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țputalul Ion Corneanu, maestro al sportului, la sfat cu alegătorii
ia/a școlii speciale nr. 1 de pe 
ea Griviței. Prin ferestre se ză- 
:, luminate, peroanele Gării de 
d. Pe ușă iși viră din cînd in ci:id 
îetele elevi neastîmpărați, 
știe ce-o 
mare 
renii

curioși 
fi punind la cale această 

oamenilor mari". Dar 
nu iau în seamă nici

• La băieți. Budapesta-București 61—69 ; la fete gazdele au învins; 
cu 67—42 e Echipa de polo a Bucureștiulul învingătoare cu 4—2

BUDAPESTA, 30 (prin telefon de 
,1a trimisul nostru). — Piscina aco
perită situată departe de zgomottil 
capitalei, în mijlocul fermecătoarei 
insule Margareta, a găzduit timp de 
două zile întîlnirea de natație dintre 
selecționatele orașelor București și 
Budapesta. Sîmbătă, la ora 17, con
curența celor două reprezentative au 
defilat și apoi s-au aranjat pe două 
din cele patru laturi ale bazinului. 
Discursul de bun sosit a fost rostit 
de Bella Vermeș, președintele comi
siei de natație a orașului Budapesta. 
Din partea delegației romîne a răs
puns Florea Tănăsescu, vice-președin- 
te al Comitetului Orășenesc U.C.F.S. 
București. Căpitanii celor două echi
pe, Dobay și Mitrofan, au schimbat 
fanioane și buchete de flori. Apoi au 
început probele de înot.

Cea mai disputată cursă a fost a- 
ceea de 100 m. bras bărbați. După 
prima lungime de bazin (33,33 m.) 
conducea Al. Popescu, care a întors 
în 22.2 sec., urmat îndeaproape de 
Kunsagyi și Mitrofan. La 66,66 m. 
Popescu se menține în frunte, iar 
Kunsagyi și Mitrofan se află pe a- 
ceeași linie cu 48.1 sec. Ultima lun
gime de bazin electrizează pur și 
simplu asistența. Cei trei înotători 
parcurg ultimii metri în același ritm, 
iar Mitrofan, cu o svîcnitură de bra
țe, atinge primul peretele bazinului. 
Cronometrorii vin în sprijinul arbitri
lor de sosire indicînd: 1.
1:15.4; 2. Kunsagyi 1:15.5; 
pescu 1:15.6.

Tot brasul, care a adus 
noastre atîtea satisfacții în 
ani, ne-a rezervat sîmbătă 
frumoasă victorie. Este 
cursa de 200 m. bras fete 
Sanda Iordan a înregistrat 
mos succes.

Iată rezultatele tehnice :
ZIUA l-a: MASCULIN: 

fluture: 1. Kiss (Budapesta)
2. Nagy (Buc.) 2:47.3; 3. St.
(Buc.) 2:47.6; 4. Karacsony (Bp.)
2:52.2; 100 m. spate: 1. Miiller (Bp.) 
1:05.8; 2. Caminschi (Buc.) 1:09.0;
3. Vasiliu (Buc.) 1:09.8; 4. Papp
(Bp.) 1:10.8; 100 m. liber: 1. Dobay 
(Șp.) 56.9*2. Blajec (Buc.) 59.1; 3. 
Veroș (Bp.) 59.1; 4. Voicu (Buc.)

100 m. bras: 1. Mitrofan (Buc.) 
1:15.4; 2. Kunsagyi (Bp.) 1:15.5; 3.

MIHAI MITROFANdespre grija pentru gospodărirea și țenești care ne stau în față", și-a în
cheiat expunerea deputatul Ion Cor
neanu.

S-au înscris apoi la cuvin! numeroși 
cetățeni: pensionarul Petru Iulie din 
str. Miron Costin, mecanicul ceferist 
Marin Frincu din str. Vasile Lupa, 
muncitoarea Ana Bivolaru din str. 
Petru Rareș și alții. Fiecare a avut de 
făcut diferite propuneri legate de viața 
cartierului. Toți au început însă prin a 
sublinia preocuparea deputatului oră
șenesc Corneanu pentru buna gospodă
rire a circumscripției, față de nevoile 
lor. Tov. Corneanu și-a notat propune
rile făcute. La o parte din ele s-au 
luat pe loc măsuri de înfăptuire. Pen
tru celelalte, el se va adresa sfatului 
popular și, fără îndoială, cererile în
dreptățite ale cetățenilor vor fi înde
plinite.

...In sala aceea mică a școlii de pe 
Calea Griviței am intîlnit acum cîteva 
seri o imagine a vieții noastre noi. De 
o parte, deputatul ion Corneanu. Re
gimul democrat-popular a dat putința 
acestui fiu de miner din Banat să urce 
îreptele măiestriei sportive, să studieze 
intr-o instituț'e de învățămînt supe
rior — I.C.F. — și să ocupe astăzi un 
loc de răspundere in mișcarea sportivă: 
antrenor federal de lupte. De cealaltă 
parte, alegătorii: muncitori, gospodine, 
intelectuali, veniți cu toată încrederea 
să stea de vorbă cu deputatul lor des
pre treburile cartierului, despre pro
blemele care astăzi sînt rezolvate prin 
ei și pentru ei.

înfrumusețarea orașului și preocuparea 
Sfatului Popular al Capitalei pentru 
lărgirea rețelei școlare, pentru îmbu
nătățirea asistenței medical-sociale a 
populației. Cu mindrie înfățișează iov. 
Corneanu alegătorilor înfăptuirile re
marcabile din domeniul construcției
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uitatul Ion Corneanu stînd de vorbă cu cîțiva cetățeni din circumscripția 
orășenească nr. 31

raiul trenurilor și nici larma care 
ic uneori copiii. Toată atenția lor 
îndreptată spre bărbatul tinăr, 
ic, așezat la masa din fața lor. 
’e vorbește despre lucruri care ii 
isc îndeaproape, care țin de 
r, de preocupările lor de zi cu zi. 
ineua în sală, să nu-l cunoască? 
cred. A fost doar de atilea ori 
nijlocul lori Cu grijă și-a notat 
l unuia sau altuia.
v cine este vorbitorul ? E depu- 

clrcumscripției orășenești 31 din 
ml Stalin, maestrul sportului 

CORNEANU. In seara aceasta 
îndeplinește indatorircia de 

c . aceea de a da socoteală in 
alegătorilor de activitatea gro

și de cea desfășurată de organul 
care face parte, Sfatul Popular 

Canitatei. Deputatul Corneanu le 
ește cetățenilor despre realizările 
iute in C.ap'tală, de la alegerile 
martie și pînă astăzi, despre dez- 
irea industriei locale, care s-a 
<găț:t cu noi unități de producție.

(Foto : T. Roibti) 
de locuințe, al întreținerii și dezvol
tării spațiului locativ. El își 
expunerea cu cifre, cu 
Aproape că n-ar fi nevoie 
Toate aceste înfăptuiri sînt 
noscute cetățenilor. Sub ochii 
nu odală — cu directa lor participare, 
au prins ele viață.

Apoi, deputatul Ion Corneanu a 
trecut la prezentarea realizărilor obți
nute in circumscripția al cărui mandat 
îl deține. In lunile care s-au scurs 
de la alegeri, s-au făcut amenajări și 
reparații in valoare de aproape 500.000 
lei la peste 20 de imobile. Cetățenii 
au luat inițiativa să asigure localu
rilor de alimentație publică din jurul 
gării aspectul de ordine, civilizație și 
curățenie pe care trebuie să-l aibă. Ei 
au reușit acest lucru.

„S-au făcut multe, dar mai sînt încă 
multe de făcut ta circumscripția noa
stră. Voi căuta să țin o și mai strînsă 
legătură cu alegătorii și, cu sprijinul 
lor, al comitetelor de stradă, sînt con
vins că vom rezolva problemele cetă-

întărește 
exemple, 
de ele. 
binecu- 

lor și—

1. MANOLIU

Mitrofan
3. Po-

natației 
ultimii 

încă o 
vorba de 

in care 
un fru-

200 m. 
2:34.9 ; 
lonescu

Au luat sjîrșit campionatele 
republicane de motocros

(C.C.A.), îuctor Popa 
(Dinamo) campioni

(Dinamo), 
ai R. P.

M. 
R.

ia: Pop (Dinamo), Gh. Unifă 
lescu (C.C.A.) șî M. Cernescu

pe anul 1958
Pop — 
curenți.

Lupta pentru primul loc la clasa 
175 cmc 
aproape 
tiler (B. Predescu în față și 
Iancovici pe locul II pentru a con
trola restul cursei) putea fi încunu
nată, de succes dacă B. Predescu n-ar 
fi suferit un accident mecanic. In 
această situație schimbul de pe ultima 
parte (Șt, Iancovici pe locul I, B. 
Predescu locul II) nu s-a mai putut 
efectua și șefia clasamentului (răs
plătită cu titlul de campion) a con
tinuat să fie deținută de dinamovisttd 
T. Popa (deși Șt. Iancovici a cucerit 
primul loc și în ultima fază).

La fel de emoționantă a fost și în
trecerea concurenților de la clasa 250 
cmc. Cei doi protagoniști (Gh. Ioniță 
și M. Cernescu) au condus pe rînd, 
pînă cînd .................
căzut. M. 
se părea 
spre final 
rapid remediate — 
posibilitate lui Gh.

rece.rile ultimei faze a campio- 
ui republican de motocros s-au 
terizat printr-o luptă epuizantă 
de majoritatea concurenților pen- 

jnbunătățirea situației în olasa- 
sle generale ale competiției. Un 
s deosebit a obținut dinamo- 

Mircea Cernescu. El a reușit 
depășească pe liderul clasei 250 
(Gh. Ioniță—C.C.A.) și să cu

șcă astfel titlul de campion re- 
:an. De altfel, succesul dinamoviș- 
a fost întregit și de com,portarea 
ătorilor Mihai Pop și Tudor 
— învingători la clasele 125 cmc 

ispectiv, 175 cmc. Celelalte două 
i au revenit motocicliștilor de 
i.: Gh. Ioniță (350 cmc) 
i Dănescu (500 cmc).

Desfășurarea curselor

net superior celorlalți con-

a fost deosebit de dîrză pînă 
de final. Tactica metalurgis- 
"............................. Șt.

la
Și

125 cmc situația era clară: 
eforturi ar fi făcut ceilalți . 
ți, titlul de campion rămînea în 
ia dinamovistului Mihai Pop 
acumulase un punctaj superior 

izele 
acție 
e în

fază
ut-o

ori- 
eon-

anterioare. Astfel, singura 
rămasă era aceea de a 

palmares o victorie în ul- 
a campionatului. Aceasta 

însă tot talentatul Mihai

Gh. Ioniță a derapat și a 
Cernescu s-a distanțat și 

că totul s-a rezolvat. Dar 
a avut cîteva defecțiuni — 

care au dat totuși 
Ioniță să se a-

H. NAUM

(Continuare ui pag. 2-a)

Popescu (Buc.) 1:15.6; 4. Fabian
(Bp.) 1:16.8; 4x100 mixt: 1. Bucu
rești (Caminschi, Mitrofan, Popescu, 
Blajec) 4:32.6. Echipa Budapesta a 
fost descalificată deoarece Kunsagyi 
(schimbul 2) a greșit startul; FEMI
NIN: 100 m. liber: 1. T arnasoviez 
(Bp.) 1:07.5; 2. Bodoky (Bp.) 1:09.6;
3. Rothe (Buc.) 1:11.2; 4. A. Wach
ter (Buc.) 1:11.7; 200 m. bras: 1. 
Sanda Iordan (Buc.) 3:04.1; 2. Uzdi 
(Bp.) 3:07.3; 3. Ordogh (Bp.) 3:14.0;
4. Boicecovschi (Buc.) 3:18.8; 100 m.
fluture: 1. Egervary (Bp.) 1:21.0;
2. Gerbhardt (Bp.) 1:23.5; 3. N. Ște- 
fănescu (Buc.) 1:23.8; 4. V. Iurciuc 
(Buc.) 1:25.8; (nou record de sală 
al R.P.R. pentru junioare categ. a 
Il-a); 4x100 m. liber: 1. Budapesta 
4:45.0; 2. București (Dan Maria, A. 
Wâchter, Rothe, Iurciuc) 4:54.0.

i
IN MECIUL OFICIAL DE POLO: 

4-2 PENTRU BUCUREȘTI

Cea mai prețioasă victorie în a- 
ceastă primă zi de concurs a fost 
realizată de echipa de polo pe apă. 
Aici, în patria campionilor olimpici și 
europeni, în fața unui public cunos
cător, cei 7 jucători care au alcătuit 
reprezentativa noastră au reușit să 
entuziasmeze. Maniera în care selec-

GH. N1COLAESCU

(Continuare in pag. 4-a)

pregătiri pentru întrecerile din cadru! celei de a IV-a ediții
a Snartachiadei de iarnă a

De azi, în toate colțurile țării, 
colective sportive încep să organizeze 
ediții a Spartachiadei de iarnă a 

la redacție 
s-au pregătit

In ultimele zile, 
organizațiile sportive

la sate și la orașe, zeci și sute de 
într'eceri în cadrul celei de a IV-a 

tineretului.
ne-ati sosit vești privind felul în care 
pentru organizarea primelor întreceri.

tineretului

® Nu de mult, la Iași a avut loc 
o ședință la comitetul regional U.T.M. 
Cu acest prilej a fost reorganizată 
comisia regională de organizare a 
Spartachiadei de iarnă și s-ati dis
cutat măsurile pentru asigurarea 
unei cît mai bune desfășurări a în- 
trecerilor. Au fost evidențiate o se
rie de colective sportive, în cadrul 
cărora pregătirile pentru organizarea 
întrecerilor Spartachiadei de iarnă 
s-au desfășurat într-un ritm viu. Este 
cazul colectivului sportiv Penicilina

lași unde s-au luat din timp măsuri 
pentru amenajarea unei săli care să 
găzduiască concursurile de șah și de tenis 
de masă.Alături de colectivul sportiv 
Penicilina, merită a fi evidențiate co
lectivele sportive de la Șc. prof, meta
lurgică, Atelierele C.F.R. Ilie Pintiiie. 
Atelierele C.F.R. Pașcani. O serioasă 
activitate de popularizare a întreceri
lor din cadrul Spartachiadei de iarnă 
se duce în raioanele Huși, Pașcani, 
Murgeni și în orașele Bîrlad si 
Vaslui.

PETRE CODREA, coresp. regional

• In raionul Caracal s-a desfășu
rat o intensă camprne de pregătire 
a întrecerilor Spartachiadei de i mă. 
Astfel, a fost format un colecJv de 
tehnicieni, care prin pregătirea lor 
vor contribui la buna organizare teh
nică a competițiilor. In afară de a- 
ceasta, s-a luat hotărîrea ca în pe
rioada 1 decembrie — 15 februarie, 
în toate duminicile să fie organizate 
concursuri model la colectivele spor
tive sătești. In felul acesta toate co
lectivele sportive sătești din raion 
vor fi cuprinse în această acțiune care 
are drept principal scop desfășurarea 
în cele mai bune condițiuni a întrece
rilor Spartachiadei,

GH. DONCIU, corespondent

ELENA TEODORESCU (C. S. U.)
• La colectivul sportiv Recolta 

M A.S. din Capitală se desfășoară o 
serioasă muncă de pregătire a mate
rialului și a echipamentului sportiv 
și de confecționare a unui mare nu
măr de lozinci mobilizatorice. Toate 
acestea cu scopul ca întrecerile din 
cadrul Spartachiadei să mobilizeze 
un număr cît mai mare de salariați 
și ele să se desfășoare în cele mai 
bune condițiuni. Vorbind despre fe
lul în care a decurs munca de pre
gătire în cadrul colectivului sportiv 
Recolta M.A.S., nu putem trece cu 
vederea faptul că, prin grija consiliului 
colectivului sportiv, au fost orga izate 
o serie de competiții de șah, popice, 
tenis, de masă, volei etc. care au con
tribuit la buna pregătire a salaria-' 
ți lor.

M LEREA, corespondent 1
• Zilele trecute, activiștii si tehni

cienii sportivi din regiunea Suceava 
au dezbătut intr-o ședință regulamen
tul Spartachiadei de iarnă și măsurile 
ce trebuie luate pentru buna o-g ni- 
zare a acestei 
mase. Imediat 
regulamentul a 
tivele sportive.
regionale de organizare a Spartac’-.ia- 
dei vor fi confecționate 20.000 de a- 
fișe și alte materiale propagandistico.

mari competiții de 
după această ș'-dnță 
fost difuzat în colec- 

iar prin grija co-isiei

Talentata nua..trâ gimnastă, ELENA i'LODORESCU (C.S.U.), a cucerit și 
în acest an titlul de campioană a țării, lat-o executind o dificilă săritură. 
(Citiți amănunte de la întrecerile cam pionatului republican individual de 

gimnastică în pagina a H-a) B. SPONDER, corespondent



ELENA TEODORESCU (C. S. U.) 
DIN NOU CAMPIOANĂ A TĂRII LA GIMNASTICĂ

Olimpia (fete) și C. C. A. (băieți)
au cîștigat derbiurile etapei la baschet

Miile de spectatori prezenți aseară 
în sala Floreasca din Capitală, au 
răsplătit cu aplauze îndelungate pe 
Elena Teodorescu, gimnasta care și-a 
înscris și în acest an numele pe ta
bela de onoare a campionilor țării. 
Este o performanță pe care Elena 
Teodorescu o reușește pentru a 5-a 
oară în cariera sa sportivă. Dar nu 
numai campioana a încîntat prin e- 
voluția sa. Elena Petroșanu, Sonia 
Iovan, Emilia Liță, Elena Dobrovol- 
schi, Anastasia lonescu, Utta Sch- 
landt-Poreceanu și chiar tinerele Cor
nelia Anghel, Elisabeta Micu și cele
lalte gimnaste participante la finala 
campionatului republican individual 
au oferit celor prezenți la întreceri 
un spectacol sportiv de ridicată va
loare, au făcut dovada unei temei
nice pregătiri.

Întrecerea de la bîrnă a fost aceea 
care a hotărît soarta întrecerii. După 
prima zi de concurs (exercițiile im
puse), pe primul loc se afla Ileana 
Petroșanu reprezentanta clubului spor
tiv Dinamo cu 37,699 pct. Ea era ur
mată de Elena Teodorescu — 37,366 
pct. — și Emilia Liță — 36.998 pct. 
A doua zi Petroșanu începe concursul 
la fel de bine la paralele. La bîrnă 
— al doilea aparat la care a lucrat 

■— execută un exercițiu minunat. Cind 
nu mai avea decît cîteva secunde 
pînă să-și încheie evoluția, face o 
răsturnare, cade, și... Aici, Ileana Pe
troșanu a pierdut titlul. Luînd nota 8, 
ea nu a mai putut reface punctul 
pierdut, și nu a mai ocupat decit lo
cul III în clasamentul individual com
pus. Bine s-a comportat în a doua 
zi a campionatului Sonia Iovan. După 
exercițiile impuse ea ocupa locul V. 
Dar Ia exercițiile liber alese a obți
nut punctaje superioare celor din ziua 
precedentă, ceeace i-a adus un va
loros loc II.

REZULTATELE TEHNICE:

Individual compus: 1. Elena Teo
dorescu (C.S.U. Buc.) 75,265 p. cam
pioană a R.P.R., 2. Sonia tavan
(C.S.U. Buc.) 74,063 p„ 3. Ileana 
Petroșanu (Dinamo Buc.) 73,865 p„
4. Emilia Liță (Dinamo Buc.) 73,564 
p., 5. Atanasia lonescu (C.S.U. Buc.) 

71,465 p., 6. Elena Dobrovolschi
(C.S.U. Buc.) 71,431 p„ 7. Utta 
Schlandt-Poreceanu (C.S.U. Buc.) 
70,964 p., 8. Anica Kocsis (Dinamo 
Buc.) 68,298 p., 9. Marina Bibire
(Steaua Roșie Bacău) 66,798 p„ 10. 
Cornelia Anghel (Voința Arad) 64,365 
p., 11. Elisabeta Micu (Voința Arad) 
63,331 p., 12. Antoaneta Țăranu (Șc. 
sp. Constanța) 52,898 p., 13. Ana
Scherer (St. Roșie Sibiu) 52,364 p.

Pe aparate: paralele: 1. Elena

Echipele din Tg. Mureș, 
campioane republicane 

școlare de baschet
Tg. Mureș (prin telefon de la tri

misul nostru).
Finalele campionatului republican 

școlar de baschet pe anul 1957—1958 
au stîrnit un marc interes la Tg. Mureș. 
Peste 1.000 de spectatori au umplut 
sala I.M.F. Atît la băieți cît și la fete 
titlurile au revenit echi|>elor unor școli 
din Tg. Mureș. Acest lucru nu sur
prinde întrucît este știut că baschetul 
se bucură în acest oraș de o puternică 
tradiție. Puțin obișnuită a fost doar 
maniera categorică în care echipele 
mureșene, în special cea feminină, au 
întrecut toate adversarele.

După cum s-a anunțat, echipele fi
naliste au fost împărțite, atît la băieți 
cit și la fete, în cîte două serii. In urma 
disputării meciurilor din serji, încă de 
vineri seara au fost cunoscute echipele 
care urinau să-și dispute locurile 1—2, 
3—4 și 5—6. O singură mare surpriză 
este de remarcat în aceste prelimi
narii: înfrîngerea suferită de echipa 
de băieți a Școlii Medii nr. 1 „N.
Bălcescu", campioana Capitalei, din 
partea echipei Colegiului Popular din 
Craiova. Scor: 74—72 ( 34—34) pentru 
craioveni. Iată acum rezultatele întîl- 
nirilor care au definitivat clasamentul 
campionatului: FETE. Finala: S.M. 4 
Tg. Mureș—S.M. 3 Cluj 77—38 (37— 
i!8); pentru locurile 3—4: S.M. 7 „I.
L. Caragiale" Buc.—S.M. 3 Arad 47— 
■42 (23—16); pentru loc. 5—6: S.M. 2 
Rădăuți—S.M.T. „A. Toma" Ploești 
44—28 (26—14).

BĂIEȚI. Finala: S.M. 2 „Bolyai" 
iTg. Mureș—Colegiul Popular Craiova 
60—41 (29—17); pentru locurile 3—4 :
S.M. 1 „N. Bălcescu" Buc.—S.M. 3 
Satu Mare 56—54 (29—31); S.M. „C. 
Negruzzi" Iași—S.M. „I. L. Caragiale" 
Ploești 68—33 ( 37—12).

N. MARDAN

Teodoresecu 18,50 p. campioană R.P.R.,
2. Ileana Petroșanu 18,73 p., 3. Sonia 
Iovan 18,53 p., 4. Emilia Liță 18,46 
p., 5. Elena Dobrovolschi 18,43 p., 6. 
Anica Kocsis 18,16 p., 7. Marina Bi
bire 17,73 p., 8. Atanasia lonescu
17.63 p., 9. Elisabeta Micu 17,33 p.,
10. Cornelia Anghel 17,16 p., 11. Utta
Schlandt-Poreceanu 16,99 p., 12. An- 
toaneta Țăranu 16,09 p., 13. Ana
Scherer 11,86 p. Bîrnă: 1. Elena 
Teodorescu 18,50 p., campioană R.P.R.,
2. Sonia Iovan 18,33 p., 3. Utta
Schlandt-Poreceanu 18,19 p., 4. Emi
lia Liță 17,96 p., 5. Ileana Petroșanu 
17,30 p., 6. Atanasia lonescu 17,00 p., 
7—8. Anica Kocsis și Elena Dobro
volschi 15,89 p., 9. Marina Bibire
15,19 p. ,10. Elisabeta Micu 14,76 p.,
11. Cornelia Anghel 14,73 p., 12. An-
toaneta Țăranu 14,60 p., 13. Ana 
Scherer 11,09 p. Sărituri: 1. Ileana 
Petroșanu 18,93 p., campioană R.P.R.,
2. Elepa Teodorescu 18,83 p„ 3. Ele
na Dobrovolschi 18,80 p., 4. Emilia 
Liță 18,76 p., 5. Sonia Iovan 18,36 
p., 6. Atanasia lonescu 18,26 p., 7. 
Elisabeta Micu 17,66 p., 8. Utta
Schlandt-Poreceanu 17,63 p., 9. Ma
rina Bibire 17,33 p., 10. Anica Koc
sis 17,30 p., 11. Ana Scherer 16,33 p.,
12. Cornelia Anghel 15,83 p., 13. An- 
toaneta Țăranu 7,83 p. Sol: 1. Elena 
Teodorescu 19,03 p. campioană R.P.R.,
2. Ileana Petroșanu 18,89 p., 3. Sonia 
Iovan 18,83 p„ 4. Atanasia lonescu 
18,56 p„ 5. Emilia Liță 18,36 p„ 6. 
Elena Dobrovolschi 18,29 p., 7. Utta 
Schlandt-Poreceanu 18,13 p., 8. Ani
ca Kocsis 16,93 p., 9. Cornelia Anghel
16.63 p., 10. Marina Bibire 16,53 p.,
11. Antoarieta Țăranu 14,36 p., 12. 
Elisabeta Micu 13,66 p., 13. Ana
Scherer 13,06 p.

Campionatul republican de
Pugiiiștii echipei combinate C.F.R.-ț- 

Cetatea Bucur au cîștigat fără prea 
mari emoții și partida de duminică, 
terminind astfel pe primul loc în cla
samentul seriei ț a campionatului 
republican pe echipe. Cu excepția lui 
Bătrînu Tănase și, într-o măsură a 
lui D. Fieraru, boxerii echipei Spar- 
tac s-au prezentat slab, pierzînd cu 
15-25. Singurul meci care a cores
puns într-o oarecare măsură a fost 
acela dintre Petre Zaharia și Eugen 
Fiiresz. Zaharia s-a mișcat foarte 
bine în ring, a punctat mai mult și 
a îmbinat excelent directele de stingă 
la figură cu upercuturi la plex, do
vedind că deține o formă remarcabilă. 
El l-a învins detașat la puncte pe 
Fiiresz. O surpriză neplăcută a pro
dus însă Gh. Rossler în meciul cu 
Bătrînu Tănase. Rossler a pierdut 
fără drept de apel prin K.O. în re
priza a Il-a, vădind o serioasă lipsă 
de pregătire. ALTE REZULTATE: 
Al. Bariciu (C.B.) b. p. I. Răileanu 
(S.); Șt. Dumitrache (S.) b. p. Oct. 
F.remia (C.B.) — decizie eronată: I. 
Bocianu (C.B.) meci nul cu D. Fie
raru (S.); M. Albu (C.B.) b. p. Vlad 
Grigore (S.); Marin Ion (C.B.) b.

UN ACT NESPORTIV
Ieri dimineață in sala FiOaeasca, cu 

prilejul desfășurării reuniunii de box 
dintre echipele SpMtac-C.F.R. I Ceta
tea Bucur, am fost martorii unei ie
șiri cu totul nesportive a pugiiistulul 
Iosif Demeter din echipa Spartac. 
Enervat de primirea unui avertisment 
in meciul cu Marin Ion, Iosif Deme
ter l-a bruseat pe arbitrul de ring 
Petre Malițki. Acesta. a procedat 
just, descaliflcindu-1. Gestul boxeru
lui Iosif Demeter, dezaprobat de cei 
prezenți în sală, a produs, firește, o 
impresie urîtă. Fără Îndoială că Fe
derația de specialitate va analiza ac
tul cu totul nesportiv al acestui bo
xer și va lua măsurile corespunză
toare.

dese. Ill I. Demeter (S.) ; M. Sfoian 
(C.B.) b. ab. II Al. Eretnia (S.); C. 
Stănescu (C.B.) b. p. N. Niță (S.); 
V. Vlădescu (C.B.) b. p. N. Alexan

dru (S.). R. C.

GLORIA GALAȚI—C.C.A. 10—26

BRAILA 30 (prin telefon). — In- 
tîlnirea dintre echipele Gloria Galați 
și C.C.A. București a avut loc la 
Brăila. Din echipa locală au 
absentat 4 boxeri (!) astfel că bucu
reștenii au cîștigat detașat: 26-I0. In 
cel mai frumos meci al reuniunii fur
nizat de „cocoșii" Ion Turcit (Gl.) și 
V. Șchiopu (C.C.A.) victoria la punc
te, a revenit tînărului boxer gălătean. 
ALTE REZULTATE: E. Cișmas 
(C.C.A.) b. p. Nicti Popa (GL); I. 
Moșescu (Gl.) b. p. D. Văgîi (C.C.A.); 
V, Czegeli (C.C.A.) b. p. S. Bogoi

Așa cum prevăzusem, cele mai in- 
tersante meciuri disputate în cadrul 
etapei a Vil-a campionatelor republi
cane de baschet au fost cele dintre 
echipele masculine Dinamo Oradea și 
C.C.A. și echipele feminine Olimpia 
și Constructorul. Partida de la Ora
dea ne-a fost relatată telefonic de co
respondenții noștri Mircea Roxin și 
Mircea Pop, care ne-au transmis că 
ambele formații au practicat, un joc 
foarte spectaculos și de bună valoa
re tehnică. Orădenii au condus în 
primele minute, dar apoi bucureștenii 
au jucat difl ce în ce mai bine, a-

i
,,Scăpitid‘ de Maria Diaconescu, Eva Ferencz ua trece și de Elena Cornea, 
indrepilndu-se spre coș. Fază din mec iul Hapid-C.C.A.

(Foto: Gh. Dumitru)

(GL); Șerbu Neacșu (C.C.A.) b. p. 
V. Bogoi (GL); Z. Ciocîrlan (C.C.A.) 
b. ab. HI St Constantin (Cil.). Boxe
rii M. Dobrescu, D. Burlaș, V. Tiță 
și Gh. Negrea — tați de la C.C.A. — 
au cîștigat prin neprezentarea adver
sarilor.

N. COSTIN — corespondent
VOINȚA CLUJ-DINAMO BUCUREȘTI 

15—24

CLUJ 30 (prin telefon). — Sala 
Armatei din localitate a găzduit ieri 
dimineață întîlnirea de box dintre c- 
chipele Voința Cluj și Dinamo Bucu
rești. Cum ara de așteptat, boxerii bucu- 
reșteni au terminat învingători. Scor: 
24-15. Iată rezultatele tehnice: Gr. 
Cristea (V.) meci nul cu C. Dumi
trache (D.) ; VI. Teodorescu (V.) b. 
p. C. Popa (D.); C. Gheorghiu (D.) 
b. p. O. IJaciu (V.); Al. Miclăuș (V.) 
cîștigă fără adversar; C. Dumitrescu 
(D.) b. p. A. Nagy (V.); N. Linca 
(D.) b. p. Gh. Deac (V.); M. Balas 
(D.) b. K.O. I I. Botezau (V.); D'. 
Gheorghiu (D.) b. K.O. III St. Rusii 
(V.) ; Ghețti Velicu (D.) b. dese. D. 
Stuparu (V.) ; V. Mariutan (D.) b. 
p. V. Teglas (V.).

V CACOVEANU — coresp.
DINAMO OR. STALIN-C. S. MARINA 

CONSTANȚA 22—17

ORAȘUL STALIN 30 (prin tele
fon). — Deși handicapați prin lipsa 
din formație a „mijlociului" Ilie Pă- 
tran, dinamoviștii din localitate au 
reușit să-și adjudece victoria.

■ H II IP
Cu începere de la orele 13,15 se des- 

fășo: ră miercuri 3 decembrie, o reu
niune de trap.

Din cele 7 alergări ale programului se 
despiind premiile L’.nca și Lămîița, am
bele pe 1703 de metrii, în care concu
rează caii din prima categorie.

Pariu-l austriac începe ou suma de 
10.577 lei.

Iată concurenții premnuLui Lunca.
Pack 17*00 (Nicu'ae Gh), Jucăria 1720 

(Radiu C), Sita 1720 (Ștefăne&cu) Bega 
II 172» (Marcu T.), Teofana 1740 (Ghinea 
Gh.), B Itag 1760 (Avram G.), Wlnct-u 
1781 (Ciobaniu Gh.), Caliban II 1760 (StrJ- 
jiniuc).

Rezultatele de simibătă
Vrednic a cîștigat proba principală a 

reuniunii de galop de sîmbătă, premiul 
Petriea.

Formația antrenorului Huțuleag V. și-a 
apropiat 3 victorii cu doi-anul Ripensia 
și trei anii Sibianea și Cer seniin, toți 
încălecați de Ploui Fl.

Rezultatele zilei
I. Riipensia &8 (Plcui F.), Himera, Prîs- 

lea. Cota: 2,80-8,99.
II. Arthur II 58 (Stoian Gh.), M‘ay- 

tiei, Râsmerița. Coti: 2,70-13.99-6,60.
III. Gratis 56 (Stolan Gh ) Neajlov, Le

topiseț. Cota: 2,49-9,7(1-6,40.
IV. Vrednic 5H (Crișan), Justin, Lean

dru. Cota: 2.50 10.30-32.00. 

runcările la coș le-au devenit foarte 
sigure și treptat au pus stăpînire pe 
joc, luînd un avantaj consistent. La 
reluare, C.C.A. a continuat să domi
ne și a mărit scorul, ajungind să aibă 
la un moment dat un avantaj de 24 
de puncte. De aci, echipa oaspe nu 
mai forțează, fapt de care au profi
tat dinamoviștii care atacînd puter
nic, au marcat coș după coș. Acea
stă ofensivă s-a dovedit însă tardivă, 
deoarece C.C.A. deținea un avantaj 
care i-a permis să cîștige fără emoții.

Derbiul campionatului feminin, des
fășurat în Capitală între Olimpia și

box pe echipe
REZULTATE TEHNICE: Puiu

Nioolae (D.) b. ab. 11 D. Răgălie 
(M.) ; V. Mahu (D.) b. p. M. Ghen- 
cea (M.) ; St. Văcarii (M.) b. p. 
Motea Zaharia (D.) ; A. Drăgan (D.) 
meci nul cu C. Preda (AA.) ; I. Rodi- 
cenco (D.) b. p. N. Stoenescu (M.) ; 
V. Dumitru (D.) b. ab. I V. Neagu 
(M.) ; Dobre Pavel (M.) b. K.O. I 
Ion Ailenii (D.) ; V. Vîlvari (M.) 
cîștigă prin neprezentarea adversaru
lui ; C. Peterman (D.) b. p. N. To- 
pală (M.) ; Șt. Mașcovescu (D.) b 
KO. I. I. Lazăr (M.).

C. GRUIA — coresDondent
DINAMO CRAIOVA-VOINȚA 

BUCUREȘTI 20—15
CRAIOVA 30 (prin telefon). — 

Sala STUC din localitate a găzduit 
duminică dimineața reuniunea pugi- 
listică dintre echipele Dinamo Craio
va și Voința București. Craiovenii au 
terminat victorioși (scor:20-15).

Cel mai frumos meci: Ion Militaru 
(D.) și Vasile iancu (V.), în care 
victoria a revenit ultimului, la punc
te. Iată celelalte rezultate: Toma Ilie 
(V.) b. p. C. Cuiu (D.) ; N. Filigea- 
nu (D.) b. p. Gh. Lache (V.); la ca
tegoria pană Voința nu prezintă boxer 
iar localnicii pierd prin C. Văduva 
care a depășit greutatea ; C. Ghera- 
sim (V.) b. p. I. Olarii (D.) ; I. Va
silov (V.) b. p. C. Bilă (D.) ; C. 
lordache (D.) b. dese. III Al. Efti- 
miu (V.); P. Deca (D.) b. ab. II Ion 
Istrate (V.); I. Ferenț (D.) cîștigă 
fără adversar ; Șt. Marcoviceanu (D.) 
b. p. I. Petrof (V.).

ROMICĂ ȘULȚ — corespondent

H § Ml —
V. Sibianea 52 (Plcui F.), Argint, Mu- 

son. Cota: 4,20-19,70-23.40.
VI. Cer senin 62 (Picui F.), Sorinei, 

Miracol. Cota: 9,70-65,70-30,90.
VII. Stejar II 52'/2 (Logofătu), Micuța, 

Leonel. Cota: 1,80-6,30-22,90.
Rezultatele de ieri

Premiul Aprantiilor a fost cîștigat de 
Lustragiu condus de Borlescu Gh. care 
a învins la luptă pe Omar și Tarcău. 
Câștigătorul a parcurs kilometrul în 
1’26,2.

In alergarea deschisă amatorilor, vic
toria a revenit iepei Amica condusă de 
Ion Mavrodin, care a întrecut în apro
pierea sosirii pe Jovin și Sena

Prob si principală a reuniunii, premiul 
Bahlui a revenit armăsarului Simfonist.

Rezultatele de ieri
I. Zefira (Tănase Gh.) 1’36,6, Evantai, 

Flnvlus. Cota: 1,20-5,70.
II. Adriatica (Kocsis C.) 1’44, Gruia, 

Codruț. Cota: 1.50-16.00-4,00.
III. Ancorat (Teofil) 1’30,7, Narcis, 

Blam. Cota 7,10-33.30-8,50.
IV. Lustragiu (Borlescu Gh.) 1’26,2, 

Om:r, Tarcău. Cota: 2,09-29.50-27.00.
V Oltean (Teofil) 1,32, Vulcan, Ceah

lău. Cota: 3,70-34,89-26,30.
VI. Amica (I. Mavrodin) 1’29,5, Jovin, 

Sena. Cota: 12,10—59,10-300,40.
VII. S’mfonist (Voronin F.) 1.58.2, 

Cbiostec, Hamef'l. Cota: 15,10-15,30-92,7.
'UTT. Stipa (Ștefănescu) 1’32,5, Xeno-

II. Firav. Cota: 2.40-30.30-^on 

Constructorul, a prilejuit o partidă 
palpitantă, spectaculoasă, în care e- 
chipa cîștigătoare a fost cunoscută 
de abia la fluierul final. Scorul a al
ternat din minut în minut chiar de 
la începutul partidei și de abia în 
minutul 20, imediat după reluare, O- 
limpia a reușit să aibă o diferență 
de 9 puncte (32-29), care însă pînă 
în minutul 28 a și fost refăcută 
34-34. De aci, tot Olimpia este aceei 
care a condus, scorul evoluind astfel 
36-34; 40-34 ; 40-36; 42-36; 42-42 (mi 
nutul 33), 43-42; 44-42; 44-44; 46-44 
48-44; 48-46; 49-46; 49-47. In ulti 
mele secunde mingea este deținut: 
de Constructorul, care nu reușești 
însă să ajungă în poziție favorabil; 
de aruncare la coș și astfel scorii 
rămîne favorabil echipei Olimpia. A 
ceasta se află acum pe locul secun< 
în clasament, cu o singură înfrîngere 
Partida dintre Olimpia și Construe 
torul a plăcut prin faptul că, spr 
deosebire de edițiile trecute ale aces 
tui meci, jucătoarele au luptat relaxa 
și au putut să-și pună în valoar 
toate calitățile. In felul acesta, între 
cerea a fost mai spectaculoasă, ma 
vie. A cîștigat formația care a atacs 
mai organizat și care, în ciuda har 
dicaptilui de înălțime, a dominat î 
lupta sub panouri. Au înscris: An 
Haralambie 16, Adriana Florescu K 
Anca Pop 9, Ștefania Dinescu 
Zamfirița Danciu 4, Irina Rizescu ' 
Emilia Todirașcu 1, pentru Olimț 
și : Viorica Niculescu 17, Hilde Well 
senbiirger 12, Voicu Maria 8, Lav 
nia Vasiliu 5, Maria Ouatu 3, Luci 
Rusu 2, pentru Constructorul.

Iată acum rezultatele tehnice 
MASCULIN : Cetatea Bucur—Știin 
Cluj 62-85 (28-46); Rapid București- 
Știința Timișoara 69-42 (34-17) ; n 
narno Oradea—C.C.A. 75-82 (29-4 
Dinamo București—Metalul ALIa 
51-38 (30-14) ; Olimpia Bucuresti-
Torentul Galați 68-48 (29-26); Din. 
mo Tg. Mures—Voința Iași 103-f 
(43-25); FEMININ : Voința Tg. Mi 
reș—Voința Orașul Stalin 38-f 
(19-21); Alimentara Tg. Mureș- 
Voința Oradea 52-44 (27-14) ; Olin 
pia București—Constructorul Buc 
rești 49-47 ( 26-23) ; Rapid București- 
C.C.A. 58-42 (31-14); Progresul Buc; 
rești—C.S. Oradea 67-49 (36-22)
C.S.U. București—Clubul Școlar 1 
mișoara 34-30 (15-10).

MASCULIN

1. OLitnpia Buc. 7700 485-368
2. C.C.A. 7601 562-411
3. Met. M.I.G. 7 5 0 2 457-402
4. Știința Cluj 7502 495-434
5. Dinamo Buc. 7 4 1 2 398 351
6. Rapid Bljc. 7403 449-428
7. Din. Tg. Mureș 7304 475-439
8. Din. Oradei 7214 491-444
9. Torentul GaLațI 7 2 0 5 372-478

10. Șt. Timișoara 7205 329-464
11. Voința Iași 7 10 6 397-522
12. Cetatea Bucur 7 0 0 7 340-*°'*

FEMININ

1. Voința Or. Stalin 7601 334-268
2. Olimpia Buc. 7601 409-308
3. Progresul Buc. 7511 344-284
4. Constr. Buc. 7502 349-250
5. Al im. Tg. Mureș 7 4 1 2 308-265

6. Rapid Buc. 7403 321-295
7. C.S. Oradea 7304 356-356
8. C.C.A. 7304 286-341
9. C.S.U. Buc. 7 3 0 4 256-287

10. Voința Oradea 7106 293-375
11. Voința Tg. Mureș 7106 280-370
12. CI. școl r Tim. 7007 231-368

Au luat sfirșit campionateli 
republicane de motocros

Urmare din pag. 1).

propic amenințător. Dinamovislul ! 
Cernescu a aruncat în luptă ultime 
■resurse obținînd pe merit primul 1 
și titlul de campion.

La 350 cmc Al. Lăzărescu n-a op 
rezistența necesară pentru a put 
periclita situația lui Gh. loniță, a: 
fel că acesta a obținut primul 1< 
Titlul de campion cu care a R 
răsplătit este pe deplin meritat.

Obișnuiți să-l vedem conducînd 
măiestrie motocicleta cu ataș, Mit 
Dănfiscu (C.C.A.) ne-a impresion 
în mod deosebit și la clasa 500 cn 
pe care a dominat-o categoric de 
lungul celor cinci faze.

CLASAMENTELE FINALE

125 CMC: 1. M. Pop (Dinamo) 
campirn al R.P.R.; 2. C. Radov 
(Metalul M.I.G.); 3. C. Nedelcu (î 
narno); 175 CMC: 1. T. Popa (Din 
mo) — campion al R.P.R.; 2. 
Iancovici (Metalul M.I.G.); 3. 
Predescu (Metalul M.I.G.); 250CM
1. M. Cernescu ((Dinamo) — ca 
pion al R.P.R.; 2. Gh. loniță (C.C.A
3. S. Murgii (Voința); 350 CM<
1. Gh. loniță (C.C.A.) — campi 
al R.P.R.; 2. Al. Lăzărescu (Răpit
3. M. Pop (Dinamo); 500 CMC: 1. 
Dănescu (C.C.A.) — campion 
R.P.R., 2. H. Sitzler (/''.'••talul MIC
3. Al. Lăzărescu (Rapid).



Minerul Lupeni și Rapid II București 
campioni de toamnă în categoria B la fotbal

Seria I
MINERUL LUPENI — INDUSTRIA 
SIRMEI CIMPIA TURZii 2—0 (1—0)

Luptînd cu o voință excepțională, 
gazdele au obținut o nouă victorie, 
asigurîndu-și astfel primul loc la 
încheierea turului competiției.

Atacanții Minerului au creat faze 
periculoase la poarta lui Cîmpeanu, 
chiar din primele minute de joc. In 
această perioadă de insistentă domi
nare, Onea și Paraschiva au ratat 
ocazii clare.

In min. 43, Paraschiva i-a fentat 
jpe Jenei și Ruzici, centrind în careu. 
sRuzici a intervenit cu capul trimițînd 
'însă balonul la Onea care trăgînd 
■plasat a deschis scorul: 1—0 pentru 
Minerul. In min. 62 Minerul își mă
rește avantajul. După o cursă spec
taculoasă pe dreapta, Paraschiva a 
centrat Iui Moldovan care a trimis 
„printre" spre Crăiniceanu. Acesta 
a reluat puternic pe jos: 2—0. Pînă 
la sfîrșit, jocul continuă să fie aprig 
disputat. Este de semnalat un șut 
în bară al lui Groza în min. 86. 
'A produs o impresie neplăcută jocul 
plin de durități al fundașului Nicu- 
lescu de la Industria Sîrmei.

P. Kroner-București a condus co- 
-reot echipele:

MINERUL: Kiss-PLEV, COMAN, 
Kerestes-Szoke, Nicola-PARASCHI VA, 
Moldovan,, Groza, ONEA, CRAINI- 
CEANU.

INDUSTRIA SIRMEI: Gîmpeanu- 
Niculescu, Ruzici, Jenei-Apostolache, 
BAN-Adam. RACKSI, Nedelou, SA
FAR, Mureșan.

Șt. Băloi, G. Haiduci, 
corespondenți

C.S.M. REȘIȚA — CORVINUL HU
NEDOARA 2—1 (1—1)

Un meci palpitant, Ia care au a- 
sistat 5.000 de spectatori. Hunedore- 
nii au intrat pe teren hotărîți să ob
țină un rezultat bun, care să-i rea
biliteze după ultimele comportări. Sco
rul a fost deschis chiar în min. 1 de 
Nistor: 1—0 pentru Corvinul. Reși- 
țenii au egalat în min. 7 prin Urcan. 
Treptat, echipa gazdă ia inițiativa, in- 
stalîndu-se pentru aproape 70 de mi
nute în jumătatea de teren a adver
sarilor. In acest timp, jucătorii de la 
C.S.M.: Manolache, Mateon, Urcan, 
Petrovici și ceilalți au ratat copilă
rește nenumărate ocazii de a înscrie. 
Golul victoriei a fost marcat în 
mtn. 74 de Manolache, la o învălmă- 

ală.
Oct. Comșa-Craiova a condus satis

făcător echipele-
C.S.M. REȘIȚA : BOCEANU-Husek, 

CHIRILA, Potoceanu-APRO, Nicolin- 
Petrovici, Mateon, URCAN. Indru, 
Manolache.

CORVINUL: NICULESCU-SIRBU, 
Manta, BALINT-Tețea, Tătaru-PAUL, 
Pîrvu, Zapis II, Nistor, Huzurn (Gh. 
Dobrescu, corespondent).

TRACTORUL ORAȘUL STALIN — 
C.F.R. ARAD 0—0

Un joc modest, în care cei 22 ju
cători au făcut multă risipă de ener
gie dar au dovedit o ineficacitate e- 
xasperantă. Inițiativa a aparținut mai 
mult oaspeților. Inghesuind prea mult 
jocul pe centru ei n-au putut concre
tiza. Arădenii au pus accentul pe 
apărare.

C.S.A. SIBIU — GAZ METAN ME
DIAȘ 0—2 (0—1)

Victorie surprinzătoare dar meri
tată a medieșerwlor, mai bine orien
tați în fața porții. Sibienii au fost 
mai buni în cîmp. Au înscris: Noian 
(min. 14) și Kurt (min. 61) din 11
m. In min. 88, Dragoman (C.S.A.) 
a executat un penalti, însă Cerneanu 
a apărat. (M. Vlădoiami, C. Pitariu, 
corespondenți).

C.F.R. TIMIȘOARA — C. 3. 
ORADEA 4—2 (3—0)

k
1 Orădemi au jucat bine doar în pri- 
rnele 15 minute, după care C.F.R. își 
organizează jocul înscriind de patru 
ori: Popuță (min. 21), Surdan (min. 
35), Manciu (min. 41) și Fodor 
(min. 58). O revenire a oaspeților 
în ultima parte a jocului se soldează 
cu 2 puncte: Bodo (min. 67) și K,ecs- 

kely (min. 83). (Al Gross, corespon
dent regional).
AMEFA ARAD — C.S.M. TG. MU

REȘ 1—0 (1—0)

Scorul nu reflecta neta superiori
tate a gazdelor, concretizată însă 
printr-un singur punct, înscris de 
Ristin în min. 5. Jocul a fost mai 
echilibrat în repriza a doua. (Șt. 
Weinberger, corespondent).

ST1INTA CRAIOVA — MINERUL 
BAIA MARE 0—5 (0—3)

Jucînd confuz, cu o apărare slabă 
și o înaintare care a „excelat" prin 
imprecizie, Știința nu putea obține 
alt rezultat. Băimărenii au știut să 
speculeze slăbiciunile adversarului, Au 
marcat: Moldovan (min. 2, 13, 87), 
Sulyok (min. 37) și Vlad (min. 46). 
(Romică Schultz, corespondent).
1. Min. Lupeni 13 a 3 2 19:13 19
2. AMEFA Arad 13 6 4 3 14: 9 16
3. C.S.M. Reșița 13 7 2 4 17:13 16
4. C.F.R. Arad 13 6 3 4 22:14 15
5. Ind. Sîrmei 13 6 3 4 17:12 15
6. Gaz Metan Mediaș 13 6 3 4 18:13 15
7. Corvinul Hun. 13 5 3 5 20:19 13
8. C.S.M. Tg. Mureș 13 6 1 6 13:13 13
9. C.F.R. Timișoara 13 5 3 5 16:16 13

16. C-S.A. Sibiu 13 5 2 6 17:20 12
11. Tractorul Or Stalin 13 4 3 6 14:14 11
12. Minerul B. Mare 13 3 5 5 22:27 11
13. C.S. Oradea 13 3 1 9 11:19 7
14. Știința Craiova 13 2 2 9 12:30 6

Meciul dintre Metalul Titanii și Dina mo Galati a prilejuit o întrecere dirză, 
pasionantă. In fotograf ie, Garbeloti (Metalul Titanii) în luptă cu Cătănescu 
(Dinamo Galați). Atent, portarul echi nei metalurgiste, Ghiță, este gata să 

intervină
(Foto: I. Mihăică)

Seria a Il-a
DINAMO OBOR—PRAHOVA 1 MAI

PLOEȘTI 4—1 (3—0)

Primul meci al cuplajului de ieri 
de pe stadionul Dinamo a fost, de 
fapt, un derbi al... codașilor. Un 
meci de luptă, cu multă risipă de 
energie. Un meci pentru rezultat, însă 
curat, în limitele regulamentului. Di- 
namoviștii au cucerit victoria., pentru, 
că s-au dovedit mai deciși în acțiuni
le finale. In plus, echioa gazdă are 
meritul de a nu fi slăbit ritmul jo
cului, nici chiar atunci cînd poseda 
un avantaj sensibil. Oaspeții au făcut 
un joc foarte slab, fără nici o orien
tare. înaintarea a driblat exagerat de 
mult și n-a încercat decît rare ori 
acțiuni pe poartă, în timp ce apăra
rea a comis greșeli peste greșeli. Au 
marcat: Halagian (min. 26), P. Mol- 
doveanu (min. 40 și 42) și Bratu 
(min. 50). Pentru Prahova 1 Mai a 
înscris Georgescu (min. 76), la o 
greșeală a portarului Mocanu. Arbi
trului M. Stavru (Constanța), care 
a condus în general mulțumitor, i s-au 
aliniat formațiile: DINAMO OBOR: 
Mocanu-Petca, N-acu, Barcu-Nunweiler, 
Szekely-P. Moidoveanu, Mureșan, 
Halagian Bratu, Marin; PRAHOVA: 
Bueur-Gavriloaie, Neacșu, Theisș- 
Georgescu, Răniceanu-Pătrașcu, Mi- 
hațache, Stantfilovici I, Spiridon. Mo-
tronca.

T STAMA

METALUL TITANII — DINAMO 
GALAȚI 1—1 (1—0)

In al doilea joc al cuplajului de 
pe stadionul Dinamo s-au întîlnit for
mațiile Metalul Titanii și Dinamo Ga
lați. Cele două echipe au furnizat 
un joc spectaculos, care a plăcut 
celor aproape 6000 spectatori. Față 
de aspectul jocului, victoria trebuia 
sâ revină dinamoviștilor, care din 
minutul 60 și-au dominat net adver
sarii. Oaspeții s-au prezentat peste 
așteptări, dovedind că locul pe care-1

ocupă în olasament nu reflectă ade
vărata lor valoare. Metalurgiștii 
bucureșteni au jucat bine pînă în 
min. 60, cînd au reușit să deschidă 
scorul prin Dan Gheorghe (la o bîl- 
bîială a apărării dinamoviste) apoi, 
lipsiți de o pregătire fizică corespun
zătoare au cedat treptat, permițînd 
oaspeților să-i domine și să egaleze 
prin Stănilă. Arbitrul V. Marinescu 
(Craiova) a condus cu scăpări ur
mătoarele formații: METALUL TI
TANII: Ghiță-Dumitrașcu. Garbetoti. 
Szabo-Ignat, Floroiu-Stoicescu, Radu 
Tudor, Andreescu, Dan, Dumitru Gh.; 
DINAMO GALAȚI: Blesch-Sandu,
Hulea, Lupeș-Dogan, Stepan-Dudaș, 
Daraban, Cătănescu, Stănilă, Jojart.

D. CONSTANT1NESCU

UNIREA IAȘI — RAPID II BUCU
REȘTI 2—0 (0—0»

10.000 spectatori au asistat la un 
joc de bună factură tehnică, la care 
și-au adus aportul ambele echipe. 
Ieșenii au dominat categoric, neper- 
mițînd oaspeților să creeze nici o 
fază periculoasă. Punctele au fost în
scrise de Căruntu (min. 64) și Co- 
jocaru (min. 83). Arbitrul P. Rapa- 
port (Buc.) a condus atent și corect 
formațiile: UNIREA IAȘI: Florea-Di- 
mitrasciuc, Cornea, Hess-Bedivan, Io- 
nescu-Măriuță, Căruntu, Cojdcaru, 
Creangă, Ciurugă; RAPID II: Stroe- 
Alexa, Cristescu, Rădulescu-Popescu, 
Arieșeanu-Călin, Mihai Leahevici, Maf- 
teuță, Lazăr. (Petre Codrea, coresp. 
regional).

PROGRESUL SUCEAVA — GLORIA 
BISTRIȚA 2—3 (2—1)

Meci confuz, datorită în parte și 
arbitrajului slab prestat de N. Kele- 
men (Buc), care a dat numeroase 
decizii greșite. Au înscris: Ivanenco 
(autogol min. 4) și Haninovici (min. 
8) pentru gazde; Jimboreanu (min. 
40), Marin (min. 75 din 11 m și 
min. 88). (D. Nicoriuc, coresp.)

FORESTA FĂLTICENI — UNIREA 
FOCȘANI 1—0 (1—0)

Gazdele au obținut o victorie me
ritată prin punctul înscris de Tacar- 
maș (min. 24). (N. Lazăr, coresp.)

DINAMO BIRLAD — C.S.M.S. IAȘI
1—0 (1—0)

Scorul putea fi mai mare, dacă 
înaintașii echipei Dinamo n-ar ti 
ratat numeroase goluri gata făcute 
prin Pantici, Slumschi și Tilvescu. 
Unicul punct al partidei a fest în
scris de Moțoc (min. 45 din 11 m). 
S-au remarcat: Constantinescu, Chi- 
rilă, Slumschi de la gazde. Baban și 
Vasilescu de la oaspeți. (Eliade So- 
lonton, coresp.).

FLACARA MORENI — POIANA 
CÎMPINA 6—0 (3—0)

La capătul unui joc foarte bun, 
echipa gazdă a învins la un scor 
care reflectă just situația de pe 
teren. Autorii golurilor: Capoianu
(min. 15, 25, 52), Tocan (min. 31), 
Badea (min. 86) și Unguroiu (min. 
87). (Paul Andrei, coresp.).

1. Rapud II Buc. 13 10 1 2 41:15 21
2. Unirea Iași 13 9 13 25:17 19
3. Metalul Titanii 13 8 2 3 31:18 18
4. Flacăra Mioreni 13 6 4 3 27:18 16
5. C.S M.S, Iași 13 5 4 4 15:14 14
6. Poi na Cimpina 13 5 3 5 22:20 13
7. Gloria Bistrița 13 5 2 6 19:25 12
8. Din. Bîrlad 13 5 2 6 211:36 12
9. Unirea Focșani 13 4 3 6 24:30 11

W. Foresta Fălticeni .13 3 5 5 10:18 11
11. Dinamo Obor 13 4 2 7 20:19 10
12. Dinamo Ga! ți 13 4 2 7 16:21 10
13. Pro*r. Suceava 13 3 3 7 17:24 9
14. Prahovai 1 Mai Ploești 13 14 8 18:33 6

După un meci spectcicuh.

Tirana — București 1*1
Miercuri echipa noastră întîlnește formația Partizan

TIRANA 29 (prin telefon de la tri
misul nostru).

Peste 20.000 de spectatori au luat 
loc în tribunele stadionului național 
„Kcmal Stafa". Jocul celor două se
lecționate a fost precedat de o scur
tă solemnitate în cadrul căreia au 
rostit cuvîntări tov. Adem Rado, pre
ședintele comisiei de fotbal din Ti
rana și Vasile Nanciu, secretar gene
ral adjunct al F.R.F.

Jocul începe într-un ritm viu, im
primat de sportivii albanezi, care a- 
runcă în luptă calitățile cunoscute: 
elan, viteză, combativitate. Chiar în 
min. 2 ei au o bună ocazie de a 
marca: Meria scapă singur, trage 
puternic, dar Mîndru reține. Urmea
ză alte atacuri ale gazdelor, cărora 
apărarea noastră le face însă față cu 
promptitudine. In min. 10 echipa 
noastră este în atac. Beneficiem de 
o lovitură liberă indirectă de la 11 
m. Gram îi pasează lui Petschovski, 
care reia fulgerător, obligîndu-1 pe 
Maliqatri să respingă în corner. După 
opt minute, Meria profită de o gre
șeală a lui Cîrnaru, scapă singur spre 
poartă dar Mîndru intervine la timp. 
In min. 19 Țîrcovnicu face un fault 
la 17 m. Execută Meria care trage 
în „zid". Mingea ricoșează la Ndini 
care reia fulgerător sub bară: 1-0. 
Albanezii își intensifică ofensiva și 
în min. 24 Shehu trage în bară.

In repriza a doua, în min. 48, la 
un contraatac al echipei Biicureștiului 
Petschovski pasează lateral lui Jenei, 
care îl deschide în adîncime pe Le- 
reter. Acesta sare peste minge și Bă- 
dulescu în plină viteză o ajunge și

Ultimul antrenament al combinate 
fotbaliștilor bucureșteni

In vederea turneului pe care-1 va 
efectua în Anglia, combinata bucu- 
reșteană de fotbal a făcut sînibătă 
seara pe stadionul Republicii un ultim 
antrenament înaintea plecării._ Fotba
liștii bucureșteni au întîlnit doi adver-

Comunicai
Conform hotărîrii Biroului comite

tului de organizare a Uniunii de Cul
tură Fizică și Sport, începînd cu data 
de 29 noiembrie 1958, baza sportivă 
„Dante Gherman", cuprinzînd bazinul 
de înot, sala de scrimă și sala de 
gimnastică, se va numi „COMPLE
XUL SPORTIV AL TINERETULUI".

Rezultate normale in categoria B la rugt
Campionatul categoriei B la rugbi 

se apropie de sfîrșit... Practic, n-ar 
mai fi de jucat decît o etapă și aceea 
angrenînd numai echipele din seria a 
II-a, și a IlI-a. Aceasta, deoarece ieri 
echipele participante in seria I și-au 
încheiat activitatea competițională din 
acest aiî. (Echipele din celelalte serii 
își continuă întrecerea, întrucît în 
cursul campionatului și-au întrerupt ac
tivitatea, dînd jucători pentru repre
zentativa de tineret).

Cel mai interesant meci al etapei de 
ieri a avut loc în seria a Il-a. Este 
vorba de întîlnirea dintre Constructo
rul' II Bîrlad și Zimbrul Tecuci, un 
adevărat derbi al .seriei, care a clari
ficat situația d.n fruntea clasamentu
lui. In urma victoriei obținută de bîr- 
lădeni, aceștia se pot socoti promovați 
în prima categorie a țării. Ultimul 
meci, cel cu S.N.M. Constanța— indi
ferent de rezultat — nu le mai poate 
bara birlădenilor drumul către catego
ria A. Scorul de li-0 (80) cu care 
Constructorul Bîrlad a întrecut echipa 
Zimbrul Tecuci a fost realizat de Mă- 
nescu (6), Paiu (3), Călin (2). Me
ciul a fost viu disputat, perioadele de 
dominare alternînd. De remarcat arbi
trajul bun prestat de Dumitru Fidea 
(București). In aceeași serie, remarcăm 
victoria surprinzătoare a echipei Unirea 
T.U.G. Brăila în lata rutinatei forma
ții S.N.M. Constanța. Scor: 6-3 (0-0).

In seria a IlI-a, actualul lider, 
Știința Cluj, a întrecut la scor echipa 
Șantierul Hunedoara 05-0). S-au re
marcat Căliman, Mazăre și Gebefiigy. 
Celelalte rezultate înregistrate în a- 
c.eastă serie au fost in general norma'e.

In București, la capătul unui meci 

șutează foarte tare în colțul opus 
mareînd spectaculos: 1-1. După pa 
tru minute înaintarea noastră ratea 
ză o mare ocazie: Țîrcovnicu îi pa 
sează lui Gram peste stoperul ac 
vers. Portarul iese în afara careuk 
și respinge la Zaharia. Acesta întîr 
zie să tragă (poarta era goală) ș 
Fagu degajează.

Pînă la sfîrșitul partidei asistăi 
la numeroase atacuri, care nu ms 
modifică scorul, așa că meciul s 
încheie cu un just rezultat de egali 
tate.

Partida a fost, în general, de u 
bun nivel tehnic, în ciuda terenuk 
denivelat din cauza ploii care a că 
zut cu cîteva zile. înaintea meciulu 
Echipa noastră s-a arătat mai tehn 
că, dar a fost lipsită de omogenități 
Foarte bine s-a comportat apărare, 
In echipa Tiranei au jucat 10 intei 
naționali.

Arbitrul bulgar Takov a condu 
foarte bine formațiile:

TIRANA: MALIQATRI — S. MI 
RIA, Fagu, Papalloupouli — NDIN 
Vila — PANO (din min. 46 Kraja 
Kraja (din min. 46 Jareci), Sheh 
(din min. 74 Bespalla), G. MERI/ 
Deda (din min. 46 Pano).

BUCUREȘTI : MÎNDRU — P7 
1IONȚU, Cîrnaru (din min. 71 C; 
paș), SOARE — ȚÎRCOVNICU, JI 
NEI — Zaharia (din min. 58 Gram 
PETSCHOVSKI, Gram (din min. E 
Asan), Lereter (din min. 81 Babone 
BADULESCU.

Echipa Bucureștiului susține tniercu 
al doilea meci, intîlnind format 
Partizan, campioana R. P. Albania.

PETRE GAȚU

sari, cîte unul în fiecare repriză. 1 
prima, a avut ca adversar echipa Coi 
fecția din categoria C. Combinata 
înscris doar două goluri prin Constat 
tin și Ene, ratînd numeroase ocazi

In a doua parte a antrenanientuli 
selecționata a jucat cu Combinatul P< 
Iigrafic București, tot din categoria ( 
De data aceasta atacul (care a jucr 
în următoarea alcătuire: Oaidă, Coi 
stantin, Dintilescu, Eftimie V. Anghel 
s-a comportat mai bine și a înscris 
goluri (Constantin trei și Dinulest 
unul).

Fotbaliștii bucureșteni urmează : 
plece azi în Anglia, unde vor juca tr 
meciuri: la 3 decembrie cu Newcast 
United, la 8 decembrie cu Tottenha 
și la 10 decembrie cu West Bromwii 
Albion.

foarte disputat, Minerul București 
întrecut echipa Petrol Chimie Buc 
rești, cu scorul de 14-9 (il-0). Es 
de relevat puternica revenire pe c< 
petroliștii au avui-o în repriza s 
cundă, fiind chiar Ia un pas de eg 
lare. Tot în seria I s-au întrecut c 
dașele seriei. Știința Arhitectură—C 
tatea Bucur, meci care s-a terminat n 
decis 3-3 (0-3).

Iată și alte rezultate din categor 
B: Petrolul Pitești—Metalul II 3- 
(00); Petrolul Ploești—Progresul G 
lăți 29-3 (16-0); Știința Galați—Lan 
norul Roman 6-3 (3-0); C.F.R. Buzău 
Aeronautica București 12-11 (9-3 
C.F.R. Timișoara—Chimica Tîrnăvei 
9-20 (3-17); C.S.A. Sibiu—C.F.R. CI 
3-20 (0-11); Minerul Lupeni—Utilaj 
Petroșani 6-0 (0-0).

V. HOSSU și A. VASILIU 
corespondenți

onosport
Așa arată un buletin Pronosport < 

12 rezultate exacte la concursul nr. 
etapa din 30 noiembrie 195-8.

I. C.F.R. Tim.—‘C.S. Oradea
II. Unirea Iași—Rapid 2 Buc.

III. C.S.M. Reșiț ,—Corvinul Hun.
IV. Min. Lupeni—Ind. Sîrmei C. T.
V. AMEFA Arad—C.S. Tg. Mureș

VI. Din. Bîrlad—C S.M.S. Iași
VII. Tract. Or. Stalin—C F.R. Arad

VIII. Progr. Suceava—Gloria Bistrița
IX. Milan—Fiorentina
X. Lazio—Roma

XI. Bo’ogna—Internazionrle
XII. Udinep-e—Torino
Variante depuse aproximativ 387.150.



naginc interesantă pe ultima parte a traseului: C. Dumitrescu și 1. Stoica 
peste linia ferată în urmărirea „fugarului" C. Baciu

(Foto: 1. MIHAICA)

'. Baciu (C. C. A.) a cucerit
Cupa Sportul popular" 

la ciclocros

în campionatul masculin de volei

Un meci excepțional: Rapid-Cetatea Bucur 3-2

ti lot bogat și valoros de partici- 
t, un traseu adecvat și o organi- 

bttnă, iată cîteva din atributele 
ursului de ciclocros dotat cu „Cupa 
tul popular" desfășurat duminică 
nprejttrimile lacului Floreasca. Cei 
le cicliști, reprezentînd 12 cluburi 
olective sportive, au oferit nttme- 
or spectatori prezenți în punctele 

mai importante ale traseului, o 
icere atractivă, desfășurată într-un 
>o rapid.
că de la plecare P. Șoltuz și C. 
ti au pornit puternic, obligînd pe 
ilți concurenți să ruleze susținut, 
ă 4 km. de la plecare, la podul 
apropierea fabricii „Glucoza", pri- 
trece tînărul C. Baciu urmat la 
distanțe de C. Dumitrescu, P.

iz. I. Stoica ș. a. Fruntașii con- 
ă să alerge în forță, alegfndu-și 
oc cît mai bun pe poteca ce duce 

Pipera. C. Baciu reușește să 
-ă primul în dreptul punctului care 
ca 12 km. de la start, secondat de

tfPIONATUL REPUBLICAN
E LUPTE PE ECHIPE
n, s-a desfășurat in orașe.e Arad,

Mare, Sinaia și București, pen
ta etapă a campionatului reptț- 
in de lupte pe echipe. întrecerile 
Capitală, care au avut loc în sala 
estrvități a uzinelor „Mao Tzc-dun", 
ost spectaculoase. In grupa de la 
irești, s-au întrecut echipele Dina- 
București, Metalul M.I.G., Cons
umi Cluj și C.S.M. Reșița. Dina- 
iștii, fruntașii clasamentului, au 
jat majoritatea întîlnirilor prin tuș, 
nu au întrebuințat pe toți titularii, 

omportare meritorie au avut și e- 
cle, Constructorul Cluj și Mefa-
M.I.G. In schimb, echipa reșițeni- 
s-a prezentat sub orice critică, alît 
punct de vedere tehnic cît și fi- 
Cel mai spectaculos meci a fost 

1 litre Dumitru Cuc (Dinamo Buc.) 
lefan Stanciu (Metalul M.I.G.) care 
încheiat cu victoria la puncte a 

movistului.
■/uitate tehnice: Dinamo București 
Metalul M.I.G. 15-1; cu C.S.M. 
ța 16-0, și cu Constructorul Cluj 
; Metalul M.I.G. cu Constructorul 

și cu C.S.M. Reșița: 12-4; Cons- 
lortil Cluj—CSM Reșița 12-4.

N. TOK ACEK-corespondcnt 
tă și alte rezultate: ARAD: Stea- 
Roșu Orașul Stalin cu Dinamo 

i Marc și Voința Tg. Mureș 13-3, 
cu UTA 14-0; Dinamo Satu Mare 
Voința Tg. Mureș 10-6 și cu UTA 
; Voința Tg. Mureș—U.T.A. 10-6.

ST. WEINBERGER-corespondent

încheiat turneul de volei 
I selecționatelor Clujului 

R. S. S. Moldovenească 
ecent și-au încheiat turneul între- 
s în R.S.S. Moldovenească re- 
en ta ti vele de volei ale Clujului. In 
iele meciuri formațiile romînești au 
nit selecționatele orașului C.hiși- 

. Voleibaliștii din Chișinău au 
gat la bărbați cu scorul de 3—2 
la fete cu 3—1. La 27 noiembrie 
■tivii clujeni au susținut întîlniri 
echipele selecționate, masculine și 
inine, ale orașului Tiraspol. De 
i aceasta victoria a revenit echi- 
r din Cluj: la bărbați cu scorul 
3—1 și la fete cu 3—0.

C. Dumitrescu, I. Stoica, P. Șoltuz, 
Gh. Șerban, M. Voinea. La întoarcere
C. Baciu și C. Dumitrescu merg o 
porțiune împreună. C. Baciu „escala
dează" din nou primul podul de la 
fabrica Glucoza, urmat îndeaproape de 
colegul său de club C. Dumitrescu și 
juniorul I. Stoica. Pe porțiunea de 
arătură (cu aproape 3 km. înainte de 
sosire), C. Dumitrescu îl ajunge pe C. 
Baciu. Dar tocmai cînd valorosul no
stru alergător se pregătea să se di
stanțeze, i-a sărit lanțul de la bici
cletă. C. Baciu profită de defecțiunea 
mecanică suferită de C. Dumitrescu 
și trece primul linia de sosire. Vic
toria lui C. Baciu încununează efortu
rile depuse de acest alergător în ulti
mele competiții de ciclocros. Succesul 
din acest concurs este deosebit de va
loros, deoarece C. Baciu a întrecut 
adversari rutinați, care nu au făcut 
economie de energie de-a lungul unui 
traseu (19 km.) cu multe obstacole 
naturale. C. Dumitrescu și-a făcut o 
reintrare promițătoare, 1. Stoica a sa
tisfăcut, iar P. Șoltuz, M. Kammer, 
Gh. Șerban și în parte N. Pelcaru și
D. Munteanu au contribuit la realiza
rea unei curse rapide și spectaculoase.

Cursa rezervată juniorilor a avut, 
de asemenea, o desfășurare interesantă. 
După 5 km. de la plecare T. Ohane
zian, V. Cohanciuc, P. Gref și 1. Du
mitrescu reușesc să ia un mic avans. 
Primii doi dovedesc o mai bună pre
gătire și se distanțează. Ei își disptdă 
întîietatea la sprintul final, învingător 
fiind V. Cohanciuc. Câștigătorul a co
mis însă o infracțiune la demaraj (și-a 
jenat vizitii adversarul) și a fost des
calificat, primul loc în clasament fiind 
astfel acordat lui T. Ohanezian.

La categoria a II l-a și neclasificați, 
unde au luat startul 18 concurenți, 
M. Maxim a reușit să cucerească pri
mul loc înscriindu-și în palmares cea 
de a treia victorie consecutivă.

lată rezultatele: avansați: 1. C. 
Baciu (C.C.A.), 2. I. Stoica (Voința),
3. C. Dumitrescu (C.C.A.), 4. Gh.
Șerban (C.C.A.), 5. P. Șoltuz (Di
namo). Juniori: 1. T. Ohanezian 
(C.C.A.), 2. V. Cohanciuc (Voința), 3. 
F. Cristescu (Șc. UCFS Buc.). Categ. 
a IJI-a și neclasificați: 1. M. Maxim 
(C.C.A.), 2. I. Ttidor ’(Constr.), 3. Gh. 
Mitu (Constr.).

TR. 1OAN1ȚESCU

In campionatul ma- 
FOTBAL ghiar o mare surpriză 

a fost furnizată de 
latabanya care a dispus cu 5—0 de 
Ferencvaros. M.T.K a cîștigat în de
plasare la Miskolc cu 4—2, în timp ce 
Honved a repurtat victoria cu 2—1 la 
Salgotarjan. Vasas a dispus după o 
luptă pasionantă de Vasutas cu 2—1, 
iar Ujpest Dozsa a terminat la egali
tate (1—1) cu Szonibathely.

• Sîmbătă s-a desfășurat la Bel
grad finala „Cupei R.P.F. Iugoslavia”.

I Net superiori, fotbaliștii de la Steaua 
| Roșie au dispus cu 4—0 (0—0) de 
I echipa Velej Mostar. Cele patru punc

te au fost înscrise de Kostici (2), 
Borosdin și Rtidinski. Cu acest pri
lej, internaționalul Mitici și-a încheiat 
cariera fotbalistică.

• In etapa de ieri a campionatului 
francez fruntașa clasamentului Racing 
Club Paris a suferit prima înfrîttgere 
dm tur. Ea a fost întrecută pe teren 
propriu cu scorui de 2—0 de către 
Sochaux. Alte rezultate: Angers- 
Nîmes 1—1. Sedan-Toulouse 1—1, 
St. Etienne-Lille 1—0, Nice-Rennes 
2—0, Reims-Marseille 2—1, Nancy- 
Monaco 2—2, Lens-Lyon 2—1, Limoges- 
Strasbourg 1—2, Alles-Valenciennes

Partida Rapid—Cetatea Bucur a 
confirmat din plin interesul cu care 
era așteptată. Jucătorii ambelor echipe 
au făcut dovada calităților, talentului 
și bunei lor pregătiri. Mai mult ca 
oricînd în acest campionat, Rapid și 
Cetatea Bucur au luptat cu o dîrzenie 
deosebită pentru fiecare punct, pentru 
fiecare serviciu. Victoria a revenit cu 
3—2 echipei feroviare, care a știut 
să-și dozeze mai bine efortul.

Cele două edhipe promiteau o 
dispută pasionantă și prin faptul că 
dispuneau de o forță de atac deosebit 
de puternică. Să ne gîndim că de o 
parte a fileului jucau Nicolau, Plocon, 
Crivăț, Pavel (la Rapid), de cealaltă, 
dîndu-Ie replica, Roman, Miculescu, 
Rusescu, Chezan. Și într-adevăr, me
ciul a prilejuit un duel de o rară spec
taculozitate între atacul fiecărei echipe 
și apărarea celeilalte. „Bombe" extrem 
de puternice au fost „scoase" cu si
guranță și, cîte odată din primul pas 
expediate la fel de puternic în teremd 
advers, unde faza se repeta.

In echipa învingătoare s-a făcut 
simțită reintrarea lui Jean Ponova, 
care a organizat jocul și a insuflat 
încredere echipei sale. De altfel, toți 
voleibaliștii feroviari au jucat bine. 
Trebuie să remarcăm însă în mod spe
cial pe Plocon și pe Nicolau, ca și pe 
Crivăț, în accentuată revenire de 
formă.

învinșii s-au comportat la fel de

Intîlnirea de natație Budapesta—Bmresti
{Urmare din pag. 1)

ționata Bucureștiului a învins cu 4-2 
(3-2), după ce a fost condusă cu 2-0, 
a impresionat deosebit.

Puternic încurajată de public, for
mația gazdă a atacat de la început 
dezlănțuit. Jucătorii bucureșteni au 
avut trac ,din care cauză au comis 
numeroase greșeli. De una dintre ele, 
făcută în apropierea porții, profită 
Rusoran II, care trimite mingea în 
poartă, deschizînd scorul. Contraatacu
rile echipei Bucureștiului rămîn fără 
rezultat, deoarece Zahan trage în 
două rînduri de la distanță peste 
bară. Gazdele majorează scorul la 2-0 
prin Rusoran I, avînd superioritate 
numerică în fața porții noastre. In a- 
ceastă situație Bădiță joacă ofensiv, 
creînd panică în fața porții adverse și 
punînd deseori în situații de gol pe 
coechipierii săi. Una dintre pase este 
fructificată de Grințescu, care reduce 
din handicap: 1-2. Încurajați de gol, 
jucătorii noștri atacă insistent și Kro
ner aduce egalarea printr-un gol de 
toată frumusețea. Cîteva minute mai 
tîrziu Konrad îl oprește pe Zahan cu 
fault. Arbitrul îl elimină. Superiori 
numeric, bucureștenii înscriu prin Za
han la capătul unei acțiuni pe cont 
propriu. In continuare atacă fot bucu
reștenii care ratează două situații 
bune prin Bădiță și Chirvăsuță. Cu 
scorul de 3-2 pentru București se în
cheie prima repriză.

La reluare meciul este mult mai 
îndîrjit. Se joacă uneori dur și arbi
trul îl elimină pe Kroner și pe Ruso
ran I. După citeva secunde sînt eli
minați Grințescu și Rusoran II. Cu 
cîte 4 jucători de cîmp, cei care în
scriu sînt tot bucureștenii. Aflat în 
poziție de centru fix, Zahan îi pasea
ză lui Bădiță, iar acesta prelungește 
direct în poarta adversă. In următoa
rele minute bucureștenii prestează un

De peste hotare
3—0. In clasament continuă să con
ducă Racing cu 25 p. urmată de 
Nîmes cu 24 p., Nice și Sochaux 23.

e Echipa selecționată de fotbal a 
R.S.S. Ucrainiene, care se află în 
turneu în Republica Arabă Unită, a 
jucat la 28 noiembrie la Cairo cu re
prezentativa de tineret a regiunii Egipt. 
Meciul s-a terminat cu scorul de 3—2 
(0—I) în favoarea fotbaliștilor so
vietici. (Agerprcs).

© In etapa a X-a a campionatului 
italian liderul clasamentului Fiorentina 
a fost învinsă cu 2—0 de Milan, care 
trece astfel în frunte cu 15 p. La un 
punct distanță c’e noul lider se află 
acum Florentina și b ternazionale. Ulti
ma a făcut meci egal (2—2) cu Bo
logna. Pe locul ?>, Roma cu 12 p. (a 
învins în-deplasare pe Lazio cu 3—1). 
Alte rezultate ale etapei: Juventus-Lane- 
rossi 2—3, Napoli-Spal 0—0, Padova- 
Genoa 4—2, Sampdoria- Bari 3—0, 
Alessandria-Triestina 4—3, Udinese- 
Torino 0—0. 

bine ca și învingătorii lor, contribuind 
din plin la succesul acestui meci, 
poate cel mai reușit din ultimii ani 
între două echipe romînești. Cetatea 
Bucur s-a prezentat de data asta ca 
o formație sudată. în care toți jucă
torii au luptat cu dîrzenie. Merite spe
ciale au — după părerea noastră — 
Pădureții, Miculescu, Rusescu, Roman. 
Am vrea să vedem cît mai des me
ciuri ca cel dintre Ra.pid și Cetatea 
Bucur 1

Și celelalte meciuri masculine au 
fost mult mai interesaiJte decît în 
etapele trecute. Constructorul și Di
namo au realizat o partidă deosebit 
de spectaculoasă, mult aplaudată; 
Tractorul Orașul Stalin a arătat în 
meciul cu C.C.A. că a trecut peste 
punctul critic și — cu toate modifi
cările survenite în acest campionat în 
formația sa — rămîne în continuare 
o formație valoroasă, care practică un 
volei modern: Victoria București a tre
buit să se întrebuințeze serios pentru 
a putea trece peste Voința, realizînd 
împreună o partidă de uzură, specifică 
de campionat.

MIRCEA TUDORAN
Iată rezultatele tehnice și clasamen

tele celor două campionate:
MASCULIN

C.S.M.S. Iași—Știința Cluj 1—3 
(16—14, 11—15, 7—15, 9—15); Con
structorul București—Dinamo Bucu

joc bine orientat tactic și pînă la 
sfîrșit nu se mai înregistrează acțiuni 
prea importante.

Arbitrul lanos Boyer (R. P. Unga
ră) a condus corect următoarele for
mații :

AUREL ZAHAN

BUCUREȘTI: Samoiiă — Bădiță, 
Zahan — Blajec — Chirvăsuță, Kro
ner, Grințescu; BUDAPESTA: Fu
zes! — Felkai, Kiss — Katona — 
Rusoran I, Rusoran II, Konrad. S-a 
evidențiat întreaga noastră formație 
și în snccial Bădiță. "■ ’ -n si P’-’-ec,

In ziua a 11-a a întîlnirii internațio
nale de natație dintre selecționatele 
Budapestei și Bucureștiului victoriile, 
eebinei noastre au fost obținute de bra- 
srșt:: Sanda Iordan (100 m.) și Mihai 
Mitrofan (200 m.) și de către Al. Po
pescu în proba de 100 m. fluture. In 
general, reprezentanții noștri au avut 
o comportare bună și au luptat, în 
majoritatea probelor, de la egal cu 
înotătorii maghiari, a căror tradiție 
este bine cunoscută pe plan interna
țional.

Iată rezultatele tehnice: A4ASCUL1N: 
400 m. liber: 1. Miiller (Bp.) 4:46,9;

• Sîmbătă în campionatul englez, 
fruntașa clasamentului Arsenal a su
ferit o înfrîngere la scor în fața echi
pei Blacpool (4—1). lată celelalte re
zultate : Manchester United-Birming- 
hani 4—0-, Burnley-Aston Villa 3—1, 
Everton-Chelsea 3—1, Bolton-Port
smouth 2—1, Wolverhampton-Luton 
1—0, Nottingham-Leicester 3—0, Black
burn-Manchester City 3—0, Preston- 
West Ham 2—1. Echipele engleze cu 
care va juca selecționata Bucureș
tiului au obținut următoarele rezultate: 
West Bromwich Albion a dispus de 
Tottenham Hotspur cu 4—3, iar New
castle a fost învinsă în deplasare de 
Leeds cu 3—2. In clasament conduc 
Bolton și Arsenal cu cîte 25 p. urmată 
de West Bromwich și Wolverhampton 
cu cîte 24 p. Newcastle se află pe locul 
9. iar T6t(er',vim pe locul 19.
o _ Selecționata de ho-
Hochei pe gheată hei pe gheață a clu

burilor din Moscova 
și-a început turneul în Anglia. In pri
mul meci, hocheiștii sovietici au pier
dut cu 2—5 în fața formației Wem- 
bleey Lyons, iar în cel de al doilea 
au învins ctt 6—3 echipa Brighton Ti
gers. Ambele echipe, engleze sînt al
cătuite din jucători profesioniști. (Ager- 
pres). 

rești 0—3 (5, 13,. 14); Victoria Bucțt-i 
resti—Voința București 3—2 (15^14, 
13—15, 9-15, 15—3, 15—10); C.C.A. 
—Tractorul Orașul Stalin 0—3 (14— 
16, 15—17, 10—15); Rapid București 
—Cetatea Bucur 3—2'(13—15. 1"—13, 
15—10, 16—18, 15-8).

1. Din ano Buc. 6 G 0 18: 5 ___ A) 12
2. Rapid BUC. 6 5 1 17: 6 (326:2-8) 11
3. Știința Cluj 6 5 1 16:10 (337:320) 11
4. Tract. Or. Stalin 6 3 3 14:11 (346:312) 9
5. Cet tea Bucur 6 3 3 15:13 (371:356) 9
6. Victoria Buc. 6 3 3 12:11 (283:151) 9
7. Constr. Bu>cuirești 6 3 3 10:13 (283:298) 9
8. Voința București 6 1 5 8:17 (282:35")
9 C.C.A. 6 1 5 6:17 (267:327) 7
10. C.S.M. S. Iași 6 0 6 5:18 (234:329) 6

FEMININ
Rapid București—Știința Timișoara 

3—0 (12, 10, 13): Dinamo București—• 
Metalul M.I.G. 3-1 (2—15, 15—12,
15—5, 15—11); Progresul București— 
Voința Orașul Stalin 0—3 (10—15,
7— 15, 14—16); Voința Sibiu—Știința
Cluj 3—2 (15-4, 11 — 15, 17—15,
8— 15, 15—11); Someșul Cluj—Comb. 
Poligrafic Buc. 3—1 (8—15, 15—8, 
15—5, 15—12).
1. Someș ..1 Cluj
2. Rapid Buc.
3. Comb. Polig. Buc.
4. Dinamo Buc.
5 Met. M.I G. Buc.
6 Vciița Or. Stalin
7. știința Cluj
8. Știința Tim.
9. Voința Sibiu
10. Progresul Buc.

5 6 0 18: 6 (317:240) 12
6 5 1 17: 3 (302:215) 11
6 5 1 16: 6 (293:215) 11
642 15:10 (307:294) 10
633 13:13 (343:306) 9
624 10:13 (274:296) «
624 10:13 (267:307) 8
615 6:15 (217:279) 7
615 6:18 (223:312) 1
6 1 5 3:17 (205:289) 7

2. Șt. Ionescu (Buc.) 4:55,2; 3. Mo- 
canu (Buc.) 5:00,8; 4. Hordyansz
(Bp.) 5:01,4; 200 m. bras: 1. Mitro
fan (Buc.) 2:45,0; 2. Fabian (Bp.)
2:45,9; 3. Seenger (Bp.) 2:48,7; 4.
Schmaltzer (Buc.) 2:51,4; 100 m. flu
ture: 1. Al. Popescu (Buc.) 1:04,6;
2. Kiss (Bp.) 1:06,7; 3. Șt. Kroner 
(Buc.) 1:09,0; 4. Gyorgy (Bp.) 1:10,2; 
4 X 200 m. liber: 1. Budapesta 8:58,9; 
2. București (Blajec, Ionescu, Cociu- 
ban, Voicu) 9:06,2; FEMININ: 100 m. 
bras: 1. Sanda Iordan (Buc.) 1:27,6; 
2. Uzdi (Bp.) 1:29,1; 3. Ordogh (Bp.) 
1:30,6; 4. Boicecovschi (Buc.) 1:32,1; 
100 m. spate: 1. David (Bp.) 1:17,8;
2. Csohany (Bp.) 1:18,3; 3. Nicoleta 
Ștefănescu (Buc.) 1:22,8; 4. H. Ți.icoca 
(Buc.) 1:23,4; 400 m. liber: 1. Egervary 
(Bp.) 5:39,4; 2. I. Wăchter (Buc.)
5:43,0; 3. Csizmadia (Bp.) 5:44,9; 4. 
Iurciuc (Buc.) 5:48,0;4 X 100 m. mixt: 
1. Budapesta 5:21,8; 2. București (Tin- 
coca, Iordan, Ștefănescu, Rcthe) 5:32,3.

In întrecerea de sărituri Aurel Breja 
s-a prezentat sub forma de la Bucu
rești și a fost învins de Marton. La 
fete, Irene Zsagot a cîștigat din nou 
detașat. Iată clasamentele finale: 
MASCULIN: 1. Marton (Bp.) 130,58 
pt; 2. A. Breja (Buc.) 128,10; 3. Kon- 
xoly (Bp.) 121,76; 4. R< tman (Buc.) 
118,54; FEMININ: 1. Irene Zsagot 
(Bp.) 136,68; 2. Viorica Kelemen
(Buc.) 109,06; 3. Emilia Lupu (Buc.) 
105,59; 4. Bala (Bp.) 98.30

A doua întîlnire — neoficială —• 
dintre selecționatele de polo pe apă 
s-a încheiat la egalitate: 4—4 (3—3). 
Au marcat Rusoran II 2, Rusoran I, 
Konrad II, pentru Budapesta, Zahan, 
Firoiu, Blajec și Grințescu pentru 
București.

Meciul de înot, polo și sărituri din
tre reprezentativele orașelor Budapesta 
și București a fost cîștigat de echipa 
Budapestei cu scorul de 128—111. De 
subliniat că, la fel ca la București, 
întrecerea masculină a fost cîștigată 
de înotătorii romîni (69—61), ceea ce 
reprezintă o performanță excelentă. La 
fete au învins gazdele cu 67—42.

GH. NICOL AESCU

Au început 
campionatele internaționale 

de tenis de masă 
aie Scandinaviei

Stockholm {Agerprcs). — duminică 
au început în capitala Suediei campio
natele internaționale de tenis de masă 
ale Scandinaviei. Iată primele rezultate: 
SIMPLU BARBAȚI: turul I: Cobîrzan 
(R.P.R.)—Erickson (Suedia) 3—1| 
(—19, 23, 19, 12): Harasztosi (R.P.R.)’ 
—Croneryd (Suedia) 3—-2 (5, —13, 
—17, 16, 12); turul II: Foldy (R.P.U.)’ 
—Cobîrzan (R.P.R.) 3—0 (19, 15, 16); 
Oesterholm (Suedia) — Harasztosi! 
(R.P.R.) 3—1 (16, —14, 16, 15); Alser 
(Suedia)—Gyetvay (R.P.U.) 3—1; 
Borg (Suedia)—Vogrinc (R.P.F.L)' 
3—2; Aniouretti (Franța)—Sido 
(R.P.U.) 3—2; Harangozo (R.P.F.L) 
—Kennedy (Anglia) 3—0. Jocurile, 
continuă azi și mîine.
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