
colț: l 0. Gazdele au apoi numeroase . 
ocazii, ratate de Ene (de trei ori) și 
Nicușor. In acest timp. Știința atacă

timid. Trec minute în șir fără ea oas
peții să încerce poarta. In min. 38, 
Ene inițiază un atac țe aripa stingă, 
terminat cu o pasă în urmă, la Suru. 
Acesta reia puternic și... 2 0 1

După pauză intervin modificări la 
Știința. Lereter trece in atac, Neacșu 
fundaș, iar Florescu stoper. Acum a- 
taeul „leagă jocul" mai bine, dar slă
biciunile apărării apar și mai eviden
te. Mai ales că jocul la ofsaid nu da 
cele mai bune rezultate. Ene și Varga 
au ocazii clare de gol. Cel care fruc
tifică este tot Nicușor (min. 65); 
speculînd jocul la ofsaid al timișore
nilor, el pătrunde singur în careu și 
înscrie pe lîngă Enăchescu. împins 
mereu de Tănase, atacul Științei de
vine ceva mai agresiv și Ciosescu 
pierde ocazia de a reduce handicapul 
(min. 74). Angliei, Varga, Ene, din 
nou .Anghel irosesc faze bune de gol, 
ca șf Mițaru care,. în situație clară, 
este blocat curajos de Cozma. Oas
peții înscriu în min. 85 prin Filip, la 
un penalti acordat în urma unui hends 
comis de Nunweiller, dar numai după 
3 minute Ene scapă spre poartă și — 
deși faultat de doi. adversari — reu
șește să introducă balonul în plasă: 
4-1, scor cu care se termină partida.

Dinamo a cîștigat ușor, dar în a- 
numite momente din repriza a două 
ne-a făcut impresia că se cam joacă 
cu rezultatul. (M«i ales înaintașii, 
foarte delăsători și — mai ales — 
imprecisi în șut). Ieri și apărarea a 
fost ușor vulnerabilă. S-au remarcat: 
Motroc, Suru, Al. Vasile. In revenire,

Ene (Dinamo') deși este incomodat 
tinuă totuși cursa și va trage la poartă

vizibil de Filip (Știința) iși con- 
(Dinamo — Știința Timișoara 4-1).

(Foto: T. Roibu)

Victorie clară la Orașul Stalin

Ene. De la oaspeți, am reținut doaiț 
eforturile lui Tănase și cîteva inter
venții salvatoare ale lui Enăchescu.

DINAMO : Cozma—Popa, Motroc, 
Szoko—Al. Vasile, Nunweiller—Anghel, 
Varga, Ene, Nicușor, Suru.

ȘȚliNȚA: Enăchescu—Filip, Lere
ter. (Florescu), Florescu (Neaoșii) — 
Cojereanu, Tănase—Constantin, Căda
riu, Ciosescu, Neacșu (Lereter). Mi-1 
țarii.

Arbitrul Mariuciu-Ploești a condus, 
fn general, bine.

RADU URZICEANU

La Bacău, joc dinamic 
și victorie meritată a gazdelor

BACAU 19 (prin telefon). Cei 5.000 
spectatori prezenți pe stadionul Liber
tății au asistat la o partidă frumoasă, 
în care jucătorii ambelor echipe au 
prestat, mai cu Seamă în prima repri
ză, un fotbal dinamic, cu faze spec
taculoase la cele două părți. Gazdele 
au obținut o meritată victorie cu 
3—1 (2—0) în urma perioadelor mai 
mari de dominare. In primele 45 mi
nute de joc, înaintașii băcăuani alt 
tras des la poarta bucureștenilor, cbii- 
gînd pe portarul Mîndru să se între
buințeze la maximum. In această peJ 
rîoadă, apărarea Progresului a încer- 
cat să aplice jocul la ofsaid, dar fără 
prea bune rezultate. Primul gol a fost 
înscris în min. 12 de Filip. In min.' 
30, în urma unei frumoase combinații 
Tîrcovnicu — Eftimie — Gram, ultimul 
mărește scorul la 2—0.

La reluare, Dinamo Bacău slă
bește alura, fapt de care profită oas
peții. Aceștia reușesc să reducă din 
handicap în min. 56: Ciocea execută 
o lovitură liberă de la 20 m la 
Smărăndescu care, complet liber, reia 
cu capul din apropiere: 2—1. Urmează 
o perioadă scurtă de dominare a bucu- 
reștenilor. Ei folosesc 7—8 jucători 
în atac, dar apărarea gazdelor, bene
ficiind și de aportul lui Eftimie și Fi
lip, retrași, a anihilat toate acțiunile’ 
In cele din urmă, energia jucăto
rilor mai tineri de la Dinamo (care 
âu rezistat de altfel și mai bine pe 
terenul greu, alunecos) își spune cu- 
vîntul și băcăuanii, reveniți în atac, 
mai reușesc un gol prin Gram, în 
min. 80 (după o combinație cu Fffi- 
mie), pecetluind astfel scorul final.

Arbitrul Gh. Dumitrescu București 
a condus cu scăpări

DINAMO: Faur — Giosanu, CIR-. 
NARU, Florea—fircovnictf, FI. AN
GHEL — Rădulescu, FILIP, GRAM. 
Eftimie, Ciripol.

PROGRESUL: MINDRU — Do-
brescu, Carfcaș, SOARE — Ciocea, 
Știrbei — Oaidă, Smărăndescu, DI- 
NULESCU, Pereț, Neagu.

V. MIHAILA, corespondent regional
ORAȘUL STALIN 19 (prin telefon), 

— In meciul de azi cu Farul, de care 
a dispus cu 3—0 (1—0), Steagul roșu 
a reușit să se apropie de valoarea sa 
reală și să ofere un. joc dinamic, spec
taculos și eficace în același timp. 
Buna comportare a echipei se dato- 
rește în bună măsură modului ire
proșabil în care a jucat linia de mij
loc Hidișan—Szigeti. Atacul, cu o ex
tremă stîngă improvizată, a acționat 
totuși mai decis și a încercat perma
nent poarta apărată de Stafie. Apă
rarea a fost hotărîtă în intervenții. 
Farul a furnizat un joc combinativ 
plăcut, dar ineficace. Apărarea oaspe
ților a comis multe greșeli, datorită 
faptului că Toma, Dăntilescu, Manole 
si Pană au jucat mai mult pentru 
ei decît pentru echipă.

trma omologării concursului 
aort nr. 46 din 16 noiembrie 
u fost stabilite următoarele

iul 1: 12 variante cu 11 rezul- 
:acte a cîte 9.713 lei
iul II: 154 variante cu 10 re- 
exacte a cîte 908 lei.

iul III: 1236 variante cu 9 
e exacte a cîte 169 lei 

premii: 466.259 lei.
ata premiilor la concurși»! Pro- 

nr. 46 din 16 noiembrie a.c.
face în Capitală vineri 21 no- 

începînd de la ora 17 la a- 
proprii raionale Loto-Prono-

1 raza cărora participanții și-au 
buletinele.
îrprizele concursului Prono- 
ir. 46 din 16 noiembrie a.c., 
it ca operațiunile trierii și

^^ono sport
omologării să nu scoată nici de data 
aceasta variante cu 12 rezultate e-
xacte,. deși concursul nu a fost atît
de greu.

Din cercetarea buletinelor cu 11
rezultate exacte a reieșit totuși că
nu a existat o surpriză mare care

Rezultatele concursului au mai scos 
la iveală repartiția normală a pre
miilor I și anume: Baia Mare — 1 
premiu, Hunedoara — 2 premii, Pi
tești — I premiu, Orașul Stalin — 3 
premii, Timișoara — 2 premii, Bucu
rești — 2 premii și Constanța — 1 
premiu.

CONCURSUL PRONOEXPRES

să elimine în total existența varian
telor cu 12 rezultate exacte. Din 
cele 12 variante găsite cu 11 rezul
tate exacte 3 varianie au fost gre
șite la meciul VI, 3 1a meciul I, 2 
la meciul VIII, 2 la meciul XII, 1 
la meciul V și 1 la meciul VII. Deci, 
se poate vedea că surprizele au fo6t 
scontate și împrăștiate. ■ .u

La tragerea din urnă a concursu
lui Pronoexpres nr. 44 din 19 noiem
brie a.c., au fost extrase următoarele
numere:

16 25 31 47 5 8
Numere de rezervă 9 34
Fond" de premii : 834,871 lei.

Rubrica redactată de 1. S. Loto-
Pronosport ___

Jocul, foarte frumos, dinamic, a 
scos în evidență superioritatea echipei 
locale, care a deschis scorul în min. 
12. Campo l-a lansat pe Tîrnoveanu, 
acesta a trecut de Toma și din unghi 
dificil a tras la poartă. Mingea a ri
coșat în plasă din piciorul lui Stăn- 
cescu: 1—0. Farul pierde în min. 30 
cea mai mare ocazie: Ispas reia ală
turi o minge respinsă de Constanti
nescu, iar în min. 43, Corneanu trage 
în bară. La reluare, Steagul roșu se 
menține în terenul advers și în min. 
48 tircă scorul la 2—0: Proca îl des
chide „printre" pe Hașoti care înscrie 
nestingherit de la 10 m. Oaspeții nu 
descurajează și contraatacă periculos. 
In min. 50 ei au o nouă ocazie. Ispas 
a reluat cu capul spre poarta goală 
o minge trimisă de Manole dintr-o 
lovitură liberă, dar Percea a salvat în 
ultimă instanță. Jocul devine lent, 
Steagul roșu pare mulțumit de rezul
tat. Proca, Ispas și Tîrnoveanu ra
tează pe rînd. In min. 87, Tîrnoveanu 
— din poziție de centru — stabilește 
scorul la 3—0. Un minut mai tîrziu, 
arbitrul M. Cruțescti, care a condus 
nehofărît și neatent la semnalizările 
de la tușă, l-a văzut pe Constanti
nescu ripostînd la o lovitură a lui 
Manole și 1-a eliminat din joc.

STEAGUL ROȘU: Constantinescu 
(Hașoti) — Bîrsan, ZAHARIA, PER
CEA — HIDIȘAN, SZIGETI — HA
ȘOTI, Fusulan, Proca, Campo, Tirno- 
veanu.

FARUL: Stafie — Toma, STAN
CE SCU, Dăntdescu — Manole. Pană 
—• Moroîanii, CORNEANU, ISPAS, 
N1CULESCU. Zineulescu.

GH. MAZGAREANU si C. GRUIA, 
corespondenți

Note, știri
• Din nou se ridică problema cea

surilor de pe stadioanele de fotbal.' 
Ieri la Dinamo, cronometrai de la 
tabela de afișaj indicase de mult ter-i 
minarea primei reprize și totuși se 
mai juca pe teren. Meciul Dinamo —• 
Știința Timișoara continua, pe bună 
dreptate, pentru că nu se epuizase 
timpul regulamentar, iar ceasul stadio- -j 
nului pur și simplu funcționa prost. Iri ; 
asemenea condițiuni, ceasurile nu nu-’ 
mai că nu sînt utile, dar prin felul cum 
„merg" ele ajung să deruteze. Și nu 
numai pe spectatori. Ieri de pildă 
se pare că a influențat și pe arbitru, 
care a fluierat sfîrșitul reprizei cu 
două minute mai devreme.

Este cazul să se acorde mult mai 
multă atenție întreținerii ceasurilor 
de pe stadioane, pentru ca ele să nu , 
aibă un simplu rol... decorativ în an
samblul stadionului.

• Federația noastră de fotbal a 
sancționat abaterile comise de doi ju
niori, membri ai lotului reprezentativ, ) 
în meciul cu selecționata R. P. Un
gare. Jucătorul Matei Radu a fost 
suspendat pe timp de un an, iar Che- 
țan Virgil pe trei etape. Ambii au 
fost eliminați din lotul reprezentativ. 
Măsurile federației sînt binevenite si 
ele exprimă linia consecventă urmată 
de forul nostru de specialitate in 
problema abaterilor de la disciplină

e Singura restanță din catepo-ia 
C, Metalul Bocșa Romînă — Unirea 
Rm. Vîlcea, se va disputa duminică 
la Bocșa Romînă.



msi rămas
In finaia campionatului republican da șah

Rezultatele rundei a XV-a și ale 
partidelor întrerupte au adus un li
der nou în această atît de disputată 

■ finală a campionatului de șah. Pe lo
cul I, deținut pe rînd, pe parcursul 
competiției, de aproape jumătate din 
participanți, a trecut acum I. Bălă
uci. El a terminat la egalitate întîl- 
nirea cu Radovici din runda a XV-a 
și a salvat finalul de turnuri și pioni 
din întrerupta cu Botez.

O altă partidă decisivă a rundei 
de marți, Szabo-Cioclltea, s-a soldat 
cu victoria primului.

Reicher n-a putut trece peste apă
rarea dîrză a lui Moisini, trebuind 
să lase o jumătate de punct. Carol 
Partoș continuă ascensiunea sa spre 
locurile de frunte ale clasamentului. 
Marți el l-a învins de o manieră 
strălucită pe Alexandrescu, iar miercuri 
dimineața a cîștigat întreruptele cu 
Țroianescu și Moisini.

Inegal joacă în acest turneu Adrian 
Negrea, 
dele bune 
In runda 
Negrea l-a

Mititclu 
Breazu ia 
Bozdoghină. 
și Gavrilă — Țroianescu s-au între
rupt.

Intîlnirea Szabo — Țroianescu (din 
runda a XlII-a) a fost reluată ieri

dimineață, întrerupîndu-se pentru a 
doua oară într:un , final de dame și 

acceptat remiza 
Bozdoghină cu

pioni. Fără joc 
Soos cu Gavrilă 
Pavlov.

au 
Ș‘

★
au stat în centrul 

XVI-a desfășu-

ds hochei

De la corespondentul

In evoluția sa parti- 
alternează cu altele slabe, 
a XV-a jucînd excelent 
învins pe Gunsberger.
a cîștigat la Rădulescu, 
Botez și Voiculescu la 

Partidele Pavlov—Soos

NOUTĂȚI DIN SPORTUL
LUPTELOR

Peste 60 de concurenți, reprezentînd 
6 colective bucureștene, s-au întrecut 
duminică după-amiază în cadrul com
petiției de lupte libere pentru juniori 
„Cupa Speranțelor". Cele mai fru
moase întîlniri le-au furnizat copiii 
din grupa 10—12 ani, evidențiindu-se 
în mod deosebit Adrian Lvan și Cor
nel Gabrian, ambii de la clubul Con
structorul. O bună pregătire tehnică 
au dovedit-o juniorii din grupa 
ani, Pach Sim-so (Rapid) și 
lescu (Semănătoarea).

Cîștigători! pe 
terii: GRUPA 
categ. 30 kg: A. 
categ.. 32 kg: V. 
leg. 34 kg: C. 
cat. 38 kgr.: V. 
cat. 40 kg: H. Zisu (C). GRUPA Ă 
II-A (13—14) ani; cat. 40 kg: C. 
Cioran; cat. 43 kg: Alex. Ontiț; cat. 
45 kg: 1. Rusu 11; cat. 47 kg: V. Bot- 
nazi; cat. 50 kg: N. Dumitru (toți de ia 
Constructorul); cat. peste 50 kg: T. 
P. ntea (1. Rangheț). GRUPA A 
IH-a (15—17 ani), cat. 50 kg: St. 
Geantă (1. Rangheț); cat. 53 kg: F. 
Petrișor (Constr.); cal. 56 kg: Pach 
Sun-so (Rapid); cat. 58 kg: Vinti- 
lescu (Semănătoarea): cat. 63 
lvanovici (I. Rangheț); cat. 67 
Bobic.iuc (Rapid); cat. 71 
Cîudea (Semănăt.); cat. 75 
Ristea (Constr.); cat. 80 kg: 
riac (Constr).

★
Mîine, în orașul Constanța 

cepe întrecerile din cadrul campiona
tului republican individual de lupte 
libere pentru juniori.

★
După cca de a treia etapă a returu

lui, clasamentul campionatului repu
blican de lupte pe echipe are urniă-

Două partide 
atenției în runda a 
rată aseară. Este vorba de întîlnirile 
Ciocîltea — 
Szabo care 
tru jucători 
pentru titlu.

In prima a fost consemnat repede 
un rezultat de remiză. Cea de a doua 
fnsă a prilejuit o luptă toarte ascu
țită. Pentru a realiza o transformare 
de pion, Szabo a sacrificat ti i cal 
pe care Alexandrescu l-a acceptat. In 
continuare, însă, pionul negrului nu 
a putut ajunge la destinație, în timp 
ce albul, dezlănțuind un atac de mat, 
a obținut victoria. Prima înfrîngere 
în turneu a înreg;strat-o Radovici, pe 
care Negrea l-a întrecut de o manieră 
foarte sigură, lnvingîndu-1 pe Ga
vrilă, Moisini obține în schimb prima 
victorie în campionat. După două în- 
frîngeri consecutive Gunsberger și-a 
revenit și a cîștigat frumos la Brea
zu. Partidele Bozdoghină-Botez și Mi- 
titelu-Partos au fost remize, iar cele 
dintre Soos-Voiculescu, Rădulescu- 
Bălănel și Troianescu-Pavlov s-au în
trerupt.

Înaintea ultimelor trei runde 
samentul este următorul: 1—3. 
lănel (1), Alexandrescu, Reicher 
p. ; 4—7. Szabo (1), Ciocîltea, Giins- 
berges, Radovici 9 p. ; 8—9. Partos, 
Negrea 8 Ți p. ; 10. Mititeii! 8 p. ; 
11. Voiculescu (1) 7 Ți p. ; 12—15. 
Țroianescu (3), Pavlov (2), Radu
lescu (1), Bozdoghină 7 p. ; 16. Soos 
(2) 6 Ți* p. ; 17—18. Breazu, Botez, 
6 p. ; 19. Gavrilă (1) 5 '/2 p.; 20. 
Moisini 5 p.

VALERIU CH1OSE

Reicher și Alexandrescu— 
puneau față în față pa- 
angajați direct în lupta

cla-
Bă-
9%

PRAGA. 
Agerpres :

In R. Cehoslovacă se fac pregătiri 
intense în vederea campionatelor mon
diale de hochei pe gheață, care se 
vor desfășura în nrai multe orașe ce
hoslovace între 5 și 15 martie 1959 și 
care vor culmina cu manifestațiile 
consacrate sărbătoririi a 50 de' ani de 
la introducerea hocheiului în această 
țară.

Comitetul de organizare a progra
mat două competiții: turneul princi
pal pentru echipele reprezentative ale 
țărilor participante la 
mondial și un turneu ] 
de tineret la care pot 
țările care au obținut 
două puncte în cursul 
campionate mondiale. . 
legătură cu organizarea acestui tur
neu secund, la care au fost invitate 
25 de țări, vor fi stabilite cu ocazia se
siunii comitetului tehnic al federației 
de hochei, care va avea loc la Miin- 
chen la 21 ianuarie.

In ce privește campionatele mondi
ale și europene, se contează pe parti
ciparea a 12 echipe care vor fi repar
tizate în 4 grupe. In fruntea fiecăreia 
din primele 3 grupe vor figura pri
mele 3 echipe clasate la campionatele 
mondiale de la Oslo: Canada, Uni
unea Sovietică și Suedia. Intîlnîrile 
eliminatorii se vor desfășura la Bra
tislava pe stadionul acoperit care are 
o capacitate de 16.000 locuri, pe sta
dionul acoperit de la Ostrava care are 
o capacitate de 20.000 locuri, precum 
și pe stadionul în aer liber de la Brno 
cu o capacitate de 12.000 locuri.

Turneul final se va desfășura în 
capitala R. Cehoslovace pe stadionul 
de iarnă între 10 și 15 martie.

î campionatul 
pentru echipele 
participa toate, 
mai puțin de 
ultimelor două 
Amănuntele în

Atac rapidist la poarta echipei Lewski-Sofia. Portarul Dervenschi 
la timp și prinde mingea, deși este jenai de Raab. Pentru orice eventu 
late, fundașii Vasilev și Apostolov s-au plasat pe linia porții (Lewsl 
Rapid 2—0).

(Foto: Gh. Dumitru)

Lewski-Sofia și-a luat revanșa
2-0 (1-0), dupâ un meci în care echipa bulgare 

a fosî superioara Rapidului

15—17 
Vînti-

urniă- 
ani), 

Ivan (Constructorul); 
Sandu (Constr); ca- 
Gabrian (Constr.); 
Tinichigiu (Constr.);

categorii sînt 
I (10—12

& 
M.

/cg:

R. Chi-

vor în-

1 Număr record de
R. P. R

înscrieri in finala 
la tenis de masă

0 345: 39 7224 M 0

blican de lupte pe 
toarea înfățișare:

1. Dinamo Buc.

echipc

2. C.C.A. 24 21 0 3 268:100 66
3. St. Roșu Or. S. 24 20 1 3 254:124 65
4. C.S.M. Lugoj 24 14 2 8 : '2:152 54
5. Cetatea Bucur 34 14 1 9 193:178 53
6. Rapid Oradea 24 13 2 9 195:183 52
7. Ferov, Timișoara 24 12 2 10 183:187 50
8. C.S.M. Rt-șița 24 8 5 11 166:204 45
9. Chimistul B. M. 24 8 2 14 152:224 42

10. Metalul M.I.G. Buc. 24 9 3 12 164:206 42
11. Dinamo S. Mare 24 7 4 13 153:214 42
12. Voința Tg. M'ureș 24 7 3 14 134:220 41
13. Corvinul Huned. 24 4 6 14 155:211 33
14. Carpați Sinaia 24 5 6 ■*3 149:227 37
15. Constr. Cluj M 3 5 16 136:233 25
16. U. T. A. 24 K 2 21 105:267 28

Ultimul act 
tiții de tenis 
R.P.R." își 
mîine în sala 
Gherman" din 
vor continua sîmbătă 
încheia duminică seara 
bucură de un marc interes în rîn- 
durile amatorilor acestui sport din 
București și provincie, fapt ilustrat 
elocvent de numărul record de 
sportivi care s-au înscris pînă în 
momentul cînd scriem aceste rîn- 
duri: 240 jucători și 70 jucătoare

compe-
„Cupa

al popularei
de masă 

începe desfășurarea 
de sport „Dante 

Capitală. întrecerile 
și se vor 

Ele se

35 dereprezentînd 
cluburi. Di>n București 
te 170 de sportivi și 50 sportive re
prezentînd 23 de cluburi și colecti
ve. Vor participa de asemenea și 
toți fruntașii tenisului nostru de 
masă, concursul oferind deci per
spectivele unui spectacol de cali
tate.

Vineri meciurile încep Ia ora 8 
și ora 14. Dimineața se vor disputa 
partide în toate cele trei probe de 
dublu, iar după-amiază vor avea 
loc meciuri de simplu.

colective și 
vor lua par-

Multă inimă rea a făcut ieri echipa 
Rapidului înflăcăraților ei suporteri 1 
Mai mult decît rezultatul în sine — 
prin care fotbaliștii bulgari s-au re
vanșat, în mod meritat, pentru înfrîn- 
gerea suferită. în urmă cu cîteva săp- 
tămîni la Sofia — ceea ce i-a supărat 
mai tare pe spectatorii din Giulești 
a fost jocul sub orice critică al echi
pei lor favorite. In toate comparti
mentele (dar mai ales la înaintare 
și în linia de mijlocași), ceferiștii au 
avut ieri slăbiciuni surprinzătoare, ne
reușind astfel aproape în nici un mo
ment al meciului să organizeze ac
țiuni clare, să atace cu perspective. 
In repriza I cel puțin, cu excepția 
începutului (primele 10 minute, sus
ținute și ele cu mai puțină vitalitate 
ca în alte meciuri), Rapid a comis 
atîtea greșeli de concepție și, mai a- 
les, de execuție, îneît la un moment 
dat pasa la adversar devenise regula, 
iar cea cu adresă excepția.

In asemenea condițiuni, jocul oas
peților — în orice caz de o bună 
valoare tehnică — a ieșit și mai mult 
în evidență, impresionînd cit se poate 
de plăcut tribunele, care le-a apre
ciat deopotrivă și comportarea ab
solut sportivă. Anihilînd primele ac
țiuni oarecum mai închegate ale bucu- 
reștenilor, oaspeții au pus apoi stăpî- 
nire pe joc, preluînd mai bine mingea 
din viteză, combinînd mai precis, do
vedind, în general, mai multă clar

Echipa de floretă a C® C. A., 
pentru a 8*a oară campioană a fării

TG. MUREȘ, 19 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Prima zi a tu- 
rului campionatului republican de 
scrimă s-a scurs „în liniște". Rezul- 
tatole au fost cele scontate. înregis
trăm drumul ascendent al floretiști- 
lor de la Progresul București, secon
dați de cei de la C.C.A. Primii au 
și rezolvat, de altfel, asalturile în fa
voarea lor. la scoruri concludente: 
13—3 cu Progresul și Dinamo Cluj, 
11—5 cu Știința Tg. Mureș și 12—4 
cu C. S. Oradea. Militarii obțin, de 
asemenea, succes după succes. ,.îm- 
piedicîndu-se“ numai de sportivii de 
la Dinamo Cluj: 8—8, dar cîștigînd 
la tușe.

Se părea că totul va continua în 
aceeași acalmie. A doua zi însă a in
tervenit marea surpriză: după aproa-

epuizantă, în cel 
pînă acum, flore-

GUVERNUL ITALIAN ESU SE INTERESEAZĂ

DE PROBLEMELE SPORTULUI
ROMA (Agerpres). — TASS trans

mite :
Un grup de deputați' comuniști și 

socialiști au supus parlamentului un 
proiect de lege pentru dezvoltarea 
sportului în Italia.

In legătură cu aceasta ziarul „Uni
ta" a publicat un articol în care arată 
că guvernul italian nu se interesează 
de problemele sportului. In Italia există 
foarte puține instalații sportive și un 
număr redus de oameni au posibilita-

statul realizează anual 
diferitelor demonstrații 

lire, el nu alocă 
dezvoltarea spor-

al deputaților co-

tea să facă sport. Cele 30 de societăți 
sportive au aproximativ 300 000 mem
bri.

In timp ce 
de pe urma
sportive 22 miliarde 
deloc fonduri pentru 
tulul.

Proiectul de lege
muniști și socialiști prevede printre 
altele ca statul să aloce pentru dezvol
tarea sportului 40 miliarde lire pe an.

pe 4 ore de luptă 
mai lung meci de 
tiștii de la C.C.A. au reușit să smulgă 
Progresului victoria. Și astfel, scri- 
merii de la C.C.A. au totalizat ace
lași număr de puncte cu liderul. Pro
gresul, meciul de baraj urmînd să 
hotărască cine va fi echipa campi
oană.

Iată
Siguri 
greșul 
cînd s-au 
pentru C.C.A. 
multă străduință și disputa se echili
brează. Scorul evoluează la 1—5, 2—-6. 
3—7. Dar diferența de 4 victorii se 
menține. In cele din urmă, cu o re
venire puternică, echipa Progresul a- 
junge la 5—7. Ultimele patru asalturi 
au fost, de 
bele echipe fac risipă de energie, 
pelează la toate cunoștințele 
tehnice și
dat, scorul ajunge 8—6 pentru C.C.A. 
Apoi, Mureșanu și Tudor înving cu 
același scor (5—1) pe Zilahi și Poe- 
naru. Scor final 8—8. Și cu aceasta, 
victorie la tușe a echipei C.C.A. Iată 
și rezultatele înregistrate pînă a- 
cum : C.C.A. : 12—4 cu Știința
Tg. M., 15—1 cu Progresul Cluj, 11—5 
cu C. S. Oradea, 13—3 cu Stăruința 
S. Mare, 8—8 cu Progresul Bucu
rești, 8—8 cu Dinamo 
TG. MUREȘ : 
Cluj, 10—6 cu C. S. 
cu Stăruința S. Mare, 
greșul Buc. 6—10 cu 
PROGRESUL CLUJ:
Oradea, 4—12 cu Stăruința S. Mare 
3—13 cu Progresul Buc.. 2—14 cil 
Dinamo Cluj; C. S. ORADEA : 9—7

pe scurt și filmul întîlnirii... 
pe ei, floretiștii de la Pro- 
n-au luat lupta în serios și 

„trezit", scorul era 4—0 
Puțină atenție, mai

asemenea, epuizante. Am
a

tor 
tactice. La un moment

14—2
Cluj; ȘTIINȚA 

cu Progresul 
Oradea, 11—5 
5—11 cu Pro
Dinamo Cluj: 

1—15 cu C. S.

cu Stăruința 
greșul Buc., 
STĂRUINȚĂ 
Progresul Buc., 6—10 cu Dinamo Cluj. 
PROGRESUL BUC.: 13-3 cu Di
namo Cluj.

Răsturnînd toate pronosticurile, ti
nerii floretiști ai C.C.A.-ului au reu
șit să întreacă în baraj pe rutinații 
trăgători de la Progresul București cu 
scorul de 9—7, devenind astfel cam
pioni ai țării. CLASAMENTUL GE
NERAL: 1. C.C.A. ; 2. Progresul Buc.; 
3. Dinamo Cluj: 4. Știința Tg. Mureș; 
5. C. S. Oradea: 6. Stăruința Satu 
Mare; 7. Progresul Chtj.

ELENA MATEESCU

S. Mare, 4—12 cu Pro- 
9—7 cil Dinamo Cluj ;
S. MARE: 3—13 cu

viziune în atac. Ei au reușit, de a 
să deschidă scorul în min. 28, 
Peev, după ce cu puțin timp îna 
Iordanov — un centru înaintaș ,-h 
agresiv, plin de fantezie — nim 
bara cu un șut puternic. Răpi 
răspund la jocul organizat și 
todic- al oaspeților, prin scurte 
șuri, care provoacă puțină anin 
dar... atît. Fotbaliștii bulgari 
legat, sînt superiori atît în acți 
colective, cît și în cele ind‘ 
(mai ales cînd e vorba de k 
și Abadgiev) și își creează mai r 
ocazii de marcare. Ei sînt pe pu 
de a înscrie din nou. cu deos 
în min. 42, cînd beneficiază d< 
„îl metri" — acordat în mod 
just de arbitru — dar Dungu 
pitige în corner șutul lui Iliev.

Chiar în primul minut după ț 
se decide soarta meciului. lord 
profită de o greșeală a lui St 
pentru a-1 pune în cursă pe Iliev, 
înscrie de la cîțiva metri. Mulț 
(firește!) de rezultat, fotbaliști 
la Lewski se retrag treptat pe p 
de apărare, continuînd totuși să 
troleze bine jocul. Rapid atacă 
mai mult, dar fără orizont. Ceh 
nici nu reușesc, de-a'.tfel, să ș 
la poartă decît de 2—3 ori (și a 
slab), în rest portarul Derve 
trebuind să intervină numai p 
a intercepta centrările.

Fotbaliștii bulgari au cîștiga 
brio acest meci și așa cum a 
fiecare compartiment, fiecare 
am cernite o nedreptate făc. . 
marcări speciale. Dimpotrivă, nu 
tem în încurcătură cînd ne refer 
Rapid, pentru că ieri, fără do 
poate, n-a corespuns nici unul, 
sebit de slabi : Bodo și Sereda 

Arbitrul St. Geac a avut de c< 
un meci ușor. El a făcut însă di 
greșeli, culminînd cu sancțiune 
„11 metri" la o fază în care fat 
întîi Iordanov.

RAPID : Dungu — Dodeanu ( 
vu), Vărzan (Dcdeanu), Greavu 
cri) — Bodo, Langa (Stanei: 
Copil, Raab (Seredai), Olaru, 
dai (Georgescu), Văcaru.

LEWSKI : Dervenski — V: 
Filipov, Apostolov — Arsov, C 
ghiev — Peev, Abadgiev, lord 
Iliev, Gaidarov.

n , . . ® Turneul interna-
HOCuei pe ghea|ăjiunal de hochei pe 

gheață de la Bozen 
a tost cîștigat de echipa „ Dinamo" 
Wcisswasser (R. D. Germană) care a 
învins cu scorul de 8—4 echipa H.C. 
Tivoli (Milano).

• In cel de al doilea meci al tur
neului pe care-1 întreprind,?. în U.R.S.S. 
echipa canadiană de hocliei pe ghea
ță „Kelowna Packers" a jucat la Pa
latul Sporturilor din Moscova cu for
mația „Aripile Sovietelor". Intîlnirea 
s-a terminat eu un rezultat nedecis: 
1—1 (0—0, 1—0, 0—1). Punctele au 
fost înscrise de Tom Stecyk și Vladi
mir Grebenikov.

După cum transmite corespondentul 
agenției Associated Press, hocheiștii 
sovietici au fost superiori în acest 
meci și numai forma excepțională a 
portarului Dave Gatherum a salvat e- 
cliipa canadiană de. la înfrîngere.

După meci, antrenorul echipei ca
nadiene, Jack O’Reilly, a declarat:

„Credeam că vom ciștiga aceasi 
tilnire, dar hocheiștii sovietici 
opus o tactică foarte incomodă 
samentul lor pe teren, rapiditale 
selor și aiacurile neîntrerupte 
permis să domine jocul. P-chipa 
stră poate să joace mai bine șt 
că o va face. Nu am vrea să p 
de la Moscova fără a obține i 
victorie".

(Agerpr

TENIS
fia și l'ilipine
lele de 6, 7 
ney.

• Prima seri 
lă interzone a 
pei Davis'* drntn 

a fost fixată penti 
și 8 dreembrie la
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