
Reducerea prețurilor
cu amănuntul la unele produse 

din fire sintetice și mase plastice
Prinitr-o Hotărîre a Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, începînd 

de luni 24 noiembrie 1958 se reduc prețurile cu amănuntul la o serie de 
bunuri de larg- consum din fire sintetice și mase plastice.

Prețurile se reduc la ciorapi și șosete din fire poliamid'ice cu 15 la 
sută în medie, iar la articolele de marochinărie din tnase plastice pe su
port textil (poșete pentru femei, pentru copii, mape, serviete, ghiozdane, cor
doane) cu 7,5—30 la sută. La mantale de ploaie din mase plastice pentru 
femei prețuil se reduce cu 33 la sută, iar la hainele din policlorură de vi
nii, pe suport textil, pentru bărbați, cu 20 la sută.

Reduceri de prețuri s-au făcut de asemenea și la unele articole de uz 
gospodăresc din mase plastice — tăvi, solnițe, pîlnii, untiere, bomboniere, 
sacoșe, ligheane, găleți etc. — la unele articole tehnico-sanitare din mase 
plastice și altele. (Agerpres).
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In primul joc din cadrul „Cupei 
Campionilor Europeni" la baschet

Costache Gheorghiu (Dinamo) a cîștigat
campionatul individual de gimnastică pe anul 1958

Sala Fioreasca s-a dovedit neîncă
pătoare aseară, cu prilejul meciului 
internațional de baschet dintre echi
pele Casa Centrală a Armatei și Wis- 
.senschaft Humboldt Universităt, care 
s-au întîlnit în primul lor joc din 
cadrul Cupei Campionilor Europeni. 
Spectatorii 
palpitantă, 
au luptat 
a realiza 
în această 
După cum 
>e va disputa la 5 decembrie la Ber
lin, astfel că fiecare din cele două 
echipe era dornică să înregistreze o 
performanță care să-i asigure succe
sul final.

Acest lucru l-a înfăptuit echipa 
Casa Centrală a Armatei, care, deși 
nu a jucat la valoarea sa reală, a 
obținut o victorie frumoasă la o dife
rență de puncte care îi permite să 
aștepte fără prea multe emoții retu
rul partidei. Echipa C.C.A. a învins 
cu 81—59 ( 35—28), realizînd astfel 
un avans de 22 de puncte. Sperăm 
însă că valoroasa noastră echipă cam
pioană va continua pregătirile cu 
aceeași seriozitate pentru ca la Ber
lin să înregistreze un nou succes, iar 
în etapa următoare a Cupei Campio
nilor Europeni, în care va întîlni în- 
vingătoarea dintre campioanele R.P.

au asistat la o partidă 
dinamică în care echipele 
din toate puterile pentru 
un rezultat cît mai bun 
primă parte a întrecerii, 
se știe, returul meciului

Ultimele întîlniri ale campionatului republican de șah
Sîmbătă, penultima zi a campiona- 

ftriui republican de șah, a fost și ziua 
decisivă a acestei interesante între
ceri. Și nu exagerăm, spttnînd că în- 
tîlnirea care a hotărît în cea mai 
mare măsură rezultatul final al cam
pionatului a fost cea în care Szabo 
(unul din aspiranții cei mai îndreptă 
{iți la titlu) a fost stopat în mod 
surprinzător de Partos, învingător 
după întrerupere. Cu această înfrîn- 
gere, Szabo a pierdut practic șan 
sele de a deveni campion, reintrîndîn 
plutonul urmăritorilor.

Iată rezultatele tehnice ale rundei 
a XVIII-a: Rădulescu—Negrea ‘/2—%, 
Breazu — Bălanei */2—‘/2, Bozdoghi
nă — Rădulescu ‘/2—‘/2, Soos—Giins 
berger 1—0, Troianescu — Botez 
»/2—>/2, Moisini — Voiculescu ‘/2—*/2, 
Ciocîltea — Pavlov 1—0, Alexandres- 
cu — Gavrilă 1—0, Mititelu — Rei 
cher '/2—'/2, Partos — Szabo 1—0. 
In întreruptele din rundele precedente 
s-au înregistrat rezultatele: Soos.— 
Voiculescu */2—%. Voiculescu —• Tro
ianescu 0—1. Botez — Soos */2—'/2, 
Gavrilă — Ciocîltea 1—0, Giinsber- 
ger — Bozdoghină */2—*/2, Bălanei— 
Negrea */2—*/2.

In urma acestor rezultate, înaintea 
ultimei runde, în fruntea clasamentu
lui se află singur Bălanei cu 11% 
puncte, urmat la jumătate de punct 
de G. Alexandrescu și apoi de Radovici. 
Reicher și Szabo, fiecare cu cîte 10‘/2 
puncte.

Cea din urmă rundă n-a mai adus 
modificări esențiale în clasament. Bă
lanei a făcut repede remiză cu Boz
doghină (13 mutări), iar partida Pa
vlov — Alexandrescu s-a încheiat și 
ea cu un rezultat de egalitate, după 
ce primul avusese la un moment dat 
avantaj pozițional. Szabo a mai refă 
cut din terenul pierdut, cîștigînd cu 
un frumos atac de mat în fața lui 
Rădulescu. De asemenea Reicher a 
cîștigat la Partos. Primul loc, la dis
tanță de jumătate de punct, revine 
deci Ion Bălanei (Spartac. Bocit 
reșt:'

Aseară, partidele cele mai interj,

cu 81-59 (35-28)
Ungare și Suediei, să se prezinte în 
cca mai bună formă.

Meciul a avut trei perioade distinc
te. In prima, cuprinsă în minutele
1—10, C.C.A. a făcut o adevărată de
monstrație de baschet. Pasele au func
ționat ireproșabil, încercările la coș 
au fost efectuate cu pondere și în 
cele mai potrivite momente, iar apă
rarea om la om a stăvilit cu regula
ritate ofensiva echipei oaspe. In urmă
toarele 10 minute, militarii au fost 
însă de nerecunoscut. Jucînd foarte 
individual, căutînd fiecare să se evi
dențieze, baschetbaliștii de la C.C.A. 
au părăsit aproape total acțiunile co
lective, iar în apărare și-au scăpat 
deseori adversarii. In felul acesta, di
ferența de scor, care la un moment 
dat era de 13 puncte (min. 9: 22-—9), 
a scăzut la doar 4 puncte (min. 18: 
31—27). Fără îndoială, o scădere re
gretabilă care dovedește că echipa 
C.C.A. mai are mult de muncit pen
tru a atinge maximul posibilităților 
sale.

In repriza secundă, C.C.A. a jucat 
mult mai bine. Gîndind fiecare ac
țiune, realizînd un joc colectiv foarte 
închegat, C.C.A. a fructificat atac 

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. 4)

sânte au fost însă cele care nu in
fluențau partea superioară a clasa
mentului. Astfel, Giinsberger a luptat 
frumos în fața presiunii poziționale pe 
flancul damei exercitate de Troianes 
cu, opunînd un inventiv atac la ro
cadă, bazat pe sacrificii de pioni. Dar 
cînd poziția lui Troianescu părea com
promisă, Giinsberger s-a grăbit să facă 
o mutare mai slabă, ceea ce a permis 
adversarului său să găsească un fru
mos contra sacrificiu de turn care, 
în poziția de întrerupere, îi asigură 
cel puțin șah etern. Frumos a înche
iat partida Gavrilă, făcîndu-1 mat pa 
Mititelu. Celelalte rezultate de ieri:

A luat sfîrșit turul campionatului

Atac dinamovist la poarta echipei Petrolul Ploești. Fundașul Pahonțu (nr. 
2) intervine priidr-o săritură, impiedicînd pe Nicușor (nr. 10) să tragă la 
poartă. In stingă, Tabarcea (nr. 5) și Sfetcu sini gata să acționeze in caz 
de nevoie (Petrolul — Dlnțtmo București. 3-L Citiți amănunte în pag. III) 

(Foto: I. Mihăicăj

rea, dar spre sfîrșit a slăbit (la para
lele și la inele) și a cedat locul întîi

Sîmbătă și duminică, sala Dinamo a fost deosebit de dîrză. In prima zi, 
din Capitală a găzduit întrecerile fi- Costache Gheorghiu a luat conduce- 
nale ale campionatului individual mas
culin de gimnastică. La concurs a a-

Gimnastul dinamovist Ludovic Lakatos in timpul exercițiului la bară fixă. 
sistat un public numeros, care a ur
mărit cu mare interes lupta pentru 
titlu.

In finala campionatului au luat 
startul 11 gimnaști invitați dar nu
mai 9 au terminat întrecerile, deoare
ce Tohăneanu (Dinamo) și Benedek 
(C.S.' Oradea), resiințindu-se de pe ur
ma unor accidente mai vechi, s-au re
tras din concurs.

Din punct de vedere al nivelului 
tehnic, finala a lăsat mult de dorit; 
în schimb lupta pentru titlu (atît la 
individual compus, cît și pe aparate)

Negrea— Brea- 
Voictilescu — 

■—• Soos s-au

Botez — Moisini 1—0, 
zu 'L—'/?• Partidele 
Ciocîltea și Radovici 
întrerupt cu avantaj pozițional de par
tea negrelor.

Clasamentul: 1. Bălanei 12 p. 2—4, 
Alexandrescu, Szabo, Reicher ll'/2! p.
5. Radovici 10% (1) p. 6—9. Cio
cîltea (1), Partos, Pavlov, Negrea 10 
p. 10—11. Troianescu, Giinsberger 9‘/2' 
(1) p. 12. Scris 9 (1) p. 13—15. Voi- 
culescu (1), Bozdoghină, Mititelu 8*/2 
p. 16—18. Gavrilă, Botez, Radulescu 
8 p. 19. Breaza 7 p. 20. Moisini 5% p.

(La punctaj egal, ordinea concu 
renților este cea de pe tabela de 
joc).

a fost deosebit de dîrză. In prima zi, 

la „impuse" lui Alexandru Csapo. In 
cca de a doua zi, Gheorghiu a reușit 
din nou să ia conducerea, menținînd-o 
pînă la sfîrșit și cîștigînd pe merit 
campionatul.

După cum se știe, titlul de campion 
se acordă numai în cazul cînd concu
rentul obține 104 puncte la individual 
compus și 18 puncte la un aparat. 
Ieri, într-un singur caz nu s-a putut 
decerna titlul de campion și anume 
la cal cu mînere.

Iată rezultatele tehnice:
INDIVIDUAL COMPUS: 1. Cosfa- 

che Gheorghiu (Dinamo) 106,75 puncte 
— campion R.P.R.; 2. Alexandru Csa- 
pd (Dinamo) 105,25 p.; 3. Ludovic 
Lakatos (Dinamo) 104,50 p.; 4. Vasile 
Temesi (CCA) 100,90 p.; 5. Nicolae 
Covaci (Dinamo) 99,40 p.; 6. Gheor-

frogresulgucurești a cucerit Cupalp.R
la tenis fie masă

La individual. Angelica Rozeanu
Aseară, în sala „Dante Gherman" 

din Capitală s-au încheiat întrecerile 
celei de a patra etape a Cupei R.P.R. 
la tenis de masă.

Cele trei zile de concurs au scos 
în evidență forma bună a reprezen
tanților clubului bucureștean Progre
sul, care, neînvins pe parcursul com
petiției — a reușit să-și adjudece pe 
merit trofeul. La o valoare destul de 
apropiată s-au prezentat și sportivii 
unui alt club din Capitală, Construc
torul, care s-au situat — de altfel — 
pe locul secund. La individual, Reiter 
și-a menținut poziția fruntașă în urma 
avantajului substanțial acumulat pînă 
acum. De remarcat frumoasa compor
tare a lui Paul Pesch și Mircea Po
pescu care au dominat ultimele în
treceri. In fine, în concursul feminin 
trebuie să remarcăm puternica reve
nire a Angelicăi Rozeanu care, cîști
gînd trei probe, a cucerit primul loc.

Rezultate tehnice — SIMPLU FE
MEI, sferturi de finală: Angelica Ro
zeanu — Catrinel Folea 3—0, Maria 
Alexandru — Maria Biro 3—0, Marta 
Tompa—Geta Pitică 3—2, Ella Cons
tantinescu — Mariana Barasch '3—0; 
semifinale: Angelica Rozeanu — Ma
ria Alexandru 3—0 (12, 11, 13); Ella 
Constantinescu — Marta Tompa 3—1 
(13, —10, 8, 6—3.); finala: Angelica Ro
zeanu — Ella Constantinescu 3—l 
(12, —6, 13—12, 7). SIMPLU BĂR
BAȚI, sferturi de finală: Reiter—Co
bîrzan 3—0; Popescu—Gantner 3—2: 
Covaci — Naumescu 3—0; Pesch— 
Harasztosi 3—2; semifinale: Pesch —; 
Covaci 3—0 (13, 17, 13); Popescu— 
Reiter 3—1 (—10, 18, 12, 19); finala: 
Pesch — Popescu 3—0 (19, 15, 17). 
DUBLU FETE, semifinale: A. Rozea- ™ ~. ------------- —
nil E. Constantinescu . M. Biro, M; Gogesc u 88 p.( 5. Ețeșch 8.0

7. 
p.; 
p.î

ghe Grigorescu (CSU) 97,45 p.; 
Mircea Bădulescu (Dinamo) 97,15
8. Ludovic Szabo (Dinamo) 96,00
9. Ion Marin (Dinamo) 92,95 p.

Pe aparate :
Sol : 1. C. Gheorghiu 18,30 p. 

campion R.P.R.; 2. M. Băduilescu 
17,95 p.; 3. N. Covaci 17,95 p.; 4. L. 
Lakatos 17,90 p.; 5. Al. Csapo 17,80 
p.; 6. Gh. Grigorescu 17.50 p.; 7. V. 
Temesi 16,80 p.; 8. I. Marin 16,75 p.; 
9. L. Szabd 16,70 p.

CAL CU MINERE: 1. C. Gheorghiu 
17,60 — nu s-a acordat titlul de cam
pion; 2. V. Temesi 17,40 p.; 3. L. La
katos 16,75 p.; 4. Al. Csapo 16,50 p.; 
5. N. Covaci 15,55 p.; 6. L. Szabo 
13,75 p.; 7. I. Marin 12,90 p.; 8. Gh. 
Grigorescu 11,70 p.; 9. M. Bădulescu 
10,85 p.

BARA : 1. C. Gheorghiu 18,90 p. — 
campion R.P.R.; 2. M. Bădulescu 17,95 
p.; 3. N. Covaci 17,85 p.; 4. Al. Csapo
17.25 p.; 5. L. Szabd 16,80 p.; 6. L. 
Lakatos 16,65 p.; 7. Gh. Grigorescu 
16,50 p.; 8. 1. Marin 15,65 p.; 9. V. 
Temesi 14,30 p.

SĂRITURI : 1. N. Covaci 18,40 P.
— campion R.P.R.: 2. C. Gheorghiu
18.25 p.; 3. AL Csapo 18,15 p.; 4. 
Gh. Grigorescu 18,15 p.; 5. L. Laka
tos 18,10 p.; 6. M. Bădulescu 17,95 p.; 
7. I. Marin 17,90 tx; 8. V. Temesi 
17,80 p.; 9. L. Szabd 17,75 p.

PARALELE : 1. L. Lakatos 18,20 p.
— campion R.P.R.; 2. Gh. Grigorescu 
17,65 p.; 3. N. Covaci 17,65 p.; 4. Al. 
Csa.pd 17,55 p.; 5. C. Gheorghiu 17,55 
p.; 6. M. Bădulescu 17,35 p.; 7. V. 
Temesi 17,00 p.; 8. I. Marin 16,15 p.Jj 
9. L. Szabd 15,25 p.

INELE: 1. Al. Csapo 18,00 p. — 
campion R.P.R.; 2. V. Temesi 17,60 
p.; 3. L. Lakatos 16,90 p.! 4. Gh. Gri
goresou 16,40 p.; 5. C. Gheorghiu
16,15 p.; 6. L. Szabd 15,75 p.i 7. M. 
Bădulescu 15,10 p.; 8. I. Marin 16,30) 
p.; 9. N. Covaci 12,00 p

gy- 1- 1

și Toma Reiter pe primele locuri.
Tompa 3—1;G. Pitică. C. Folea— M. 
Barasch, M. Alexandru 3—0; finala: A. 
Rozeanu, E. Gonstantinescu— G. Pitică, 
C. Folea 3—1 (14, 7, —15. 10). DU
BLU BARBAȚI, semifinale: Popescu, 
Naumescu—Cobîrzan, Negulescu 3—2, 
Reiter, Gantner — Harastosi, A. Ro
zeanu 3—Ij finala: Reiter, Gantner— 
Popescu, Naumescu 3—0 (14, 11, 19). 
DUBLU MIXT, sferturi de finală: A. 
Rozeanu, Harastosi — L. Slăvescu, 
Naumescu 3—0; C. Folea, Gantner — 
M. Alexandru, Cobîrzan 3—1; G. Pi
tică, Popescu—P. Patulea, Pesch 3—1) 
E. Constantinescu, Reiter—-M. Biro, 
Negulescu 3—0; semifinale: A. Rozeanu, 
Harasztosi — C. Folea, Gantner 3—1; 
E. Constantinescu, Reiter — C. Piti-: 
că, Popescu 3—2; finala: A. Rozeanu. 
Harasztosi — E. Constantinescu. Rei
ter 3—2 (—19, 19. 19, —7, 12).

Clasamentul pe colective în ultima 
etapă: 1—2. Progresul Buc. și 
Constructorul Buc. 66 p.; 3. Progre
sul Cluj 25 p.; 4. Spartac Buc. 17 p.; 
5. O.S.U. Buc. 8 p. Individual, simplu 
femei: 1. Angelica Rozeanu 24 p.; 2. 
Ella Constantinescu 17 p.; 3—4. Geta 
Pitică și Catrinel Folea 9 p.; 5. Ma
ria Alexandru 8 p. Simplu bărbați: 1. 
ReiterL15 p.; 2. Popescu 13 p.; 3—5. 
Gantner, Harasztosi, Pesch 12 p.

Clasamentul general pe colective:
1. Progresul București 258 p.j 2. Cons
tructorul București 233 p.; 3. Progre- 
sul Cluj 99 p.; 4. Spartac București. 
91 p.; 5. C.S.U. București 38 p. Indi
vidual, simplu femei: 1. Angelica Ro
zeanu' 81 p.; 2. Ella Constantinescu; 
78 p.; 3. Geta Pitică 37 p.; 4. Catri'4 
nel Folea 36 p.; 5. Maria Alexandrul 
29 p. Simplu bărbați: 1. Reiter 80 p.;(
2. Gantner 50 p.; 3. Harasztosi 49 g.;î



Mihai Pop (Dinamo) și M. Dănescu (C.C.A.)
virtuali campioni republicani de motocros

ț Întrecerile de motocros din cadrul interesantă dispută a avut loc la clasa 
Penultimei faze a campionatului repu- 175 cmc. Numărul mare de concurenți 
blican au fost deosebit de interesan- și valoarea lor apropiată au contri
te. Traseul — uscat de această dată huit la crearea unui spectacol dina- 
— a nermis alervătorilor să concu- mic. Cel mai valoros alergător — al 

clasei 175 cmc și al întregii reuniuni 
— a fost, fără îndoială, Șt. lancovici 
(Metalul M.I.G.). El este unul dintre 
puținii noștri motocrosiști care se în
grijesc cu deosebită atenție de îm
bunătățirea tehnicii și pune în apli
care experiența acumulată în întrece
rile internaționale. Ieri, Șt. lancovici 
a făcut o adevărată demonstrație de 
tehnică, reușind să controleze cu au
toritate întrecerea. Deși a plecat din 
start printre cei din urmă, totuși după 
cîteva zeci de metri el a intrat în pri
mul pluton și la încheierea turului I 
s-a instalat la conducere. Presat din 
spate de principalii săi adversari, di-

— a permis alergătorilor să concu
reze la valoarea lor, astfel că lupta 
pentru primele locuri a fost foarte 
pnimată.

Ca și la celelalte faze, cea mai

Concursul de verificare 
al reprezentativei 

de natație a Capitalei
Sîmbătă și ieri înotătorii, săritorii 

șj jucătorii de polo din reprezentativa 
Capitalei și-au încheiat pregătirile în 
[Vederea meciului revanșă cu selecțio
nata Budapesta, printr-un concurs de 
yeriiicare.

In prima zi a concursului o serie 
ide înotători au realizat recorduri per
sonale în bazin de 33,33 m, făcîndu-ne 
Să sperăm într-o comportare superioară 
și în întîlnirea revanșă cu sportivii 
maghiari. Sprinterul Emil Voicu, de 
pildă, a parcurs distanța de 100 ni 
liber în 59,2, Ingrid Wăchter a realizat 
In aceeași probă 1:10,6, iar Măriuca 
Rotaru a înotat 100 m fluture în 1:26,5, 
timp care constituie un nou record re
publican de sală (junioare categoria a 
11-a). Iată rezultatele primei zile de 
concurs: MASCULIN : 100 ni spate: 
Caminschi (C.S.U.) 1:08,8 ; Vasiliu

ȚC.S.U.) 1:09,8; 100 m liber: Voicu 
(Cetatea Bucur) 59,2 ; Cociuban (Di
namo) 1:01,4; 100 m bras: Mitrofan 
(Cetatea Bucur) 1:15,9; Al. Popescu 
(Dinamo) 1:16,7; Schmaltzer (C.C.A.) 
1:17,0; 200 m fluture: Aledianu (Ce
tatea Bucur) 3:00,8: FEMININ: 100 m 
liber: Ingrid Rothe (C.S.U.) 1:10,6,
Ingrid Wăchter (C.S.U.) 1:10,9; Va- 
silica lurciuc (Dinamo) 1:11,2; 100 
m fluture : Nicoleta Ștefănescu 
pid) 1:21,1 j 200 m bras: Sanda 
dan (Dinamo) 3:06,5; Helga Geiser 
(C.S.U.) 3:24,2.

(Ra- 
Ior-

Duminică, singurul rezultat mai bun 
a fost obținut de Emil Voicu (Ceta
tea Bucur), care înotînd 4:50,5 pe 
400 m liber a realizat un nou record 
de sală pentru juniori cat. I. Alte 
rezultate: BARBAȚ1: 100 m fluture:
1. Al. Popescu (Dinamo) 1:07,6; 2. 
St. Kroner (D) 1:07,8; 200 m. liber: 
G. Blajek (C.C.A.) 2:14,5; 2. Gh. Co- 
citiban (D) 2:14,8; 200 m bras: M. 
Mitrofan (Cetatea Bucur) 2:44.7; FE
MEI: 100 m spate: H. Țincoca 
(C.Q.A.) 1:19,5; 400 m liber: Ingrid 
Wăchter (C.S.U.) 5:42,0; 100 m bras: 
Sanda Iordan (D) 1:27,2. La proba 
de sărituri bărbați A. Breja a obți
nut 127,10 puncte. La femei: 1. Emi
lia Lupu 103,42 puncte; 2. Viorica 
Kelemen 101,38 puncte.

A fost dată în folosință 
pista de gheată 

a patinoarului artificial
Ieri dimineață la ora 10,30 pe noua 

și moderna bază sportivă cu care a 
fost înzestrată Capitala noastră, pa
tinoarul artificial, a fost un moment 
deosebit; pista de ghiață strălucea 
ca o oglindă și își aștepta primii oas
peți. Ei n-au întîrziat mult. Cîteva mi
nute mai tîrziu, antrenorul Mihai Fla- 
maropol și hocheiștii de la C.C.A. au 
ieșit pe ghiață la primul antrenament.

De astăzi, majoritatea formațiilor 
noastre fruntașe își vor continua și 
ele pregătirile în vederea campiona
tului, pe pista patinoarului artificial.

Surpriza în campionatul masculin de baschet:

Dinamo București învinsă Je Torentul Galați
1 In etapa a Vl-a a campionatelor 
republicane de baschet s-a înregistrat 
o mare surpriză : echipa bucurcșteană 
Dinamo a fost întrecută la Galați de 
formația locală Torentul 1 Anteceden
tele acestor două echipe indicau mare 
favorită echipa Dinamo București, care 
în cinci etape pierduse o singură par
tidă (în fața Olimpiei București, una 
din fruntașele clasamentului). Toren
tul în schimb, se afla pe locul 11, 
avînd o singură victorie asupra ulti
mei clasate, Cetatea Bucur. Totuși, 
gălățenii au luptat cu mult curaj și 
elan din primul pînă în ultimul minut 
de joc, terminînd victorioși într-o par
tidă palpitantă. Torentul a condus 
uneori detașat în prima repriză (min. 
12: scor 16—4), iar în cea de a doua 
a fost ajunsă și avantajul la scor a 
alternat. In final, gazdele au fost mqi

87. lancovici (Metalul MJ.G.) execută o spectaculoasă săritură la 
trecerea peste un obstacol

namoviștii T. Popa și Tr. Macarie, 
metalurgistul Șt. lancovici trece în 
viteză obstacolele, executînd sărituri 
înalte, dar corecte, care entuziasmea
ză publicul. Un accident (pe o por
țiune de pămînt moale a derapat și 
a căzut) îl scoate din lupta de pe 
primul plan și îl obligă să refacă- cu 
multă trudă — însă într-un stil im
presionant — avantajul pierdut. Deși 
Tr. Alacarie își protejează colegul de 
club (T. Popa), Șt. lancovici reușește 
să revină în fruntea cursei și cîștigă 
pe merit primul loc. O comportare (Rapid), 
meritorie au avut și concurenții T.

DOI ANU ÎNVINGĂTORI

s-a 
de

de galop de sîmbătă 
prin victoriile cailor

IV. 
gint.

v.
Ping

VI-

Popa, Tr. Macarie, Puiu Ovidiu (Vo
ința Or. Stalin) și Ion Cucu (Voința).

La 500 cmc Mihai Dănescu (C.C.A.) 
și-a confirmat valoarea. El a cucerit 
primul Ioc după .un interesant duel 
cu H. Sitzler (Metalul M.I.G.). Gra
ție comportării de ieri, M. Dănescu 
este virtual campion la această clasă.

Palpitantă a fost și disputa de la 
clasa 250 cmc. In evidentă ascensiune 
de formă, Aîircea Cernescu (Dinamo) 
a „speculat" cu atenție greșelile lide
rului (Gh. Ioniță), cîștigînd la mare 
luptă locul I și mărindu-și șansele in 
lupta pentru titlul de campion.

Alinai Pop (Dinamo) a folosit în
trecerea de ieri pentru a-și consolida 
poziția la clasa 125 cmc. Cu punc
tele acumulate 'in faza a IV-a el nu 
mai poate pierde primul loc. La 350 
cmc Gh. Ioniță (C.C.A) s-a reabi
litat în fața suporterilor săi dominînd 

(Foto Gh. Dumitru) 
curea. Rezultate tehnice:cu autoritate

125 cmc: 1. Al. Pop (Dinamo), 2. C. 
Radovici (Metalul M.I.G.), 3, C. Ne- 
delcu (Dinamo); 175 cmc : 1. Șt. Ian- 
covici (Metalul M.I.G.), 2. T. Popa 
(Dinamo), 3. Tr. Macarie (Dinamo); 
250 cmc: 1. M. Cernescu (Dinamo),
2. Gh. Ioniță (C.C.A.), 3. Ș. Murgu 
(Voința); 350 cmc: 1. Gh. -Ioniță 
(C.C.A.), 2. Al. Lăzărescu (Rapid),
3. I. Buchner (C.C.A.); 500 cmc: 1. 
M. Dănescu (C.C.A.), 2. II. Sitzler 
(Metalul M.I.G.), 3. Al. Lăzărescu

H. NAUM

niunll de eri, a fost ctștigat de armă- 
sarul Olteț, într-o sosire strînsă.

Dintre ceilalți învingători, Minerva, 
Radovan și Spic, și-au ameliorat re
cordurile.

Premiul Artei, rezervat amatorilor, a 
fost cîștigat de Jovin. Condus energic 
de Rozalia Avram, armăsarul a furnizat 
cea mai valoroasă performanță din ca
rieră.

Rezultatele alergărilor sînt următoa
rele:

I. Minerva (Ștefânescu) 1’42,1, Ionela, 
Hangița. Cota: 1,60—7,60.

II. Spic (Koesis C.) 1’38, Coleta, Ha
rapnic. Cota: 3,B0—27,20—39,60.

III. Radovan (Fedosov) 1’33, Fenomen, 
Elegant. Cota: 10,40—55,00—53,60.

IV. Caliban II (Strijlniuc) 1’31,5, Vul
can, Verona. Cota: 3,90—41,00—50,20.

V. Olteț (Bonțoi Gh.) 1’30,2, Pogorîși, 
Luminiș. Cota: 7,40—20,70—43,60.

VI. Jovin (Rozalia Avram) 1’32,5,
ma, Stipa. Cota: 3,50—26,90—27,70.

VIL Harbuz (Ghinea Gh.) 1’34,1, 
cov, Casta. Cota: 2,60—9,00—9,10.

VIU. Hermina (Mlhăilesou) 1’29,7, 
Chiostec. Cota: 4,70—74,80—35,10.

G-lu-

Har-

Sena

Rezultatele tehnice înregistrate în 
etapa de ieri sînt următoarele : MAS
CULIN : Torentul Galați — Dinamo 
București 36—34 (19—15); Știința
Cluj — Dinamo Tg. Mureș 67—54 
(37—39); Voința Iași — Olimpia 
București 59—77 ( 30—32); Știința Ti
mișoara — Cetatea Bucur 60—50 
(25—27) ; Metalul M.I.G. — Dinamo 
Oradea 65—74 ( 40—38); FEMININ: 
C.S. Oradea — C.C.A. 74—45 (34—19); 
Voința Oradea — Voința Tg. Mureș 
49—45 ( 23—19); Voința Orașul Sta
lin — Progresul București 40—31 
(18—11); Olimpia București — Clubul 
Școlar Timișoara 81—34 ( 32—14) ; 
C.S.U. București — Alimentara Tg. 
Mureș 34—33 (15—19),

Campionatul categoriei B la Sotba!

Minerul Lupeni și Rapid II București 
continuă să conducă In cele două serii

Soria I

MINERUL BAIA MARE — MINERUL 
LUPENI 1-1 (1-1)

Inițiativa a aparținut localnicilor în 
cea mai mare parte a timpului, dar 
atacanții lor au combinat prea mult 
în fața porții. Apărarea oaspeților s-a 
comportat bine. Cele două goluri ale 
partidei au fost marcate de: Crăini- 
ceanu (min. 13) pentru Lupeni și Su- 
lyoc (min. 42) pentru gazde.

V. Săsăranu, coresp. regional

INDUSTRIA SIRMEI C. TURZII — 
C.S.M. REȘIȚA 2-1 (1-0)

Meci de bună factură tehnică. Cele 
două echipe au luptat cu ardoare pen
tru victorie, prestînd un joc frumos, 
dinamic. în min. 41 Potoceanu face 
un fault în careu. Lovitura de pedeap
să a fost transformată de Ban. După 
pauză oaspeții atacă cu vigoare, dar 
apărarea Industriei Sîrmei face față 
cu succes. Cu patru minute înainte de 
sfîrșit, Nedelcu ridică scorul la 2-0. 
In momentul în care arbitrul Asztaloș 
se pregătea să fluiere sfîrșitul parti
dei, Ondru a tras de departe și min
gea a intrat în poarta goală. S-au re
marcat : Apostolache, Safar, Rab, de 
la gazde; Boceanu, Potoceanu, Apro 
de la oaspeți. (P. Trufia, coresp.).

C.F.R. ARAD — CORVINUL 
HUNEDOARA 3-1 (3-0)

Joc dinamic, spectaculos. C.F.R. a 
jucat mai bine, obținînd o victorie pe 
deplin meritată. Cele patru puncte ale 
partidei au fost realizate de: Negru 
(min. 24 și 40), loanovici (min. 25) 
pentru arădeni și Zapis (min. 67) din 
lovitură liberă de la 20 m.

C.F.R. TIMIȘOARA — AMEFA 
ARAD 0-0

Timișorenii au dominat, mai mult, 
dar oaspeții au prestat un joc strict de 
apărare, fiind pe deplin mulțumiți cu 
un meci nul. (Lad. Samuel-coresp.).

C.S. ORADEA — C.S.A. SIBIU
2-0  (1-0)

Iubitorii fotbalului din localitate au 
avut de ce să fie mulțumiți duminică: 
echipa lor s-a comportat bine și a ob
ținut victoria. Orădenii au practicat 
un joc în viteză, cu deschideri lungi pe 
aripi, cu care au depășit apărarea e- 
chipei din Sibiu. Punctele au fost în
scrise de Fecser (min. 13) și Cuc 
(min. 72). S-au remarcat: Sugar,
Cuc, Szekely de la C.S.O., Dragoman 
și Roman de la C.S.A.

(Z. Singer-coresp.).

C.S. TG. MUREȘ - ȘTIINȚA 
CRAIOVA 2-1 (1-1)

Echipa gazdă a dominat cea mai 
mare parte a timpului. Meszaros II — 
cel mai bun jucător de pe teren — a 
înscris primul gol, printr-o lovitură cu 
capul (min. 6). Egalarea s-a produs 
dintr-o greșală a apărării mureșeni
lor : Tordk, vrînd să dea „acasă" a 
înscris peste portarul ieșit în întîmpi- 
narea mingii. In min. 52 Jozsi mar
chează cu cațiul.

IV. Kadar și B. Bagi, corespondenți)

GAZ METAN MEDIAȘ—TRACTORUL 
OR. STALIN 1-0 (1-0)

Dispută dîrză, încheiată cu victoria 
meritată a medieșenilor, prin punctul 
înscris de Staudt în min. 7.

(D. Vintilă-coresp.).
CLASAMENTUL

1. MUierul Lupeni
ii. Ind. Sîrmei
3. C.F.R. Arad
4. A-M.E-F.A. Arad
5. C.S.M. Reșița
6. Gaz Metan
7. Corvinul Huned.
8. C.S. Tg. Mureș
9. C.S.A. Sibiu

10. C.F.R. Timi=oaTa
11. Tractorul Or. Stalin
12. Minerul Baia Mare
13. C.S. Oradea
14. Știința Craiova

ETAPA VIITOARE:

12 7 3 2 17:13 17
12 € 3 3 17:10 15
12 6 2 4 22:14 14
12 5 4 3 13: 9 14
12 124 15:12 14
12 5 3 4 16:13 13
12 5 3 4 19:17 13
12 6 1 5 13:12 13
12 5 2 5 17:18 12
12 4 3 5 12:14 11
12 4 2 6 14:14 10
12 2 5 5 17:27 9
12 3 1 8 9:15 7
12 2 2 8 12:25 6
Tractorul Or.

Stalin — C.F.R. Arad; C.S.A. Si
biu — Gaz Metan Mediaș; C.S.M. Re
șița — Corvinul Hunedoara; AMEFA 
Arad — C.S. Tg. Mureș; C.F.R. Ti
mișoara — C. S. Oradea; Știința Cra
iova — Minerul Baia Mare; Minerul 
Lupeni — Ind. Sîrmei C. Turzii

Seria a ll-a

UNIREA IAȘI — FLACARA 
MOREN1 3-2 (2-1)

La capătul unui meci dinamic, spec 
taculos, gazdele au reușit să-și adju

dece pe merit victoria. Creangă (min. 
2) și Măriuță (min. 15 și 83) au în
scris pentru Unirea, Ene (min. 5) și 
Pătru (min. 77) pentru Flacăra. Foar
te bine s-au comportat Bedivan, Crean
gă și Măriuță de Ia gazde, Guian, 
Tocan și Unguroiu de la oaspeți.

(P. Codrea, coresp. regional și 
Const. Enea, coresp.)

RAPID II BUC. — C.S.M S. IAȘI
2-0  (0-0)

Ieri în Giulești, timp de 73 minute 
tabela de marcaj a arătat un scor 
alb. Din acest minut însă, superiorita
tea teritorială a gazdelor a fost con
cretizată în goluri. Leahcvici l-a lan
sat în adîncime pe Milea, acesta a 
sprintat scurt și șutînd precis, a des
chis scorul. Opt minute mai tîrziu, 
Mihai este faultat în apropierea care
ului. Lovitura executată de Călin, de 
la aproximativ 18 m., se soldează cu 
un nou punct pentru feroviari. De re
marcat lipsa de autoritate a arbitru
lui Petre Badea-Or. * Stalin, care a 
permis arabelor echipe un joc dur, to
nul fiind dat de gazde. (G. N.).

PRAHOVA PLOEȘTI — UNIREA 
FOCȘANI 3-3 (1-3)

Prin prisma numeroaselor ocazii de 
gol pe care le-au avut, gazdele me
ritau să cîștige. Au înscris : Stanoilo^ 
viei II (min. 10) și Stanoilovici I 
(min. 49, 51) pentru gazde, Theis 
(autogol min. 17), Ciungu (min. 20) 
și Cioboată (min. 45) pentru oaspeți. 
In min. 42, Theis a ratat o lovitură 
de la 11 m. A condus cu greșeli Fran- 
cisc A'.ateescu (Buc.).

(M. Bedrosian, coresp. regional)

DIN.AMO GALATI — DINAMO 
OBOR 2-0 (1-0)

Localnicii au dominat cu autoritate 
și după aspectul jocului meritau să 
cîștige la un scor și mai concludent. 
Au înscris: Cătănescu (min. 6) și 
Stănilă (min. 88). (A. Schenk man, 
coresp.).

POIANA CIMPINA — GLORIA 
BISTRIȚA 4-0 (1-0)

De la început gazdele își impun su
perioritatea și joacă mai mult în te
renul oaspeților. Punctele echipei în
vingătoare au fost realizate de Du
mitru (min. 36), Bontaș (min. 57, 70) 
și Bibere (min. 85) Jocul în general 
a fost corect, în limitele sportivității. 
A arbitrat foarte bine St. Taștlla 
(Buc.) (C-tin Virjoghie, coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — DlNAMO 
BÎRLAD 2-2 (0-0)

Conduse cu 2-0 pînă în min. 
(prin punctele realizate de Tilvestu 
în min. 52 și Pantici în min. 59). gaz
dele reușesc totuși să egaleze către 
sfîrșitul meciului, la capătul unei do
minări insistente, prin Pop (min. 73, 
78). De remarcat că Foresta a ratat 
un 11 m. în min. 43 prin Stanciu. A 
condus corect Gh. lonescu (Galați).

(Negru Lazăr, coresp.).

METALUL TITANII — PROGRESUL 
SUCEAVA 1-0 (1-0)

Lipsită de cîțiva titulari, formația 
bucureșteană ă învins la limită echipa 
din Suceava, care a reușit să facă 
față insistentelor atacuri ale metalur- 
giștilor. Gazdele au dominat net. dar 
linia lor de atac a acționat fără legă
tură, pripit, ratînd numeroase ocazii 
de gol. fn ceea ce privește pe suce
veni, aceștia n-au reușit să închege 
de-a lungul meciului, nici o acțiune 
mai periculoasă. Unicul punct a fost 
înscris de Gh. Dumitru (min. 10). A 
condus cu scăpări R. Neamțu (Buzău).

(D. C.)

CLASAMENTUL

1. Rapid II B-uc. 12 10 1 1 41:13 21
2. Metalul Titanii 12 813 30:17 17
3. Unirea lași 12 8 1 3 23:17 17
4. Flacăra Moreni 12 5 4 3 21:18 14
5. C.S.M.S. Iași 12 5 4 3 15:13 14
6. Poiana Cîmpina 12 534 22:14 13
7. Unirea Focșani 12 435 24:29 11
8. Gloria Bistrița 12 4 2 6 16:24 10
9. Dinamo Bîrlad 12 426 20:36 10

10. Progresul Suceava 12 336 15:18 9
11. Dinamo Galați 12 417 15:20 9
12. Foresta Fălticeni 12 255 9:18 9
13. D imam o Obor 12 3 2 7 18:18 8
14. Prahova Ploești 12 14 7 17:29 6

ETAPA VIITOARE: Dinamo Obor
Prahova Ploești; Dinamo Bîrlad —• 
C.S.M.S. Iași; Flacăra Moreni — Po
iana Cîmpina; Progresul Suceava — 
Gloria Bistrița; Foresta Fălticeni — 
Unirea Focșani; Metalul Titanii — Di
namo Galați; Unirea Iași — Rapid 
II Buc.

Reuni urnea 
caracterizat 
doi ani. Reprezentanții tinerei generații 
au lețit învingători in încercările cu caii 
adulțl. Cu acest prilej iapa Norocoasa 
și armăsarul Sincer au realizat îmbună
tățiri de valoare.

S-au înregistrat următoarele rezultate;
I. Maytrei fPIcui F.), Lăstun II, Bar- 

dac. Cota: 14,70 — 60,30.
II. Piculina (Crișan), Gratis, Artur II. 

Cota: 7,60—49,70—401,60.
III. Resmerița (Crișan), Viorica, Rl- 

pensia. Cota 5,30—20,30—26,80.
Exicator (Logofătu), Sibianca, Ar- 
COta: 4,10—56,30—51,60.

Norocoasa (Stoian Gh.), Germinai, 
Pong. Cota: 2,20—17,40—33,30.
Crainic (Petcu A.), Neluța, Pas

cal. Cota: 2,00—4,70—15,90.
VII. Sincer (Picul F.), Slmerla, Vran- 

cea. cota: 3,50—22,70—28,60.
OLTEȚ* 1 II. III. * * * VII. ÎNVINGĂTOR

Premiul In. alergarea principală a reu-

calme, mai decise și au cîștigat pe 
merit un meci foarte dificil.

Torentul Galați, care a debutat în 
acest an în categoria A, a jucat ex
celent, valorificînd în mod judicios fie
care acțiune. Dinamoviștii au fost 
nervoși de la început, iar eliminarea 
lui Radu Popovici (pentru injurii adu
se arbitrilor), le-a scăzut potențialul 
de luptă. Scorul de 36—34 (19—15) 
a fost realizat de: Stoica (10), Lu- 
cică (9), Antonescu (6), Vasiliu 
(5), Stanciu (4), Claudiu (2) pentru 
Torentul și Kiss (12), Dan Niculescu 
(7), Karagheorghe (7), Popovici (5), 
Coman (2) și Negoiță (1), pentru 
Dinamo. S-au remarcat: Vasiliu, Stoi
ca, Lucică, Niculescu, Karagheorghe, 
Kiss.

A. SCHENKMAN 
corespondent



A luat sfîrșit turul campionatului categoriei A la fotbal
(

CE A FOST...

Progresul — Steagul roșu 2-1 (1-0)
Farul — Rapid 0-2 (0-1)
Dinamo Bacău — Știința Timișoara 3-0 (1-0)
Petrolul — Dinamo București 3-1 (2-1)
C.C.A. — U.T.A. 2-1 (1-1)
Jiul — Știința Cluj 2-0 (1-0)

...CE ESTE...

1. Dinamo București (1) 11 8 1 2 28:13 17
2. C.C.A. București (3) 10 6 2 2 17:12 14
3. U.T.A. Arad (2) 11 5 3 3 19:11 13
4. Dinamo Bacău (4) li 5 3 3 18:12 13
5. Petrolul PIoești (5) 10 6 0 4 18:12 12
6. Rapid București (6) 10 6 0 4 22:16 12
7. Jiul Petroșani (9) 11 4 2 5 14:22 10
8. Progresul București (10) 11 4 1 6 20:18 9
9. Știința Timișoara (7) n 3 3 5 10:20 9

10. Steagul roșu Or. Stalin (8) ti 3 2 6 15:20 8
11. Știința Cluj (11) 9 0 6 3 7:13 0
12. Farul Constanta (12) 10 1 1 8 9:28 3

...ȘI CE VA FI

!• Trei restanțe, la :
10 decembrie : Știința Cluj — Petrolul

17 decembrie: Farul — C.C.A. și Rapid — Știința Cluj.
, De rezultatele acestor trei jocuri depinde ordinea echipelor pe locu- 
! rile 2-6.J
Rapid a cîșUgat în deplasare

Unul dintre momentele cele mai 
frumoase ale dîrzelor partide de fot
bal este, fără îndoială, atunci cînd, 
la sfîrșit de meci, căpitanii celor două 
echipe își string mina. Gestul acesta, 
pe care l-au făcut ieri Apolzan și

Joc frumos de ambele pârți,
victorie meritală a ecliîpei €. C. A.

CONSTANȚA 23 (prin telefon). — 
Deși a fost un frig pătrunzător, totuși 
ISj.000 de constănțeni au fost prezenți 
a partida dintre Farul și Rapid Bu
curești. Din păcate, echipia lor favo- 
•ită le-a înșelat și de această dată 
ișteptările, fiind învinsă de formația 
meureșteană cu scorul de 2-0 (1-0). 
a capătul unui meci pe care ar fi 
rebuit să-l cîștige. Afirmația noastră 

este de loc greșită, deoarece gaz- 
le au dominat majoritatea timpului 

var, datorită pe de o parte unor gre
șeli de apărare, iar pe de altă parte 
neficacității liniei de atac (care a ju- 
■at dezorganizat în prima repriză și 
:ără finalitate în repriza secundă) 
ii au părăsit terenul învinși, 
-otbaliștii constănțeni au arătat din 
ion că formează o echipă cu o mare 
intere de luptă. Insă, numai aceasta 
iu este destul pentru a cîștiga 1

l7ictorie netă la Bacău
BACAU 23 (prin telefon). — In ul- 

imul meci din turul campionatului, 
Jinamo Bacău a confirmat forma sa 
ună cucerind în meciul cu Știința 
imișoara o nouă victorie; meritată, 
u scorul de 3—0 (1—0).

Jocul a început lent și timp de a 
iroape 30 minute s-a desfășurat la 
imătatea terenului, prilejuind puține 
aze de gol. Abia în min. 35 Rădules 

centrează la Eftimie, dar în timp 
acesta se pregătea să tragă, Fi- 

p (S) intervine în ultima instanță și 
îrrmrește situația. Două minute mai 
irziu, Filip (D) — aflat pe post de 
ttremă dreapta — centrează la FI. 
nghel, care marchează cil capul pri
mi gol al partidei: 1—0. Al doilea 
ol este marcat în min. 59 în urma 
iei acțiuni personale a lui Rădu- 
scu. Acesta pătrunde cu mingea 
nă ia marginea careului și centrea 
i în fața porții unde se aflau Gram

Eftimie. Primul lasă balonul să 
eacă pe lîngă el, păcălind astfel a 
irarea timișoreană și Eftimie în- 
*rie: 2—0. Avînd un avantaj de 
ouă goluri, dinamoviștii nu mai in- 
stă și dau posibilitate studenților 
i preia inițiativa. Ei nu reușesc însă

a Petroșani, scorul putea lua proporții.,
PETROȘANI 23 (prin telefon), 
trupa gazdă a dominat categoric, 
ișind să-și adjudece o meritată vie- 
ie cu 2—0 (1—0). Dacă înaintașii 
ilui ar fi fost mai preciși, scorul ar 
iuat proporții.
rima repriză a aparținut integral 

băgătorilor. Încă din primul minut 
joc fundașul Științei, Mureșan, 

e nevoit să intervină in ultima in- 
.nță pentru a rezolva prin corner 
situație dificilă Imediat după a- 
istă fază, Florea șutează prin sur- 
ndere, dar Nicoară — atent — reu- 
•te să respingă din nou in corner, 
lă in min. 16 poarta studenților este 
>usă unui adevărat „asalt". In acest 
nut, in urma unei acțiuni la care 
aborează întreaga linie de inainta- 
a Jiului, Ciurdărescu trage de la 

■oximativ 20 m., mingea se lovește
Cosiin și ajunge lă Deleanu care 

rchează din marginea careului de 
m.: 1—0. In continuare, inițiativa 

irține tot gazdelor. Singura acțiune 
nsivă mai periculoasă a oaspeților 
produce in min. 40, cînd Mateianu 
scăpai de apărătorii adverși — 

ge puternic pe lîngă poarta lui Cris- 
. La reluare găsim din nou p<

Nesatisfăcuți de evoluția echipei 
gazdă, spectatorii au așteptat mai 
mult de la bucureșteni. Aceștia au ju
cat slab. Speculînd însă două greșeli 
ale apărării echipei Farul, feroviarii au 
cucerit victoria.

Cele două puncte ale partidei au 
fost marcate din situații asemănătoa
re. La capătul a două acțiuni pe con
traatac, în care apărarea gazdelor a 
greșit, Ene II a reușit să înscrie în 
min. 8 și 87.

Arbitrul N. Mihăilescu (București) 
a condus următoarele formații:

FARUL : Marosi—Lepăda'tu, Stăn- 
cescu, DANULESCU—Manole, PANA 
—Moroianu, Corneanu, Ispas, NICU- 
LESCU, Zinculescu.

RAPID: Todor—Greavu, DODEA-
NU, MACRI—Bodo, STANCU—Raab, 
Sercdai, Ene II, Georgescu, Văcaru.

P. ENACHE, coresp. regional

să modifice scorul deși au unele oca
zii. Astfel, în min. 65 Lereter trage 
dar Faur reține în ultimă instanță; 
trei minute mai tîrziu, Ciosescu (care 
s a accidentat în min. 6 la o ciocnire 
cu Faur și a trecut pe extrema 
dreaptă) primește balonul de la Tă- 
nașe și din apropierea porții trage 
peste Faur, spre poartă. Atunci cînd 
nimeni nu se mai aștepta, Țîrcovni- 
cu apare ca din pămînt și salvează 
cu capul de pe linia porții. Apoi, Di
namo preia inițiativa și domină pînă 
la sfîrșit ui meciului, dar nu mai poate 
înscrie decît în min. 87; Răduiescu 
centrează la Eftimie, acesta cade, dar 
— venit de pe extremă — Ciripoi reia 
fulgerător în plasă : 3—0.

Arbitrul Mihai Popa (București) a 
condus satisfăcător.

DINAMO: Faur — Giosanu, Cîrna- 
ru, Florea — TIRCOVN1CU, FL. AN 
GHEL — Răduiescu, FILIP, Gram, 
EFTIMIE, Ciripoi.

ȘTIINȚA: ENACHESCU, — Filip, 
FLORESCU, Petac — Cojereanu, 'fa
nase — LERETER (Ciosescu), Zaha 
ria, Ciosescu (Lereter), CADARIU, 
Mițani.

V. M1HA1LA și 1LIE IANCU, 
coresp.

gazde ir. atac. După două cartiere 
ale Jiului, urmează o scurtă perioadă 
de dominare a studenților. In min. 54 
Mateianu, după o acțiune dusă pe 
cont propriu, se găsește singur in fața 
porții, dar Crisnic — ieșit in intimpi- 
nare și bine plasat — reține balonul. 
Puțin mai tirziu, același Mateianu tri
mite la Petru Emil care șutează dar... 
mingea întilnește un grup de apără
tori de la Jiul (printre care și Cris
nic, căzut jos) ricoșează, și Vasiu res
pinge. In min. 57 și 59 Ciurdărescu 
ratează de puțin, trăgind in bară. 
Gazdele iși măresc avantajul in min. 
80: Dula trage in bară, balonul re
vine in teren și este reluat in poarta 
Științei de Ciurdărescu : 2—0. Arbi
trul Ștefan Ionescu (Buc.) a condus 
bine.

JIUL: Crisnic. — Romos an, Panait, 
VASIU — FARKAȘ, DELEANU — 
Dula, FLOREA, Ciurdărescu, Gabor, 
Nertea. ȘTIINȚA: Nicoară — Roman, 
GEORGESCU, Mureșan — COST1N, 
Crisan — Marca, Suciu, Petru Emil, 
MĂTFJANU, Moldovan.

L ZAMORA, S. BALOI 
corespondenți

10 jucători pentru un balon /... In careul echipei C.C.A. la un atac al 
echipei U.T.A. — Toma, portarul bucureștenilor, a reușit să respingă ba
lonul cu pumnii peste toți jucătorii, înșirați in fața porții sale (de la 

stingă la dreapta: Jurcă, Apolzan, Bone, Koczka, Jenei, Mețcas, Toma, Ce
poiski, Țirlea și Staicu (C.C.A. — U.T.A. 2-1).

(Foto D. ROTARU)

Liderul învins pentru a doua oară
PLOEȘI'l 23 (prin telefon). Dacă 

în majoritatea întîlnirilor Petrolul— 
Dinamo, desfășurate în localitate, di
namoviștii bucureșteni erau cei care 
își impuneau jocul, de data aceasta 
gazdele au avut o comportare mai 
bună și au obținut o victorie pe de
plin meritată. Ploeștenii au dominat 
mai mult (în special în repriza a il-a) 
și, sezisînd forma slabă a fundașilor 
dinamoviști, au atacat pe aripi, cre- 
îndu-și numeroase ocazii de gol. Pri
peala înaintașilor săi (Babone, Bă- 
dulescu și Zaharia au ratat ocazii 
peste ocazii) i-a privat pe ploeșteni 
de o victorie și mai consistentă.

Dinamoviștii au atacat puternic la 
începutul partidei. Suru și Ene au 
inițiat o serie de acțiuni foarte peri
culoase, rezolvate cu greutate de apă
rarea petroliștilor. Apoi presiunea gaz
delor i-a determinat să ia măsuri de 
siguranță în apărare. Al. Vasile și 
Nunveiller au acționat mai mult in 
defensivă, lipsind astfel atacul de 
aportul lor. Primul gol al meciului a 
fost înscris în min. 19: Băduiescu a 
centrat, Zaharia — scăpat de sub su
pravegherea lui Motroc — a reluat 
în bara transversală. Mingea a re
venit în teren la Marin Marcel, care 
a trimis-o în plasă • 1—0. După opt 
minute, Băduiescu trimite de la cen
trul terenului o minge înaltă în fața 
porții dinamoviste. Uțu. ieșit inopor

Progresul s întrerupt seria insucceselor
In lumina clasamentului partida de 

ieri dintre Progresul și Steagul roșu 
Orașul Stalin era foarte importantă. 
Fiecare dorea victoria pentru a se 
r; abilita și grație celor două puncte 
să se depărteze cît mai mult de zona 
retrogradării, în care intraseră după 
rezultatele din ultimele etape. A reu
șit, în cele din urmă, Progresul, dar 
nu înaint de a lupta din răsputeri 
pentru a obține la limită, 2—1 (1—0). 
o victorie pe care linia de atac a bu- 
eureștenilor — cu mai multă hotarîre 
și precizie — o putea realiza mai clar. 
Progresul s-a comportat mai bine de
cît în ultimele sale evoluții; ca an
samblu s-a apropiat, în unele peri
oade, de jocul său obișnuit, omogen, 
desfășurat variat și cu pătrunderi. 
Mijlocașii au asigurat, de data 
aceasta, o legătură mai bună 
între apărare și atac, iar comparti
mentul ofensiv a inițiat, în general, 
acțiuni mai clare în cîmp și chiar în 
fața porții In jocul echipei Progresul 
s-a remarcat totuși, teamă mai ales în 
faza de finalizare a acțiunilor, cînd îna
intașii ezitau să tragă la poartă. Sin
gurul gol marcat în această parte a 
joci 'lui s-a datorat mai mult unei ezi
tări a apărării oaspeților, de care a 
profitat Oaidă pentru a împinge min
gea în plasă (1—0 în min. 41). In 
schimb, în repriza a doua, bucurește 
nii ati șutat cu mai mult curaj, dar au 
manifestat imprecizie, cu excepția lo
viturii de cap impecabile a lui Oaidă,

Petschovschi la sfîrșitul intîlnirii din
tre C.C.A. și U.T.A., l-am reținut însă 
mai mult ca orieînd, pentru că într- 
adevăr meciul prilejuise o luptă co
rectă, o întrecere frumoasă, care dă
dea mai multe motive de satisfacție

La Piosști, 3-1 osntr.i Petrolul 

învingătorilor, dar care nu știrbise ni
mic nici din meritele celor învinși.

Ambele echipe au confirmat ulti
mele lor performanțe, practicînd ade
sea un fotbal clar, cu acțiuni in vite
ză bine desfășurate în cîmp. Meciul a 
și „debutat", de altfel, cu un gol care 
a ridicat tribunele în picioare. In 
min. 5, Alexandrescu — din poziție de 
extremă — a centrat Ia Constantin, 
iar acesta, cu spatele la poartă. a re
luat în poartă printr-un voie specta
culos. U.T.A. a contraatacat însă cu 
multă vigoare și timp de 15 minute 
a exercitat o presiune puternică. Ară
denii și-au făcut... simțită prezenta nu 
atit prin „bara" din minutul 10, de 
imde mingea a ricoșat norocos in 
brațele lui Toma, cît mai ales prin 
atacuri rapide pe o parte și alta a 
terenului, printr-o impetuozitate tine
rească, din care nu lipsea insă nici 
clar-viziunea. Egalarea survine în min. 
25, cînd Mețkas, profitînd de ezitarea 
Iui Cepoiski, prelungește la maximum 
o acțiune personală și în loc să mai 
paseze, trage și marchează. Jocul e 
foarte viu și dacă U.T.A. are mai 
multă vigoare în atacuri, C.C.A. răs
punde însă prin acțiuni bine con
cepute, prin deschideri lungi, care sur
prind adesea apărarea oaspeților și 
mențin astfel echilibrul pe teren.

Repriza a doua a avut mai puțin 
dinamism și aceasta pentru că U.T.A. 
n-a mai beneficiat de un Petschovschi 
în plenitudinea forțelor sale, ca in 
primele 45 de minute, cînd a împins 
și a dirijat mereu atacul. Superiori
tatea militarilor devine din ce în ce 
mai evidentă. Ei stăpînesc în general 
terenul, dar ratează goluri ca și tă
cute, fie trăgind imprecis, fie pași d 
inutil, in poziții clare de goi (în spe
cial Zavoda 1 și Tătaru).

C.C.A. a meritat fără discuție să 
cîștige și înaintașii ei i-ar fi putut 
aduce niai mult decît această victo ie 
la limită și aceasta cu emoții. 
Am remarcat pe Bone — excelent 
atit în apărare cît și în atac — Stai
cu, Jenei și Constantin. Toma a avut 
multe intervenții bune, dar și ieșiri din 
poartă hazardate, care puteau costa 
echipa lui.

De la U.T.A. a ieșit în evidență 
Petschovschi, prin jocul lui tehnic, 
creator și plin de vitalitate din prima 
repriză. De asemenea, ne-au plăcut 
Koczka. Jurcă și mai ales Mețkas. un 
inter cu mari perspective. Slabă apă
rarea și în special Capaș. care a fost 
o primejdie pentru... propria sa 
poartă.

Arbitrul D. Schulder a condus cu 
greșeli, dintre care cea ma> surprin
zătoare este aceea cînd a anulat, in 
repriza l-a un gol perfect valabil 
înscris de Zavoda I. sub motiv că în 
acea clipă un alt jucător a militari
lor s-ar fi aflat în ofsaid Or ’ătar» 
centrase DE PF. LINIA DE Ft NO, 
deci poziția de ofsaid a vreunui ju
cător de la C C.A. era exclusă. O “Ită 
greșeală serioasă, tot in repriza l-a: 
după un hends involuntar in careul 
C.C.A. nu l-a acordat nici pe cel de 
al doi’e- comis de Zavoda f, care tre
buia fluierat.

C.C.A.: Toma — Cepoiski, Apol
zan, Staicu — Jenei. Bone — Caco- 
veanu. Constantin, Alexandrescu. Za
voda I. Tătaru.

U.T.A.: Coman — Sereș, Capaș, 
Molnar — Petschovschi, Koczka — 
Jurcă, Igna, Tîriea Mețkas, Tăucean.

ION MALIN

ij^ionosport
Așa arată un buletin Pronosport cu 

12 rezultate exacte la concursul nr. 
47 etapa din 23 noiembrie 1958:

I R. P. Ungară — Belgia 1
II Petrolul PIoești — Dinamo

București (cat. A) 1
III C.C.A. — U.T.A. Arad (cat.

A) . 1
IV Dinamo Bacău — Știința Ti

mișoara (cat. A) I
V Farul Constanța — Rapid Bu

curești (cat. A) 2
VI Progresul București — Șt.

roșu Or. Stalin (cat. A) J
VII Jiul Petroșani — Știința

Cluj (cat. A) 1
VIII Ind. Sîrmei C. Turzii —

C.S.M. Reșița (cat. B) 1
IX Minerul Baia Mare — Mine

rul Lupeni (cat. B)
X Unirea Iași — Flacăra Mo-

reni (cat. B) I
XI C. S. Oradea — C.S.A. Sibiu

(cat. B) »
XII C.F.R. Timișoara — AMEFA 

Arad (cat. B)
Variante depuse aproximativ 474.402.

tun din poartă, este surprins de tra
iectoria mingii. Zaharia urmărește faza 
și înscrie nestingherit: 2—0. In mi
nutul 29, la un atac dinamovist, Za
haria — venit în apărare — pasează 
lui... Ene. Acesta șutează puternic, de 
la marginea careului, mingea lovește 
bara și intră în gol : 2—1.

După pauză, ofensiva gazdelor se 
accentuează, dar Petrolul nu mai reu
șește să marcheze decît un singur 
gol. In min. 70 o combinație Bădu- 
lescu-Babone-Marin Marcel îl pune 
pe ultimul în poziție de șut. El mar
chează din apropierea porții: 3—1. 
In minutul următor se petrece un in
cident neplăcut: Botescu îl faultează 
pe Szoko și acesta îl lovește inten
ționat. Arbitrul E. Bucșa elimină am
bii jucători. Din acest moment am 
asistat la un joc presărat cu multe 
neregularități.

Arbitrul Eugen Bucșa (Sibiu) a 
condus cu greșeli.

PETROLUL: SFETCU-Pahonțu, MA
RINESCU, TOPSA-Tabarcea, NEACSU 
l-Botescu, AÎARIN MARCEL, Zaharia, 
BABONE. BADULESCU.

DINAMO. Uțu-Szakacs I (din min. 
71 Anghel Vasi’e), MOTROC, Szoko 
(din min. 71 Nunveiller)-Al. Vasile, 
NUNVEILLER (Nicușor)-Anghel Va
sile (Szakacs I). Varga, ENE. Nicu
șor, SURU. M. BEDROSIAN,

coresp. regional

care a reluat in poartă o centrare de 
la Dinulescu (2—0 în min. 46). In 
apărare s-a resimțit lipsa de formă a 
lui Caricaș. In g ueral, Progresul a 
jucat inegal, dovedind și o slabă re
zistență.

Steagul roșu a făcut o primă repri
ză de apărare cu unele contraatacuri 
destul de periculoase, și o a doua cînd 
a jucat ceva mai bine, dar atacul a 
ratat cîteva situații bune. Apărarea 
însă, care înatote de pauză a rezistat, 
a slăbit la reluare. In general, echi
pa din Orașul Stalin a manifestat lip
să de simplitate și eficacitate în ac
țiuni. Unicul său gol l-a înscris f’roca 
în min. 51, cu capul.

Jocul a fost de factură modestă, 
cu perioade alternative de dominare, 
mai ckre și ruai lungi de partea Pro
gresului, care a avut și mai multe 
situații de gol. Jucătorii ambelor e- 
chipe au comis greșeli în pase, dato
rită nervozității cu care au jucat. In
tr-un cuvînt, un meci de luptă. Mul
țumitor a fost arbitrajul lui V. Măi- 
cănescu.

PROGRESUL: Mîndru — Cojo
carii, Caricaș, SOARE — ȘTIRBEI, 
PEREȚ (în prima repriză) — OAIDA, 
SMARĂNDESCU, Banciu, Dinulescu, 
Leucă.

STEAGUL ROȘU: Ghiță — Moar- 
căș, ZAHARIA, PERCEA — HIDI- 
ȘĂN, Bîrsan — Hașoti, F* ’SUI.AN, 
PROCA, Szigeti, Tîrnovcai’"

P. GAȚU 



Îndeplinind hotărtriie plenarei consilinlni 
raional I C. f.
Plenara consiliului raional U.C.F.S. 

Somcuta Mare, — regiunea Baia Mare 
•— a hotărît luarea unor importante 
măsuri pentru dezvoltarea activității 
sportive din acest raion. In munca sa 
consiliul raional a fost permanent 
preocupat de îndeplinirea acestor hotă- 
rîri și roadele n-au întîrziat să se ara
te.

Plenara a hotărît trecerea la o in
tensă activitate pentru dezvoltarea miș
cării sportive la sate și pentru reali
zarea angajamentului de a atrage 8000 
de membri în U.C.F.S. Pentru aceasta 
comisiile raionale pe ramuri de sport 
ati organizat numeroase competiții să
tești printre care și ,,Cupa 7 Noiem
brie" la volei, Spartachiada pionieri
lor (astfel la fotbal au participat 6 
echipe, la atletism' 85 participanți, la 
handbal 2 echipe băieți și 2 echipe 
fete), un concurs popular de atletism 
(peste 200 participanți), un campionat 
de fotbal pe centre de comună (în 5 
centre au participat 16 echipe) și 
un concurs de tenis de masă 
(26 participanți). Au fost organizate 
peste 50 competiții în cadrul campio
natelor de casă ale colectivelor spor
tive la popice, tenis de masă, volei, 
atletism, fotbal, ciclism, șah etc., com
petiții la care au participat peste 11.000 
tineri și tinere. Ca urmare a acestei

Meciuri viu disputate în campionatele de volei
Scriam in numărul nostru de sîm- 

bătă că cele mai așteptate meciuri 
ale etapei sînt întîlnirea masculină 
Dinamo București — Știința Cluj și 
cea feminină Someșul Cluj — Rapid 
București. Și într-adevăr, ambele în- 
tilniri au fost viu disputate. Jucătoa
rele de la Someșul — învingătoare cu 
3—2 — au realizat un joc frumos. 
Buctireștencele le-au dat însă o re
plică dîrză. Dovadă și cele două seturi 
cîștigate de ele: setul al doilea cu 
15—6 și al patrulea cu 15—1 (referi
tor la acest ultim set e interesant să 
arătăm că a durat doar 6 minute și 
că majoritatea punctelor au fost fă
cute din serviciu de Soniș Colceriu 
și Cornelia Morarul) Cel mai dispu
tat a fost ultimul set în care Rapid a 
condus cu 6—1, scorul evoluînd apoi 
astfel: 6—9, 9—9, 14—12, 14—14
și... 14—16. Ana Susan, V. Suciu,
Maria Botezan și Elena Simionescu 
(Someșul), C. Moraru, Ana Păunoiu 
și Sonia Colceriu (Rapid) au fost cele 
mai bune.

Meciul masculin Dinamo București 
— Știința Cluj a corespuns în mare 
măsură așteptărilor. Dinamoviștii au 
obținut victoria cu 3—1, dar după 
multe emoții. Ei au început meciul 
fără curaj și din această cauză au și 
pierdut primul set cu 15—11. In acest 
set, ridicătorii de la Dinamo au fost 
cei care nu și-au găsit cadența. în
cetul cu încetul, bucureștenii și-au 
revenit reușind " ’
trei seturi și cu 
tida a scos însă la iveală destule lip
suri la ambele

să cîștige celelalte 
aceasta victoria. Par-

Milan Stănescu (Buc.) a con- 
impecabil primele două seturi și 
la scorul de 10—9 pentru Ști- 

în al treilea, pentru ca apoi să 
numeroase greșeli.

echipe. La Știința 
Cluj am observat, de pildă, o slăbire 
a forței de atac, în timp ce dînamo- 
viștii s-au comportat inegal de la set 
ia set, Derzsi fiind un exemplu con
cludent în acest sens. Remarcăm jo
cul bun realizat de Păunoiu, S. Mi- 
hăilescu și Botez (Dinamo), Bărbuță, 
Cherebețiu și Fieraru (Știinta). Arbi
trul 
dus 
pînă 
ința 
facă

Interesantă a fost și întîlnirea din-) 
tre Cetatea Bucur și C.C.A. Formația j 
militară se prezintă de la etapă la! 
etapă tot mai bine și de aceea a dat I 
destul de lucru celor de la Cetatea! 
Bucur. Partida a abundat în faze) 
spectaculoase, mingi salvate în ultima! 
clipă de o parte și de alta a fileului. |
S-au remarcat Mușat (din nou în for-| 
mă excepțională), Claici (C.C.A.), Pă-J 
durețu, Roman (Cetatea Bucur). {

Iată rezultatele tehnice și elasamen-j 
tele celor două campionate: j

MASCULIN

Rapid București
3—0 (5,0,3), Cetatea Bucur —
3—1 (15— 
Tractorul
București 
15—10),

C.S.M.S. Iași
C.C.A.

10, 15—10, 14—16, 15—5), 
Orașul Stalin — Victoria

3—1 (15—3, 16—14, 13—15, 
Voința București — Cons-

S. Somcuta
activități angajamentul anual cu pri
vire la înscrierea de membri în 
U.C.F.S. a fost îndeplinit și depășit 
în 10 luni.

O altă hotărîre a plenarei consiliu
lui raional U.C.F.S. prevedea folosi
rea rațională a fondurilor și realizarea 
unor importante economii. In activita
tea sa consiliul raional și colectivele 
sportive au aplicat o serie de măsuri 
menite să contribuie la îndeplinirea 
acestei hotărîri. Competițiile raionale 
au fost organizate în comunele care 
aveau cei mai mulți participanți, au 
fost folosite mijloacele locale de trans
port, s-a îngrijit cu atenție materialul 
și echipamentul sportiv astfel că pînă 
Ia 7 Noiembrie s-au realizat economii 
în valoare de peste 12.000 lei.

De asemenea au fost traduse în fapt 
hotărîrile privind organizarea și întă
rirea cursurilor de învățămînt politic 
de mase U.C.F.S., atragerea unui larg 
activ obștesc (au fost selecționați nu
meroși activiști obștești care contri
buie la dezvoltarea activității sportive 
de mase) etc.

Activiștii sportivi din raionul Som
cuta Mare sînt hotărîți să muncească 
cu aceeași perseverență pentru înde
plinirea tuturor sarcinilor plenarei con
siliului raional U.C.F.S., să obțină noi 
succese în dezvoltarea sportului de 
mase.

I

Cetatea Bucur n trebuit să se întrebuințeze destul de mult pentru a întrece 
C.C.A. De altfel și fotografia noastră (in care Chezan caută să străpungă 
blocajul făcut de Claici și Tănăsescu) dovedește acest lucru. (Fază din 

meciul Cetatea Bucur — C. C. A. 3-1).
(Foto T.

rești — Voința Sibiu 3—0 (4,11,6), 
Știința Cluj — Progresul București 
3—0 (15—10, 16—14, 19—17), Voința 
Orașul Stalin — Dinamo București 
2—3 (12—15, 15—2, 15—11, 11—15, 
6—15), 
Știința

Roibu)
tructorul București 1—3 (11—15, 
10—15, 15—4, 9—15), Dinamo Bucu
rești — Știinta Cluj 3—1 (11—15, 
16—14, 15—13, ‘15—10).
1. Dinarao Boc. 5 5 0 15: 5 (286:219) 10
2. Rapid Buc. 5 4 1 14: 4 (252:164) 9
3. Știința Cluj 5 4 1 13: 9 (278:277) 9
4. Cetatea Bucur 5 3 2 13:10 (307:282) 8
5. Constructorul Buc. 5 3 2 10:10 (251:252) 8
6. Tr. Or. Sta lin 5 2 3 11:11 (298:273) 7
7. Victoria Buc. 5 2 3 9: 9 (216:237) 7
8. C.C.A. 5 1 4 6:14 (228:279) 6
9. Voiaja Buc. 5 1 4 6:14 (228:283) 6

It. C.S.M.S. iași 5 0 5 4:15 (191:270) 5

FEMININ

Someșul Cluj — Rapid
3-2 (15—11, 6—15, 15—9,
16—14), Combinatul Poligrafic Bucu-

La Budapesta, 
BOX reprezentativa R. P. 

Ungare a întrecut se
lecționata R. D. Germane cit 14—6. 
în echipa R.D. Germane nu au figurat 
internaționalii Millek și Behrendt.

• La Magdeburg s-au întîinit echi
pele de juniori ale celor două țări, 
întîlnirea a luat sfîrșit cu un rezultat 
egal 10-10.

UNGARIA — BELGIA 3-1 (1-1)

Echipa 
jucat mai bine,FOTBAL

maghiară a 
‘, dar 

înaintașii au ratat nu
meroase ocazii. Belgienii au jucat cu 
mult elan, s-au apărat foarte bine, 
fapt care explică rezultatul strîns.
Punctele au fost marcate de Gorocs
(inin. 38), Mallants, Tichi (min. 66 și 
70). In fața celor 50.000 spectatori ar
bitrul iugoslav Letnesici a condus ur
mătoarele formații :

R.P.UNGARA : Torok—Matraii, Si- 
pos, Sarosi—Bundzaak, Kotasz—San-

€© C. A. campioană absolută la scrimă
TG. MUREȘ, 23 (prin telefon de la 

trimisul nostru). In ultima zi a între
cerilor de scrimă din cadrul campio
natului republican s-au desfășurat 
probele de spadă și sabie.

La spadă, trăgătorii de la C.C.A 
au dovedit că n-au adversari de talia 
lor, cîștigînd detașat campionatul. 
Echipa campioană (Constantin Stelian, 
Răzvan Dobrescu, Constantin Ciocîr- 
lie, Dan lonescu) s-a prezentat foarte 
bine, obținînd victorii clare. O compor
tare meritorie au avut și componență 
echipei Progresul Cluj.

lată rezultatele tehnice : C.C.A. :
12— 4 cu Progresul Cluj, 13—3 cu Pro
gresul București, 11—5 cu Știința 
Tg. Mureș, 14—2 cu Dinamo Cluj,
13— 3 cu C.S. Oradea, 10—6 cu Stă
ruința Satu Mare. PROGRESUL 
CLUJ : 8—8 cu Progresul Buc. (pier
de la tușe), 10—6 cu Știința Tg. 
Mureș, 9—7 cu Dinamo Cluj, 10—6 
cu C.S. Oradea si Stăruința 
Mare. PROGRESUL ’
10— 6 cu Știința Tg. 
cu Dinamo Cluj, 
Oradea, 10—6 cu 
Mare. ȘTIINȚA
11— 5 cu Dinamo Cluj, 13—3 cu C.S. 
Oradea, 
Mare 
CLUJ : 
cu Stăruința Satu Mare. C.S. ORA
DEA : 5—11 cu Stăruința Satu Mare.

Clasamentul la spadă: 1. C.C.A.
12 v. : 2. Progresul Buc. 8 v.; 3. Pro
gresul Cluj 8 v ; 4. Știința Tg. Mureș

Satu
BUCUREȘTI : 

Mureș, 7—9 
12—4 cu C. S.

Stăruința Satu 
TG. MUREȘ :

8—8 cu Stăruința Salu 
(cîștigă la tușe). DINAMO
9—7 cu C.S. Oradea, 9—7 

București
1—15,

Metalul M.I.G. București
Timișoara 3—1 (15—12,

14—16, 15—6, 15—6).
1. Comb. Polig. Buc. 5 5 0 15: 3 (258:162) 10
2. Someșul Cluj 5 5 0 15: 5 (264:200) 10
3. Rapid Buc. 5 4 1 14: 3 (257:180) 9
4. Dinamo Bdc. 5 3 2 12: 9 (260:251) 8
5. Metalul M.I.G. Boc.

5 3 2 12:10 (300:259) 8
6. Știința Cluj 5 2 3 8:10 (207:241) 7
7. Voința Or. St. 5 1 4 7:13 (228:265) 6
8. Știința Timișoara 5 1 4 6:12 (182:234) 6
9. Progresul Buc. 5 1 4 3:14 (174:243) 6

53:16 (157:252)10. Vainfa Sibiu 5 0 5

De peste hotare 

6 v ; 5. Dinamo Cluj 4 v; 6. Stăruin
ța 1 v. 7. C.S. Oradea 0 v.

La sabie, întrecerile au fost deose
bit de pasionante. Progresul Cluj se 
afla pe primul loc, deținînd o victo
rie în tur asupra echipei C.C.A. Acum, 
însă, militarii s-au revanșat, cîștigînd 
cu scorul de 9—7. Cele două echipe 
au ajuns astfel să aibă același număr 
de victorii (11). C.C.A. a reeditat per
formanța floretiștilor, cucerind victoria 
în baraj, tot cu scorul de 9—7. Echipa 
campioană a folosit următoarea for
mație : Andrei Vîleea, Cornel Pelmuș, 
Dumitru Mustață, Octavian Vintilă.

Rezultatele tehnice : C.C.A.: 9—7 
cu Știința Tg. Mureș și Progresul 
Cluj, 10—6 cu C.S. Oradea și Stăruin
ța Satu Mare, 12—4 cu Progresul Buc. 
i2—4 cu Dinamo Cluj. ȘTIINȚA TG. 
MUREȘ : 8—8 cu Progresul Cluj 
(pierde la tușe), 9—7 cu C.S. Oradea,
10—6 cu Stăruința, 16—0 cu Progre
sul Buc. (neprezentarc), 11—5 cu Di
namo Cluj. PROGRESUL CLUJ : 11—5

lnvingtnd Laminorul Roman cu 10-1

Mhil M.T.D. a devenit campioană 
republicană juniori la rugbi

Finala campionatului republican de 
juniori la rugbi s-a disputat in acest 
an intre Metalul M.T.D. (antrenor M. 
Demeirescu) o echipă care de cițlua 
ani este fruntașă in activitatea junio
rilor — și tînăra formație Laminorul 
din Roman (antrenor D. Țenescu). 
Meciul jucat pe stadionul Tineretului 
s-a încheiat — fireșie — cu victoria 
celor mai rut inciți: rugbișlii de la 
Metalul care au cîstigat cu 10—0 
(0-0).

Echipa Metalul M.T.D. s-a dovedit 
superioară de la început, impunindu-și 
jocul și dominînd maioritatea timpu
lui. învingătorii au impresionat prin 
viteza lor de execuție, care le-a per
mis un permanent repliaj. Ei au în
vins și datorită superiorității grămezii 
care a obținut cîștig de cauză în a- 
proape toate „duelurile" directe. De 
asemenea, a existat o bună legătură 
între compartimente. Datorită tuturor 
acestor calități, bucureșfenii au prac
ticat un rugbi plăcut, de un bun nivel 
tehnic. Ei au înscris două încercări 
(prima de penalizare, deoarece Șt. 
Dragomir fusese placat fără balon și 
a doua prin V. Dragomir). Ambele

Încep pregătirile 
fotbaliștilor bucureșseni ) 

peniru jocurile l 
din Ânglia și Albania i

l După cum se știe, la 3, 8 și 10 3 
N decembrie o combinată bucureștea- Ș 
f nă de fotbal va susține trei par- 5 
’ tide în Anglia (la Newcastle, Lon- \ 
Idra și West Bromwich), iar la 29 8 

noiembrie și 3 decembrie o altă / 
combinată bucureșteană două jocuri S 

la Tirana. /

Loturile de jucători ale celor 4 
două echipe vor fi alcătuite, după / 
toate probabilitățile, în cursul zi- j 
lei de astăzi, în urma observațiilor r 
făcute la jocurile de campionat J 
disputate în etapa de ieri. Iar de A 
marți, loturile își vor începe pre- ( 
parativele. Plecarea la Tirana a J 
fost fixată pentru miercuri, iar în ț 
Anglia pentru duminică. /

lalte meciuri s-au terminat cu înfrîn- 
gerea echipelor gazde : Rennes — Li
moges 0—1, Strasbourg — Toulouse 
1—2, Marseille — Racing 1—2.
• In ultima etapă a campionatului 

R. D. Germane s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Vorwărts Ber
lin — Wismut Karl Marx Stadt 2-0, 
Einheit Dresden — Chemie Halle 1-2, 
Fortschritt Weisenfels — Motor Zwi
ckau 4-0, Aktivist Brieske — Motor 
Jena 4-0, Rotation Leipzig — Turbine 
Erfurt 1-1, Rotation Babelsberg — 
Dynamo Berlin 1-1, Empor Rostock — 
Lokomotiv Leipzig 0-0.

• La Charteroy echipele secunde 
ale Belgiei și Ungariei au terminat la 
egalitate 1-1 (1-1).

In col de al patru- 
Sochei pe gheață k-a meci echipa cana

diană Kelowna Pac
kers a întîinit selecționata de tineret 
a orașului Moscova. Meciul s-a ter- 
minat cu scorul de 4-3 (1-1, 3-0, 0-2) 
în favoarea hocheiștilor canadieni, 
care obțin astfel prima victorie de la 
sosirea lor în capitala U.R.S.S.

Dinamo

cu C.S. Oradea, 
Mare, 12—4 cu Progr 
Dinamo Cluj. C.
10—6 cu Stăruința Satu Mare, 12—4 
cu Progresul Buc., 11—5 cu Dinamo 
Cluj. Stăruința Satu Mare: 5—11 cu 
Progresul Buc., 10—6 cu 
Cluj. Progresul București: 7—9 cu 
Dinamo Cluj.

Clasamentul Ia sabie: 1. C.C.A. 11 
v.; 2. Progresul Cluj 11 v. (după baraj):
3. Știința Tg. Mureș 7 v. : 4. C.S. Ora
dea 7 v. ; 5. Stăruința Satu Mare 3 
v.; 6. Progresul Buc. 2 v.; 7. Di
namo Cluj 1 v.

Clasamentul general are următoarea 
înfățișare: 1. Casa Centrală a Arma- 

34 p.; 2. Progresul București 26 
3. Progresul Cluj 21 p; 4. Știința 
Mureș

6. C.S.
Satu Mare 

10—G cu Stăruința Satu 
Progresul Buc. 12—4 

. S. ORADEA :

tei 
p: 
Tg- 
p ■

18 p ; 5. Dinamo Cluj 17 
Oradea 15 p ; 7. Stăruința 
13 p.

ELENA MATEESCU

incercărt au fost transformate di 
Dărășteanu și respectiv Dăiciulescu.

Laminorul Roman s-a prezentat mul 
țumitor, mai ales dacă avem în vede 
re că această echipă are doar... un ii 
de existență t Este, de altfel, o per 
formanță unică în analele rugbiulu 
nostru ca o formație cu atît de puțin 
state de serviciu să se califice în fi 
nala celei mai importante competiți. 
Acest lucru se dalorește ailt priceperi 
antrenorului Dragoș Țenescu cit ț 
talentului tinerilor sportivi moldove 
Lipsa lor de rutină, emoția, ca 
unele indisponibilități in formație i-at 
făcut însă să evolueze sub posibili 
tați. Oricum, performanța lor este mc 
ritorie și ne dă încrederea că în cu 
rînd orașul Roman va deveni un re 
dutabil centru rugbistic.

Jocul, care a fost condus f. bin 
de Cornel Munteanu, a evidențiat cite- 
va elemente talentate ca: Dăiciulescu 
N. Constantin, Șt. Dragomir, Darăș 
teanu, Rănchiță (M.T.D.) și Livadart 
Fluieram, Văl-.anu (Laminorul).

(D. C
lată și citeva rezultate din câmpie, 

naiul categoriei B: București: Dine 
mo Miliția — Petrol Chimie 
(3—0), Știinta Arhitectura — 
M./.G. II 6—3 (0—0),
M.I.G. I — Cetatea Bucur 
(6—0), Minerul — Petrolul 
29—3 (8—3) ; Petroșani : Știința - 
Știința Cluj 6—11 (3—3), Tecuci 
Zimbrul —• Unirea Brăilei 22— 
(6—0), Constanța: S.N.M. — C.F.l 
Buzău 14—5 (0—5).

14—
Melali 
Mei alt

14-
Piteș

0. 0. Â. a luat
un avans substantial

(Urmare din pag. 1)

după atac iar în apărare, aplicind si 
temui „în zonă", a acoperit bine ter 
nul, a interceptat deseori, iar st 
panou mingile pierdute au fost < 
mult mai puține la număr decît 
prima repriză. Datorită jocului org. 
nizat, colectiv, baschetbaliștii milita 
și-au impus superioritatea tehnică 
au obținut o victorie la un scor c 
tegoric.

Echipa Wissenschaft Humboldt Ur 
versitât a plăcut spectatorilor pr 
sobrietatea acțiunilor în atac și ap 
rare, prin disciplina sa și prin sig 
ranța in mînuirea balonului. Datori 
jocului colectiv oaspeții au iniți 
atacuri organizate pe care le-au fru 
tificat în majoritatea cazurilor, 
plus, ei au știut să profite de deru 
echipei C.C.A. din jumătatea a dour 
primei reprize, atacînd insistent și i 
ducînd foarte mult scorul. Mai trebi 
să amintim că pivotul echipei, Kr 
ger, care se dovedise foarte util 
lupta sub panou, a fost eliminat pe 
tru cinci greșeli personale, fapt ca 
a scăzut din randamentul echipei.

Scorul de 81—59 (35—28) în i 
voarea echipei C.C.A. a fost realiz 
de: Fodor 23, Folbert 15, Nicules 
13, Pușcașu 11, Nedeff 8, Nedelea 
Dinescu 3, pentru C.C.A. și Kulik ‘ 
Kriiger 9, Huss 8, Ehret 6, Paskarb 
5, Ritter 2 și Morgenroth 2 pent 
Wissenschaft.

Cei mai buni jucători au fost F 
dor, Pușcașu, Niculescu, Kulik, Kr 
ger și Ritter.

Intilnirea a fost condusă foarte bi 
de arbitrii W. Baldzen (U.R.S.S.) 
M. Cziffra (R. P. Ungară), care 
făcut o adevărată demonstrație 
arbitraj. Publicul a răsplătit din p 
cu aplauze arbitrajul lor.

dor, Gorocs, Tichi, Bodon (46 Csor- 
das), Bencsics.

BELGIA : Van den Strappen—Dries, 
Storme, Thelin—Maes, Mathones—Pe
ters, Houf, Mallants, Peasen, Orlans.

® In etapa de ieri a campionatului 
italian s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Bari — Juventus 1-1, Fio
rentina—Bologna 6—3, Genova—Udi- 
nese 1—0, internazionale — Sampdo- 
ria 5-1, Lanerossi — Alessandria 1-0, 
Roma — Milan 1-1, Spăl — Palermo 
0-2, Torino — Napoli 1-2, Triestina — 
Lazio 3—0.

© în campionatul Franței cele mai 
multe goluri s-au înscris în meciul 
St. Etienne — Reims. Rezultat final :
4-4, Lille a dispus de Ales cu 5-0, 
Valenciennes de Nice cu 2-1, Monaco 
de Angers cu 1-0, Nîmes de Lens cu
4-2 iar Lyon de Sedan cu 4—3. Cele-


