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In orașul Bacău, colectivele sportive au organizat primele întreceri

ibu.1 fabricii „Partizanul" din 
Bacău... Nu trebuie să alegi o 
seară anume pentru a-i întîlni 

tinerii sportivi. Poți veni așa, 
șteptate, și vei fi mulțumit de 
vedea acolo. In seara aceea — 
Itădată — clubul era plin. Nici 
la mesele de șah și aproape 
scaunele rezervate... spectato- 

tcelași lucru și în sala unde 
eceau cei mai buni jucători de 
e masă. Ne grăbim să notăm 
șahistului care pină la venirea 
(avuseseră loc cîte trei păr

ut suferise nici o înfrîngere: 
rciu de la secția de croit. Dar, 
i nu este singurul. Sternberg 
se prezintă cu același „palma-

:/ Ion Stafie s-a calificat și el 
întrecerile finale pe colectiv la 

tenis de masă

res". In schimb, Mihai Relea n-a câș
tigat pînă acum nici o partidă. Să 
fie oare pentru că de fapt el este un 
foarte bun... ciclist ? Toți sînt însă 
bucuroși și... încrezători. Este drept, 
nu asiști la deschideri savante, la „lo
vituri" de maestru dar te impresio
nează dîrzenia concurențiilor, dragos
tea lor de a învăța șahul. Cine va câș
tiga întrecerea pe întreg colectivul 
sportiv ? Pînă acum și-au disputait în- 
tîietatea sportivii din secțiile croit, 
richtuit și tălpuit. Mai sânt însă mulți 
adversari. Colectivul sportiv numără 
peste 500 de membri și dintre acești 
sînt destui cei care practică șahul.

Nici la tenis de masă învingătorul 
pe colectiv nu este cunoscut. Au fost 
desemnați însă cîștigătorli pe secții. 
Cei mai buni s-au dovedit a fi me
canicul Segal Haim, croitorul în piele 
Ion Stafie și tălpuitorul Constantin 
Istrate — un valoros jucător de hand
bal.

I-am părăsit pe tinerii sportivi ai 
colectivului „Partizanul" tocmai cînd 
magazinerul Gheorghe Tăbăcaru fă
cea prima mutare în partida cu Ion 
Junca, un tînăr muncitor de La secția 
croit. Cîte zeci și sute de partide nu 
se vor desfășura și de-acum înainte 
la cele cîteva mese din 
prinderii ?

Tăi puitorul Constantin Istrate (Parti
zanul Bacău) învingător in întrece
rile de tenis de masă pe secție din 
cadrul primei faze a Spartachiadei de 

iarnă

clubul între-

★
„Partizanul" nu este 

lectiv sportiv din orașul 
a luat „startul" în ediția de iarnă a 
Spartachiadei tineretului. întreceri au

singurul co- 
Bacău care

(Continuare în pag. 2)

In cinstea zilei de 30 Decembrie

mieroase competiții sportive• o

Adunarea comemorativă din Capitală
Sîmbătă seara a avut loc Ia Tea

trul G.G.S. din Capitală adunarea co
memorativă organizată de Comitetul 
Orășenesc București al P.M.R. și In
stitutul de istorie a partidului de pe 
lîngă C.G. al P.M.R., cu ocazia celei 
de-a 40-a aniversări a luptelor mun
citorești revoluționare din 13 Decem
brie 1918.

In prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Gheorghe Apostol, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor, Constantin Pîrvulescu, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, Vladimir Gheorghiu, se
cretar al C.C. al P.M.R., acad. Ata- 
nase Joja, membru al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Stoica, membru al 
C.C. al P.M.R., secretarul Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, Florian 
Dănălache, Petre Drăgoescu, Ion Pas, 
membri ai C.C. al P.M.R., M. Gh. 
Bujor, președintele Comitetului foști
lor deținuți și deportați antifasciști, 
Gh. Vasilichi, directorul Institutului 
de istorie a partidului de pe lîngă 
C.C. al P.M.R., D. Diaconescu, preșe
dintele Sfatului popular al Capitalei, 
David 
ton eseu, 
stantin 
Dumitru 
vechi militanți ai mișcării muncito
rești. participant! la evenimentele de 
la 13 Decembrie 1918, Vasile Pi- 
rică, zincograf fruntaș la întreprin
derea poligrafică „13 Decembrie", 
Florica Năstase, croitoreasă fruntașă 
la F. C. „Gh. Gheorghiu-Dej“, Vin- 
tilă Dumitru, sudor fruntaș la uzi
nele „Republica".

Avramescu, 
Ștefan 

Mănescu, 
Pop,

Ecaterina An- 
Ghenescu, Con- 

Iancu Olteanu, 
Gh. Teodorescu,

La adunare au luat parte membrii 
ai <3.0. al P.M.R., membri ai guver
nului, membri ai Prezidiului Mărfii 
Adunări Naționale, vechi militanți aii 
mișcării muncitorești, participant lai 
evenimentele de la 13 decembrie 1918,, 
conducători ai organizațiilor obșteștii 
și ai instituțiilor centrale, numeroși: 
delegați ai oamenilor muncii din în
treprinderile și instituțiile Capitalei,' 
academicieni, generali și ofițeri su
periori, activiști de partid, de stat și 
ai organizațiilor oamenilor muncii,: 
reprezentanți ai presei.

Adunarea comemorativă a fost des4 
chisă de tovarășul Florian Dănăla
che, membru al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului Orășenesc 
București al P.M.R.

Despre cea de-a 40-a aniversare a 
luptelor muncitorești revoluționare 
din 13 Decembrie 1918 a vorbit to
varășul Gheorghe Stoica, membru al 
C.C. al P.M.R., secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P. Ro
mîne.

Cinstind memoria muncitorilor că- 
zuți cu 40 de ani în urmă, în lupta 
pentru pace, 
tru libertăți 
participanții 
tat călduros 
pentru care 
poporului nostru muncitor, pentru vic
toria construirii socialismului în țara 
noastră. S-a ovaționat îndelung pen
tru Partidul Muncitoresc Romîn, pur
tătorul glorioaselor tradiții de luptă 
ale clasei muncitoare din Romînia, 
forța conducătoare a poporului nos
tru muncitor pe calea socialismului, 
pentru unitatea de neclintit dintre 
partid, guvern și popor.

o via{ă mai bună, pen- 
democr alice și socialism, 
la adunare au manifes- 

pentru biruința ideilor 
s-au jertfit atâția fii ai

Echipele de gimnastică ale R. P. Romîne 
și R. S. S. Ucrainiene și-au împărțit victoriile

itreg cuprinsul țării noasitre 
*a să se desfășoare în cins- 

:i de a 11-a aniversări a pro- 
pttblicii numeroase mani- 

ț>. competiții sportive, la care 
te mii și mii de tineri.
9*

jșița, un interesant turneu 
de fotbal

a
30 De- 
cu par- 

Reșița, 
Romînă 
Jocurile 
pe săp-

liul raional U.C.F.S. Reșița 
at în cinstea zilei de

un turneu de fotbal,
i formațiilor C.S.M.

Reșița, Metalul Bocșa 
erul Bocșa Vasiovei. 
agramate de două ori

tur-retur. Cu această ocazie, 
lărește și împrospătarea lotu- 
hipetor participante cu jucători 
In primele meciuri s-au înre- 
următoarele rezultate: Olimpia 
— Minerul Bocșa Vasiovei 

1—2) si Metalul Bocșa Romînă 
M. Reșița 0—2 (0—0).

T. ȚARANU-corespondent
lițle de baschet la Orașul 

Stalin
ită și duminică, unele dintre
ii bune echipe de baschet ale 

Făgăraș, Sighișoara, Sibiu și
Stalin și-au dișputat întîietatea

în cadrul a două campionate festive 
(feminin și masculin) organizate de 
comisia regională de baschet. Meciu
rile au fost urmărite cu mult interes 
de un public numeros. Clasamente 
finale: Băieți: 1. Clubul școlar Ora
șul Statin, 2. Oltul-Făgăraș, 3. C.S.A, 
Sibiu. Feminin : 1. Clubul școlar Or. 
Stalin, 2. Voința Sighișoara, 3. Șc. 
medie Nr. 1 Făgăraș.

N. DUMITRESCU-corespondent

In pădurea Brănești: concurs femi
nin de orientare turistică

Printre competițiile festive care au 
avut loc la București sau în împreju
rimile orașului a figurat și un concurs 
feminin de orientare turistică de gra
dul II, dotat cu „Cupa 30 Decembrie". 
Inițiativa și organizarea concursului 
a aparținut colectivului sportiv „Tita
nii — 23 August". Traseul, fixat în 
pădurea Brănești, a măsurat 10 km. 
și a cuprins trei posturi de control.

Trofeul pus în joc a revenit colec
tivului Poligrafia (Direcția Difuzării 
Cărții) compus din: Lucia Covrigeanu, 
Elena Țurcan și Marcela Condurache. 
Pe locul 2 s-a clasat Metalosport, iar 
pe locul 3, F.C. „Gh. Gheorghiu-Dej".

N. TOKACEK-corespondent

Boris Sablin lucrind la cal cu minere
Sala Floreasca din Capitală s-a do

vedit neîncăpătoare pentru spectatorii 
care au ținut să fie prezenți la întîlni- 
rea internațională de gimnastică între 
echipele R. P. Romîne și R.S.S. Ucrai- 
niene. Interesul manifestat s-a dovedit 
cu totul justificat: concursul a prilejuit 
un spectacol de înaltă calitate, o ade
vărată demonstrație de valoare teh
nică.

întrecerea echipelor masculine a fost 
dominată de echipa oaspe, care a cîș- 
tigat pe merit concursul: R.S.S. Ucrai- 
niană — R.P.R. 285—273,40 p. Repre
zentativa noastră s-a comportat peste 
așteptări, dovedind o mare putere de 
luptă în fața unui adversar deosebit 
de puternic.

Concursul echipelor feminine a pri
lejuit o luptă strînsă de la primul a- 
parat pînă la ultimul. Deși gimnastele 
noastre conduceau tot timpul, dife
rența de puncte între cele două echipe

era minimă. Rezultat final: R.P.R. — 
R.S.S, Ucrainiană 189,594 — 189,026 
& ' 1

In concursul individual la bărbați 
evoluția campionilor mondiali și olim
pici Boris Sahlin și Iurii Titov a con
stituit un spectacol rar întîlnit în țara 
noastră. Dintre gimnaste laudele se cu
vin în primul rînd reprezentantei noa
stre, Elena Teodorescu, care a reușit 
să cucerească întîietatea la toate apa
ratele. Dintre celelalte concurente s-au

remarcat tînăra sportivă sovietică Rai
sa Gaplievskaia, precum și Ileana Pe- 
troșanu și Sonia Iovan din reprezen
tativa noastră.

Rezultatele tehnice la individual 
compus : bărbați: 1. Boris Sahlin (U) 
58,45 p., 2. Iurii Titov (U) 57,55 p., 
3. Boris Tkaciov (U) 56,40 p., 4. Iu
rii Makurin (U) 56,30 p., 5. Gheorghe 
Stanciu (R) 56,10 p., 6—7. Ion Zam
fir (R) și Vasilii Parsin (U) 54,80 p., 
8. Costache Gheorghiu (R) 54,70 p., 9. 
Nikolai Ribalko (U) 53,75 p., 10. 
Gheorghe Tohăneanu (R) 53,40 p., 11. 
Mircea Bădulescu (R) 53,35 p., 12. 
Cezar Cernusca (R) 52,10 p.

Pe aparate: sărituri — 1. I. Titov 
9,80 p., 2. B. SaMin 9,70 p., 3. I. Ma
kurin 9,40 p., 4. N. Ribalko 9,35 p., 
5. V. Parsin 9,30 p., 6. 1. Zamfir 9,05 
p.. Caii cu mânere: — 1. B. Sahlin 
9,85 p., 2. C. Cernusca 9,40 p., 3. V. 
Parsin 9,30 p., 4. I. Titov 9,25 p., 5. 
B. Tkaciov 9,20 p., 6. I. Makurin 9,15 
p. Baraje— 1—2. B. Sahlin și I. Titov 
9,70 p., 3. I. Makurin 9,55 p., 4—5. C. 
Gheorghiu și B. Tkaciov 9,50 p., 6. 
Gh. Stanciu 9,45 p. Paralele — I. B. 
Sahlin 9,80 p., 2—3 Gh. Stanciu și 1. 
Makurin 9,60 p., 4. N. Ribalko 9,55
p., 5. B. Tkaciov 9,45 p., 6—7. I. Zam
fir șî I. Titov 9,30 p. Inele — 1. I. 
Titov 9,85 p., 2. B. Sahlin 9,80 p., 3. 
N. Ribalko 9,55 p., 4. B. Tkaciov 9,50

(Continuare in pag. 3)

imo București pentru a zecea oară consecutiv 
campioană la lupte clasice

ionatul republican de lupte pe 
a luat sfîrșit. Spectatorii pre

sata Dinamo din Capitală au 
t cu căldură frumoasa compor- 
luptătorilor care au evoluat în 
e de ieri. Sîmbătă însă, com- 
i echipelor din grupele a III»a 
-a a fost sub așteptări, cu ex- 
formațiilor C.C.A. și Steagul! 
eea ce a impresionat neplăcut 
cerile de sîmbătă, a fost lipsa 
jativitate a unor luptători, fapt 
dus la eliminarea din concurs 
multor perechi de concurenți.

In plus sîmbătă majoritatea echipelor 
s-au prezentat descompletate, iar o 
parte dintre sportivf au dovedit indis
ciplină, neprezentîndu-se în turul al 
11-lea, al competiției. Printre aceștia 
se află: I. Țăranu, un luptător da 
bază al echipei Cetatea Bucur, com
ponent al echipei naționale; Ifriim- 
Corvinul Hunedoara ș.a. Echipa U.T.A. 
nu s-a prezentat la întreceri. Este 
adevărat că situația ei era clară încă 
din returul campionatului, în sensul că 
retrograda ; dar acest lucru nu-i scuză 
absența de sîmbătă de la întrecerile

ultimei etape. Echipa Constructorul 
Cluj a venit cu 7 oameni în loc de 8, 
lipsmdu-i luptătorul de categorie grea, 
echipa C.C.A. fără luptător la catego
ria 52 kg., Carpați Sinaia fără 2 
oameni, Corvinul Hunedoara fără 
„greu", ca și Steagul roșu Orașul 
Stalin. Singurele echipe complete au 
fost Cetatea Bucur și C.S.M. Reșița. 
Dar, deși în aceste două grupe au 
evoluat si snortivi de valoare, întrece-

V. GODESCU

(Continuare in pag. 2)

k

C. Marinescu a reușit să șuteze cu toată opoziția lui Vohs. (Fază din. 
intîlnirea disputată sîmbătă între Selecționata de tineret a Capitalei și Dynamo 
Magdeburg ).

Citiți in țwgina a IV^a crpfiiaa ultimelor jocuri ale acestui turnat»



Săptămîna cărții romînești
Astăzi începe „SĂPTĂMÎNA CĂR

ȚII ROMÎNEȘTI".
Intrat în tradiția ultimilor ani, acest 

eveniment capătă semnificația și pro
porțiile unei adevărate sărbători a 
culturii noastre, sărbătoare pe care 
milioane de iubitori ai cărții din țara 
noastră au așteptat-o cu nerăbdare. 
In cadrul „Săptăinînii cărții romî
nești", editurile anunță apariția unor 
noi ediții ale clasicilor literaturii 
noastre, a unor lucrări ale scriitorilor 
contemporani, a unor volume de artă, 
precum și a unui mare număr ds lu
crări poiitice, științifice și tehnice. 
Programul manifestărilor prilejuite de 
acest eveniment este variat, cuprin
zător. In librării, întreprinderi și ins
tituții s-au deschis bazare ale cărții. 
Vor avea loc numeroase întilniri între 
scriitori și cititori. In cluburi, cămine 
culturale, case de cultură, se vor des
fășura seri și festivaluri literare.

Prin bogăția aparițiilor editoriale, 
prin natura manifestărilor care vor fi 
organizate, „Săptămîna cărții romî
nești" se înscrie printre evenimentele 
caracteristice zilelor noastre, caracte
ristice uriașei revoluții culturale, înfăp
tuită sub conducerea partidului în 
țara noastră. In anii regimului de
mocrat-popular cartea a pătruns pină 
în cele mai îndepărtate cătune, a de
venit prietenul de nădejde a milioane 
de oameni care, eliberați din bezna 
analfabetismului, își pot satisface se
tea de cunoaștere. Cărțile au atins 
tiraje care cu ani în urmă ar fi pă
rut de domeniul fanteziei. Este sufi-

cient să arătăm că în numai 7 ani, 
între 1951—1958, literatura originală a 
fost tipărită la noi în 241.777.118 
exemplare! Aproape un sfert de mi
liard de cărți într-un interval atît de 
scurt 1 Ce poate ilustra mai convingă
tor dragostea de cultură a poporului, 
încrederea lui în slova tipărită și gri
ja celor care conduc destinele țării de 
a pune la îndemîna maselor această 
comoară de neprețuit 1

„Săptămîna cărții romînești" repre
zintă pentru noi și un bun prilej de 
a trece în revistă succesele dobîndite 
de tînăra literatură sportivă originală 
din țara noastră. Născută din necesi
tatea imperioasă de a ajuta la dezvol
tarea mișcării sportive noi, literatura 
noastră sportivă a cunoscut în anii 
regimului democrat-popular o conti
nuă înflorire. Numeroși antrenori, me
dici, activiști sportivi au simțit nevoia 
de a împărtăși maselor largi de iubi
tori ai sportului din experiența lor și 
au avut posibilitatea s-o facă 'prin in
termediul lucrărilor publicate în edi
turile noastre. Tematica cărților cu su
biect de sport apărute la noi este și 
ea variată: de la manualele tehnice 
la reportajul literar sportiv, tje la 
sfaturile către începători la opere 
înaltă ținută științifică.

Prieteni buni ai cărții, sportivii
triei noastre vor participa cu entu
ziasm la sărbătoarea cărții romînești, 
dovedind că la noi crește un tineret 
setos de cultură, constructor harnic al 

socialismului.

Spartachiada de iarnă 
a tineretului

(Urmare din pag. 1)

fost organizate și la colectivul „Mun
citorul liber" unde participă peste 150 
de tineri și tinere, la colectivul „Stea
ua roșie" unde a fost pregătit și pa
tinoarul, la colectivul „Proletarul" 
unde activiștii sportivi scontează pe o 
masivă participare nu numai la șah 
și tenis de masă, oi și la gimnastică 
și haltere. Și, pentru a încheia acest 
capitol trebuie să amintim faptul că 
și colectivele Școlii Pedagogice, Școlii

medii nr. 1 și 2, Voința, Dinamo și 
Progresul s-au prezentat la „start" 
mobilizînd de la primele întreceri un 
mare număr de tineri.

Sînt însă și colective sportive care 
așteaptă iarna pentru a se hotărî să 
organizeze concursuri de șah, tenis 
de masă, haltere sau gimnastică. Alt
fel cum se explică faptul că pînă acum 
nu s-a întreprins nimic pentru orga
nizarea primei etape a Spartachiadei 
în colective cum sînt Locomotiva și 
Uzina Metalurgică?

In general, se constată că în Bacău 
colectivele sportive nu manifestă o 
preocupare satisfăcătoare pentru atra
gerea în întreceri a elementului fe
minin. Foarte rar vezi cîte o fată 
jucînd tenis de masă sau șah. Sîntem 
însă abia la începutul întrecerilor, 
așa că...

Astăzi, in sala F’oret

Campionatul republic; 
de handbal redu;

Întrecerile din cadrul canipioi 
republican de handbal redus — 
orășyiească — continuă astăzi 
tapa a 111-a la băieți și etapa 
la fete. Partidele care 
astăzi după-amiază în 
se anunță deosebit de 
chipele participante se 
bine pregătite de la o 
ceea ce ne face să credem că și 
spectatorii vor asista la jocu 
calitate.

Iată ordinea partidelor: 16.00: 
structorul — Cetatea Bucur (ferr 
16.55: Titanii — Politehnica 
18.10: C.C.A. 
19.25: Olimpia 

20.15: Dinamo 
(masftilin).

se desfi 
sala Fio 
interesan 

prezintă 
etapă la

Rapid
Rapid

C.S.U.

(mas,
(mas: 

(fen
Btt<

Dinamo București pentru a zecea t 
consecutiv campioană la lupte clash

SegalSegal Marin, mecanic, va fi un redu
tabil adversar in finalele de tenis de 
masă ce se vor desfășura in cadrul 
Spartachiadei de iarnă la colectivul 

sportiv Partizanul Bacău

RAPID A TRECUT PE PRIMUL LOC
IN CLASAMENTUL CAMPIONATULUI MASCULH DE VOLEI

Dacâ desfășurarea meciurilor femi
nine de duminică a avut un caracter 
calm, în schimb disputa formațiilor 
masculine a oferit nu numai partide 
interesante, dar și cîteva surprize.

In centrul acestor rezultate nescoh- 
tate se situează victoria repurtată cu 
3—2 de C.C.A. asupra fruntașei cla
samentului, Dinamo București, neîn
vinsă de la începutul campionatului. 
Trebuie să subliniem că învingătorii 
au meritat cu prisosință acest frumos 
succes. Voleibaliștii de la C.C.A. au 
avut inițiativa tot timpul, chiar și în 
seturile pe care le-au pierdut. Ei au 
dat dovadă de o mare putere de luptă 
și omogenitate, capitol la care erau 
deficitari pînă acum. întreaga echipă 
învingătoare a corespuns în acest 
meci ; în mod special s-au evidențiat 
Mușat și Glaici.

Dinamoviștii au arătat inconstan;ă și 
n-au știut să anihileze acțiunile la fi
leu aie lui Claici și Mușat, singurii 
jucători pe care se bazau acțiunile c- 
fensive ale adversarilor lor. Această 
lipsă de orientare a contribuit în 
mare măsură la realizarea celei mai 
mari surprize de pînă acum în cam
pionatul masculin de volei. Din lotul

to- 
Mi-

dinamovist trebuie să remarcăm 
tuși comportarea bună a lui S. 
hăilescu, singurul jucător constant în 
această partidă.

Pe linia bunei comportări din ul
tima vreme, voleibaliștii de la Vic
toria București au realizat un succes 
de prestigiu în fața rutinatei formații 
Știința Cluj, pe care au întrecut-o în 
patru seturi. Rezultatul poate fi con
siderat, de asemenea, ca o surpriză, în 
special prin modul clar în care a fost 
obținut. Victoria a avut acțiuni mai 
variate la fileu (capitol î.n care s-a 
evidențiat Șușelescu) și s-a bizuit pe 
aportul constant al majorității jucăto
rilor. Mai merită a fi remarcați Lupan 
și, într-o oarecare măsură, Boldur.

Știința a avut un atac ineficace. 
Dintre trăgătorii ei a corespuns doar 
Agîrbiceanu. In plus, fapt care a 
cîntărit greu în balanța rezultatului 
final, clujenii au fost foarte nervoși, 
nu s-au concentrat 
mentele hotărîtoare, 
puncte după puncte, 
mul set au condus 
pierdut cu... 5—15 I
partida a furnizat unele faze spectacu-

loase, mai cu seamă în seturile <1 
și III.

Iată rezultatele tehnice și clasamen
tele celor două campionate :

FEMININ

Rapid București — Dinamo Bucu
rești 3- 1 (9—15, 15—1, 15—13, 15—9), 
Progresul București—Știința Timișoa
ra 3—0 (15—10. 15—2, 15—12), Voința 
Sibiu—Metalul M.I.G. 1—3 (7—15,
14— 16, 15—9, 10—15), Someșul Cluj—
Voința Orașul Stalin 3—0 (15—9,
15— 10, 15—9), Comb. Polig. Buc.— 
Știința Cluj 3—1 
15—2, 15—5).

(Urmare din pag. 1) 

rile au fost sub așteptări. S-a luptat 
pasiv și fără orizont, urmărindu-se în
deosebi rezultatul.

Este drept că în grupele a HI-a și 
a IV-a evoluau echipe cu situație pre
cară în clasament (Carpați Sinaia, 
Corvinul Hunedoara și Constructorul 
Cluj), însă acest lucru nu scuză cu 
nimic slaba lor comportare. Din con
tră ,eram tentați să credem că tocmai 
datorită situației din clasament, întîl- 
nirile vor fi deosebit de disputate. 
Spre surprinderea noastră însă, lucru
rile au fost cu totul altfel. Comportare 
bună au avut doar formațiile C.C.A. și 
Steagul roșu, care își disputau Jocul 
II. Pînă la urmă, acest loc l-a cucerit 
echipa C.C.A. întrecerile de sîmbătă 
au avut darul să stabilească și cea 
de a doua echipă care, retrogradează 
din categoria A, alături de U.T.A. 
Aceasta este Corvinul. Echipa hunedo- 
reană, deși s-a străduit furnizînd me
ciuri deosebit de dîrze, nu a mai putut 
face față nivelului tehnic al competi
ției. Surpriza întrecerilor ultimei etape 
a furnizat-o Constructorul Cluj, care

a reușit sîmbătă să evite re 
darea, învingind pe Carpați Sii 
acumulînd puncte prețioase pr 
prezentarea echipei arădene.

Spre deosebire de întrecerile c 
bătă, ieri am asistat la întilniri 
nivel tehnic ridicat. Toate echip1 
grupele I și a Il-a au furniza 
niri spectaculoase, mult aplaud, 
aceste grupe au evoluat de fa] 
mai bune echipe din campior 
rîndul cărora se află sportivi 
loare, componenți ai lotului r 
can. Merită să scoatem în e’ 
comportarea echipei Dinamo By 
care și-a adjudecat toate cele ii 
torii la zero, cîștigînd pentru a 
oară consecutiv titlul de caii 
republicană. Feroviarul Tim’ -a 
o echipă omogenă și cu ; 
de combativitate s-a impus >n 
a Il-a în fața unor echipe va 
ca Dinamo Satu Mare, C.S.M. 
și Metalul M.I.G. O revenire de 
a avut șt echipa lugojană, cai 
adjudecat victoria asupra fo 
băimărene Chimistul și a făcu 
egal cu Voința Tg. Mureș.

REZULTATE TEHNICE

(14—16, 15—8,

Buc. 
Buc.

su'icient în mo- 
pierzînd în serie 
De pildă, în pri- 
cu 4—O, dar au 

Cu toate acestea.

1. Someșul diuj
2. Rapid. Buc.
3. Comb. Polig.
4. Met. M.I.G.
5. Din. Buc.

6. Voința Or. Stslin
7. Șt. Cluj
s. șt. Timișoara
9- Progr. București 
10. Voința Sibiu

8 8 6 24 : 6(406:300) 16
8 7 1 23 : 6(415:303) 15
8 6 2 20:10(409:305) 14
853 19:15(455:393) 13
8 4 4 18:16(417:410) 12
835 13:17(360:394) 11
8 2 6
8 2 6
8 2 6
8 17

11:19(330:413) 10
9:20(363:386) 
7:20(294:306) 
8:23(309:428)

10
10

9

Au luat sfîrșit întrecerile de rugbi 
din cadru! „Cupei Constructorul"

... D (3), Georgescu (3) și Wi-
•omipetitiei organizate în cinstea ting (2) pentru C.S.A. Ploești.
le’ 30 Decembrie, de către clubul In urma acestor jocuri, clasamentul

Ultimele meciuri de rugbi din ca- (3), Dobre 
drul c< 
zilei de' 30zuei ue ou lycucmu: ic, uc ........ .....................- acestor jocuri, clasamentul
Constructorul, s-au desfășurat vineri competiției se prezintă astfel: 
după-amiază și duminică dimineață 
pe stadionul din șoseaua Olteniței. In 
meciul jucat vineri, Constructorul a 
primit replica formației Dinamo Bucu
rești, într-o întîlnire care trebuia să 
stabilească pe cîștigătorul competiției.

Partida s-a ridicat la un bun nivel 
tehnic, care a confirmat valoarea celor 
două formații bucureștene. In plus, 
meciul a cîștigat și prin nota de in
teres prilejuită de alternanța perma
nentă a scorului. In cele din urma 
echipa gazdă — care a reușit să-și. 
impună superioritatea “prin comparti
mentul de treisferturi — și-a adjude
cat victoria cu scorul de 17-14 (5-3). 
In acest meci, Constructorul a folosit 
următoarea 
(Bărăscu), 
tor Vasile, 
Mehedinți, 
Rădulescu,

Ieri dimineața, pe același stadion, 
echfpa C.StU. București a întîlnit pa 
C.S.A. Ploești. Deși cu o formație im
provizată, studenții bucureșteni și-au 
impus jocul, terminînd repriza primă 
în avantaj (8-0) și au lăsat impresia 
că vor obține o victorie comodă. La 
reluare însă, prin accidentarea lui 
Rangu, echipa studenților bucureșteni 
nu a mai reușit să dea același randa
ment, •permițînd oaspeților să refacă 
din handicap, să preia conducerea și 
să cîștige meciul cu scorul de 17-11. 
Autorii punctelor: Nedelcu (9) și Mo- 
romete (2) pentru C.S.U. București, 
Ghimuș (3), Andruță (3), Mihancea

1. Constr. Buc. 3 3 0 0 65:17 9
2. C.S.A. Ploești 3 2 0 1 34:35 7
3. Dinamo Buc. 3 1 0 2 33:37 5
4, C.S.U. Buc. 3 0 0 3 17:60 3

MASCULIN
C.S.M.S. Iași—Constructorul

2— 3 (15—10, 18—20, 9—15,
3— 15). Victoria București—Știința
Cluj 3—1 (15—5, 11—15. 15—12,
15—4), C.C A.—Dinamo București 
3—2 (10—15, 15—10, 15—7, 13—15, 
15—11), Rapid Buc.—Voința Buc. 
3-0 (15—11, 15—5, 15—5), Cetatea 
Bucur—Tractorul 3—2 (15—4, 15—0, 
7—15, 15—17, 15—9).
3. Rapid Buc.
2. Dinam o “
3. Știința
4. Cetatea
5. Victoria 
6 Constr.
7. Tract. Or. Stalin
8 Voința Buc.
9. C.C.A.
10. C.S.M.S. Iași

Buc.
Cluj 
Bucur 
Buc.

Buc.

Buc.
15—4,

8 7 1 23: 6(417:276) 15
8 7 1 23 : 9(446:362) 15
862 20:13(426:419) " 
8 5 3 21:15(481:423)
844 16:15(382:383)
8 4 4 13:18(391:416)
8 3 5 16:17(417:425)
826 11:21(364:442)
8 2 6 10:22(382:430)

8 0 8 7:24(317:438)

14
13
12
:r. 
ii 
io
io
8

0 reușită competiție 
de tenis de masă ia Arad
ARAD 14 (prin telefon). In organi

zarea consiliului regional U.C.F.S. Ti
mișoara s-a desfășurat în localitate o 
reușită competiție de tenis de masă 
dotată cu „Cupa 30 Decembrie". La 
concurs au participat jucători și ju
cătoare din 8 localități ale regiunii : 
Timișoara, Arad, Reșița, Bocșa Mon
tana, Orșova, Buziaș, Făget și Cia- 
cova. Partidele au fost în general de 
un bun nivel tehnic.

In întrecerea rezervată jucătorilor, 
la care au participat 32 de concurenți, 
pe primul loc s-a clasat reprezentantul 
colectivului Tehnometal Timișoara, A- 
lexandru Suba. El a fost urmat de trei 
sportivi de la C.S.M. Reșița: Lauren- 
țiu Nagler, Wilhelm Senger, Valeriu 
Davidescu.

In competiția feminină, victoria a 
revenit Ritci Poenaru de la Meteor 
Timișoara. Pe locurile următoare s-au 
clasat Emilia Procopeț (Voința Arad), 
Maria Roșea (Meteor Timișoara) și 
Ileana Demetrovici (Minerul Bocșa 
Montană).

ȘT. WEINBERGER, corespondent

C. Dumitrescu CC. C. A.) victorios 
în „Cupa 30 Decembrie", la ciclocros

GRUPA I: Dinamo Buc. cu 
Lugoj 16—0, cu Chimistul Bai; 
16—0 și cu Voința Tg. Mureș 
C.S.M. Lugoj cu Chimistul Bai;
8— 4 și cu Voința Tg. Mureș 
Voința Tg. .Mureș cu Chimiste 
Mare 8—8. GRUPA A II-A: F 
rul Timișoara cu Metalul M.I.C 
11—5; cu Dinamo Satu .Mare 1 
cu Rapid Oradea 10—6; Rapid 
cu Dinamo Satu Mare 12—2 
Metalul M.I.G. Buc. 13—3; K 
Satu Mare cu Metalul M.LG 
10—6. GRUPA A III-A: ' ” 
Carpați Sinaia 14—2; cu L. i 
și cu Constructorul Cluj 14—2 
structorul Cluj cu U.T.A. 14—( 
Carpați Sinaia 10—4; Carpați 
cu U.T.A. 12—0. GRUPA A 
Steagul roșu Orașul Stalin cu 1 
Bucur 14—2 ; cu Corvinul Hur 
13—1 și cu C.S.M. Reșița 
C.S.M. Reșița cu Corvinul Hur
9— 5 și cu Cetatea Bucur 7— 
tatea Bucur cu Corvinul Hm 
8—6.

onospc

formație: Nedelcu-Oprescu 
Sava, Dobre, Luscal-Nis- 
Mateescu-Nistor Valerin, 

Iliescu-Posmoșanu, Stoian- 
Lantz, Teofilovici.

Ieri dimineață, cicliștii au răspuns 
din nou în număr mare la apelul star- 
terului. Concursul de ciclocros orga
nizat de clubul sportiv „Victoria" și 
dotat cu „Cupa 30 Decembrie" — sa 
bucurat de participarea a 'peste 70 de 
alergători, dintre care aproape 30 erau 
juniori de categoria a Il-a (15-17 ani). 
Prezența acestor tineri alergători la 
startul competițiilor constituie un im
portant succes al sportului cu pedale. 
Bine pregătiți 
tineret ale cili 
cială pentru C.C.A., Recolta, Victo
ria), și participînd regulat la întreceri, 
ei se obișnuiesc din timp cu atmo
sfera concursurilor și pot progresa în
tr-un ritm mult mai rapid.

La categoria avansați, startul a fost 
de asemenea bine populat, dar s-a 
remarcat absența alergătorilor dinamo- 
viști. Traseul și organizarea au cores
puns, dînd cicliștilor posibilitatea să 
ofere un spectacol de calitate, aplau
dat de spectatori. O remarcă specială 
pentru dîrzenia cu care și-au disputat

[i în cadrul centrelor de 
iuburilor (o remarcă spe-

întiîetatea juniorii (cat. I) și concu- 
renții categoriei a IlI-a și ’neclasifi
cați.

Victoria în cea mai importantă 
probă a zilei (avansați) a revenit pe 
merit maestrului sportului C. Dumi
trescu. Pe un traseu destul de dificil 
(mărturie sînt numeroasele derapări și 
căzături), cunoscutul nostra rutier a 
obținut un succes categoric grație pre
gătirii și dîrzeniei sale. Deși a pierdut 
în turui întîi contactul cu primul plu
ton (a căzut Ia o coborîre), el a con
tinuat să lupte cu aceeași voință pentru 
a-i ajunge pe fugari (D. Dragomir, 
Gh. Șerban, I. Stoica). A reușit acest 
lucru după un adevărat „tur de forță". 
Ajuns1 printre fruntașii cursei, el a fof- 
țat din nou și i-a depășit de o ma
nieră care a entuziasmat. Apoi, C. Du
mitrescu a cîștigat detașat, văzîndu-și 
astfel răsplata eforturilor de*pusc. Cel 
de al doilea clasat, Gh. Șerban, a cons
tituit o plăcută surpriză. Bine prepătit, 
combativ și decis să facă figură fru
moasă, el a fost tot timpul în plutonul

fruntaș. D. Dragomir — al treilea cla
sat — s-a comportat în nota sa obișnu
ită, adlică bine. Tînărul I. Stoica — reve
lația ultimelor concursuri — a suferit, 
din păcaite, cîteva defecțiuni care l-au 
împiedicat să-și apere șansele în con
diții normale. Iată rezultatele tehnice:

Avansați: 1. C. DUMITRESCU 
(C.C.A.); 2. Gh. Șerban (C.CLA.>; 3. 
D. Dragomir (Recolta); 4. L Stoica 
(Voința); 5. Fr. Czeke (C.CLA.); 6.
P. Șoltuz (Dinamo); 7. N. Petearti 
(Voința); 8. Șt. Poreceanu (C.GA-): 
9. C. Baciu (C.C.A.); 10. C. Dumi
tru (Progr.). Iuniori cat. I.: 1. D. Ro
tarii (C.C.A.); 2. V. Cohanciuc
(Voința); 3. T. Ohanesian (C.C.A.); 
Juniori cat a Il-a: 1. N. Chiriacescu (?&- 
colta): 2. Gh. Dobrescu (C.C.A.): 3. 
C. Doncu (C.C.A.). Cat. 111 £ necifl®- 
ficati: 1. M. Maxim (C.CA.): 2. Val. 
Dinu (C.C.A.); 3. I. Tudor (Constt1.). 
Clasament pe echipe: 1. C.C.A. 38 p; 
2. Recolta 98 p: 3. Victoria 129 p; 4. 
Constructorul 146 p; 5. Voința 161 p

H. NAUM

Așa ar-ră un buletin Pronos 
12 rezultate exacte la concursul 
etapa din 14 decembrie 1958.
I M.T.K. Budapesta — Vasas

pesta (camp. R.P.U.)
II Honved Budapesta — Fere

(camp. R.P.JJ.)
III Tatabania — Salgotarjan 

R.P.U.)
IV Diosgyor — Szombathely 

R.P.U.)
V Nice — Nîmes (camp, franci
VI Strasbourg — Racing Paris 

francez)
VII Lyon — Monaco (camp, fra
VIII Ales — St. Etienne (cam] 

cez)
IX Marseille — Limoges (cam] 

cez)
X Sochaux — Toulouse (camj

cez)
XI Angers — Lens (camp, frai
XII Valenciennes — Lille (cam 

cez)
Variante depuse aproximativ

o'



Campâonaiail republican de hochei pe gheață,

Voința Miercurea Ciuc a învins
I

Stiinta Cluj cu 6:5
Bl B

(Urmare din pag. l-d)
5. Gh. Stanciu 9,35 p., 6. I. Maku- 
9,30 p. Sol — 1. B. Tkaciov 9,80 

2. 1. Titov 9,65 p., 3—4 Gh. Stan- 
și B. Sahlin 9,60 p., 5. Gh. To- 

.. 6. I. Zamfir 9,50 p.

35,966 p. Pe aparate: para
1. E. Teodorescu 9,766 p., 2.
novalova 9,666 p., 3—4. R. ( 
skaia si I. Petroșanu 9,533 p 
lovan 9,500 p., 6. E. G«rț S 
Bîrnă — 1. E. Teodorescu 9 
2—3. H. Konovalova și S. Iov 
p., 4. R. Borisova 9,466 p., 5.
9,366 p., 6. V. Mardoviâa î 
Sărituri — 1. E. Teodorescu f
2. I. Petroșanu 9,733 p„ 3. R 
evskaia 9,633 p., 4. L. Zaiakin 
p., 5. E. Liță 9,566 p., 6. V.
vina 9,533 p. Sol — 1. E. Te< 
9,866 p., 2. R. Borisova 9,80( 
R. Gaplievskaia 9,733 p., 4—5.
brovolschi și V. Mardovina 9 
6—7 S. lovan și I. Petroșanu1

P-, 
rin 
P-, 
ciu 
hăneanu 9,55 p., 6. I. Zamfir 9,50 p.

Femei individual compus. — 1. Ele
na Teodorescu (R) 39,098 p., 2. Rai
sa Gaplievskaia (U) 38,132 p., 3. Ilea
na Petroșanu (R) 38,066 p., 4. Sonia 
lovan (R) 37,932 p., 5. Henrieta Ko
novalova (U) 37,898 p., 6. Valentina 
Mardovina (U) 37,865 p., 7. Elena Guț 
(U) 37,499 p., 8. Elena Dobrovolschi 
(R) 37,299 p., 9. Raisa Borisova (U) 
37,199 p., 10. Emilia Liță (R) 36,632 
p., 11. Uta Schlandt—Poreceanu (R) 
36,299 p., 12. Larisa Zaiakina (U)

MĂIESTRIE

Astăzi, etapa a patra
avut programul schimbat, în sensul că 
dimineața s-au disputat două jocuri. 
Dintre acestea cel din 
opunea două echipe mai slabe: Stea
gul roșu și TAROM. Victoria a reve
nit metalurgiștilor cu scorul de 2—1 
(6—0, 1—0, 1—1), la capătul unui joc 
modest ca factură.

Așteptată cu mult interes, întîlnirea 
dintre echipele Știința Cluj și Voința 
M. Ciuc a început foartg dinamic. în
curajați de public și practioînd un joc 
extrem de rapid și legat, „copiii" din 
M. Ciuc pun la grea încercare apăra
rea studenților, în care excelează 
Dron. Pe rînd Andrei, Kalamar și Sza
bo I ratează ocazii clare. Apărarea 
Științei face cu greu față situației, 
jucînd cu Ad. Nagy fundaș (???) stu
denții trec greu din apărare în atac.

în seria a doua
sîmbătă și duminică,Continuate 

jocurile seriei a Il-a a campionatului 
republican de hochei pe gheață au de
monstrat că în această serie echipele 
participante pot fi împărțite în două 
grupe: una, alcătuită din formațiile 
care luptă cu șanse egale pentru ocu
parea primelor locuri (C.C.A., Voința, 
M. Ciuc, Știința Cluj), iar alta în care 
intră restul echipelor, angajate și ele 
într-o aprigă dispută, dar pentru evi
tarea ultimelor locuri.

In general, trebuie spus că, excep- 
:tînd cele trei formații, restul echipelor 
se prezintă mai slab pregătite decît 
cele din seria întîia. Și aceasta sub 
toate aspectele: patinaj, pregătire fizi
că, forță, omogenitate. In schimb, 
C.C.A., Voința M. Ciuc și Știința Cluj 
evoluează la un nivel superior celor

„deschidere"

sește și ea în inferioritate numerică și 
primește un gol, realizat de Nagy, 
Partida ia sfîrșit cu scorul de 6—5 
(0—1, 3—2, 3—2) pentru Voința, care 
obține astfel o meritată victorie.

De remarcat comportarea excelentă 
a portarului Purcărea de ia Voința, 
care a apărat foarte bine, deși se ac
cidentase în primele minute ale me
ciului.

Arbitrii I. Lupu și Fl. Marinescu au 
condus următoarele formații:

VOINȚA: Purcărea — Ciorbă, Ba- 
lint. Varga, Otvos — Szabo I, Feren- 
ezi, Szabo II, Zerveș, Andrei, Kalamar.

ȘTIINȚA: Dron — Nagy, Tompoș, 
Krasser, Gali — Botar. Biro, Takacs 
II, Cozan I, Ad. Covaci, Cozan II.

In ultimul meci disputat ieri, Su- 
rianul a rezistat doar două reprize în 
fața echipei Nicovala Sighișoara. Si- 
ghisorenii au învins cu scorul de 
6—2 (2—2, 0—0, 4—0).

este următorul:

CALIN ANTONESCU

1. C.C.A. 2 2 0 0 20: 3 4
2. Știința Cluj 3 2 0 1 23: 8 4
3. Voința M. Ciuc 2 2 0 0 13: 7 4
4. St. roșu Or. Stalin

3 2 0 1 6:10 4
5. Nicovala Sig. 3 1 0 2 9:20 2
6. Surianul Sebeș 3 0 0 3 6:22 0
7. TAROM Buc. 2 0 0 2 2: 9 0

Astăzi programul
ORA 10: Surianul Sebeș — Voința 
M. Ciuc; ORA 17 : Nicovala Sighi
șoara — TAROM; ORA 19: Stea
gul roșu Or. Stalin — C.C.A.

V. Gr

-v

Am asistat simbătă și duminică după-amiază ia o inaltă de: 
strat ie de gimnastică, prilejuită de evoluția in sala Floreasca a sr 
vilor din R.S.S. Ucrainiană. Rind pe rend s-au prezentat, in cadrul < 
cițiilor la diferite aparate, Tkaciov Boris, campion mondial și urn 

ta bară, Costache Gheorghiu, campion absolut al R.P.R., Iutii Titov ci 
al doilea la bară la Jocurile Olimpice de la Melbourne, Raisa Boris 
Elena Teodorescu și alții, care au arătat o măiestrie care a e-i‘uzicu 
publicul spectator.

Deseori, minute in șir, publicul a scandat numele sportivilor ro 
și sovietici, a aplaudat furtunos înalta pregătire a gimr oștilor. In d. 
amiaza de ieri, publicul spectator, deși se terminase întîlnirea di 
reprezentativele R.P.R. și R.S.S. Ucrainiană, n-a vrui să părăsească 
pină ce, gimnastele Elena Teodorescu și Raisa Borisova n-au ref 
exercițiile la sol.

Minute in șir, spectatorii au ovaționai, în picioare, măiestria 
care au dat dovadă gimnastele celor două echipe și, in special, cete c 
protagoniste. La comunicarea rezultatului final, publicul « man’ti 
cald pentru prietenie cu solii poporului ucrairtian, pentru prietenie 
marele popor sovietic.

Am văzut un public care a dovedii o deosebită pricepere in a 
cierea exercițiilor și rezultatelor, care a bisat de repetate ori pe spor 
și sportivele care au evoluat in cadrul acestei competiții încununată 
un splendid succes.

Atit pentru gimnaștii ucrainieni și romini, cit și pentru entuzi. 
spectatori, noi adresăm un călduros: BRAVO!

(Știința).
M.Kalamar și Andrei (Voința

Pericol la poarta lui Dron...
pe lingă Takacs II

echipe din prima serie. Ast- 
meciurile dintre ele se a- 

pasionante. Un

mai bune 
fel îneît 
nunță deosebit de 
exemplu grăitor l-a constituit, de alt
fel, întîlnirea dintre Voința M. Ciuc 
și Știința Cluj, disputat» duminică di
mineață. Ea a 
mai frumoase 
acum.

...Programul 
șurată sîmbătă, a fost inaugurat prin 
jocul C.C.A. — TAROM, încheiat cu 
victoria militarilor: 7—1 (3—0, 1 — 1, 
3—0). Aceștia însă, au ieșit învingă
tori la capătul unui meci anost, lent, 
în care doar repriza secundă a fost 
ceva mai animată. Au înscris: Csaka 
I (2), Lorincz, Flamaropol, Ganga I, 
Peter și Raduc. respectiv Radu Tă- 
nase.

Sîmbătă după-amiază, primul meci 
a opus formațiile Știința Cluj și Nico
vala Sighișoara. Studenții au terminat 
învingători cu scorul de 11—1 (3—0, 
3—1, 5—0), prin golurile înscrise de 
Cozan II (3), Takacs II (3), Biro 
(2), Ad. Covaci, Nagy, Botar (Ști
ința) și Onu (Nicovala).

Fără a avea o valoare ridicată, jo
cul dintre Steagul roșu și Surianul a 
plăcut publicului pentru îndîrjita dis
pută în care cele două formații s-au 
angajat încă de la început. Victoria 
a revenit, pe merit, echipei Steagul 
roșu cu scorul de 3—2 (1—0, 1—2, 
1—0). Au înscris: Căruntu (2), Pre
da (Steagul roșu), Hăprean, Culcear 
(Surianuil). Au condus arbitrii M. 
Flușanu și W. Walter.

Cea de a treia etapă, jucată ieri, a

furnizat 
partide

etapei a

una din cele 
văzute pînă

doua, desfă-

Ciuc) au țișnit
Din fund Gali se repliază rapid!

(Foto: B. Ciobanu)

Gînd reușesc însă acest lucru, se pro
duce panică la poarta Voinței. In min. 
14, Biro ratează, însă în ultimul mi
nut de joc al reprizei Cozan II re
ușește să înscrie și astfel prima parte 
a jocului se încheie cu scorul de 1—0 
pentru Știința. La reluare tot Voința 
este aceea care presează și în min. 
24 Andrei egalează. Voința este su
perioară și ratează ocazii mari. Ge
menii Szabo pierd situații favorabile 
la cîteva secunde unul după altul. 
Imediat, un contraatac al Științei se 
soldează cu un gol de toată frumuse
țea marcat de Takacs II., In min. 31 
Tompoș vrînd să degajeze, înscrie im 
parabil în... proprie poartă. Scorul 
este egal, (2—2) nu pentru mult 
timp, deoarece în min. 36 la capătul 
unei acțiuni colective de toată fru
musețea, Cozan II înscrie: 3—2 pen
tru Știința. Partida are un ritm foarte 
viu și în ultimul minut de joc al re
prizei secunde (39) Ferenczi găsește, 
o „gaură" printre apărătorii adverși. 
Tabela de marcaj arată din nou ega
litate: 3—3.

Ultima parte a jocului este și mai 
îndîrjită. După două minute de la re
luare, scorul a devenit 4—4, prin 
punctele înscrise de Cozan I și Zerveș. 
In min. 45, Biro (Știința) este elimi
nat și Voința înscrie prin Szabo 1. 
Peste cîteva' minute Știința este din 
nou în inferioritate numerică (Takacs 
II eliminat) și... istoria se repetă: 
Voința înscrie din nou, prin celălalt 
Szabo. Scorul este acum 6—4 pentru 
Voința. Cu cinci minute înainte de 
terminare, echipa din M. Ciuc se gă-

Meciurile amicale de fotbal de ier
Progresul — C.C.A. 4—1 (1—1)

M I P
Alergările de ieri

Frinoipala alergare a reuniunii de 
ieri, premiul Poenița, a prilejuit o luptă 
strînsă între Vampir șl Ticău, încheiată 
în favoarea primului.

Cel mal numeros lot (9 concurenți) 
l-a întrunit premiul Badea Petre. Victo
ria a revenit lui Hervin, care a condus 
din plecare. învingătorul și-a îmbună
tățit recordul carierei.

Dintre ceilalți câștigători a mai con
curat în progres Watt.

O valoare apropiată de recordul său 
1’28,9 a înregistrat Someș n, care s-a 
clesprlns cu ușurință în finalul alergă
rii.

O bună formă a arătat șl Iapa Sena, 
câștigătoarea premiului Zăvoi. Hamefal, 
care se părea că domină situația, a ga
lopat la începutul liniei drepte. Cîști- 
gătorul Jovin a manifestat o mare su
perioritate asupra adversarilor săi din 
premiul Praștia.

m premiul Buna au debutat 6 ucenici 
conducători Ei au dovedit o bună pre
gătire. A biruit armăsarul Tămîios, după 
6 prelungită luptă cu Oravița.

Premiul Pădurar a dat loc la o luptă 
dîrză între Elegant și Orient II. In apro
pierea sosirii primul a obtinut avanta
jul.

au format-o

II § Ml
Caracteristica reuniunii 

victoriile favoriților.
Rezultatele celor 8 probe de ieri sînt 

următoarele:
I. Tămîios (Cîrligel D.) 1’32^, Oravița,

Stipa. ~ ■ ------------
II.

gița-
III.

vara.
IV.

Oțel.
V. - 

Triumf.

Cota: 2,56-26,06.
Watt (Ichim) 1’43,1, Kavala, Han- 
Cota: 1,60-12,40-.T,60.
Jovin (Oană) 1’34,8, Harbuz, Ha- 
Cota: 2,GC-38,70-6,80.
Vampir (Avram) 1’30,1,
Cota: 2,60-16,40-5,20.

Hervin (Pașcă) 1’32,8,
F. Cota: 1,90-33,70-6.40.

Ticău,

Verona, 
-riiunr. roia:

VI. Sena (Ichim) 1’31,3, Roșa, Amica. 
Cota:

Meciul de ieri dintre Progresul și 
C.C.A. a readus în tribunele Stadio
nului Republicii o parte dintre pasio- 
nații fotbalului, pentru care lunga va
canță de iarnă constituie, an de an, o 
grea... încercare. Firește, partida n-a 
ținut sub tensiune publicul, așa cum 
a famt-o în urmă cu cîteva săptă- 
mîni meciul de campionat dintre aces
te două echipe. Totuși, întîlnirea de 
ieri a avut destule momente dinamice 
și, cum s-au marcat și multe goluri, 
spectatorii au p’ecat mulțumiți.

P. rtida ar fi putut avea o t«A“ în 
plus de atracȚoz’tate, dacă ambele 
echipe ar fi pus în joc tot potențialul 
lor. Acest lucru nu l-a făcut însă decît 
Progresul, C're. în consecință, a stă- 
pînit terenul, dominînd cu autoritate 
nu numai în repriza a doua, cînd a în
scris 3 goluri, ci și în primele 45 mi
nute, cînd Neagu a marcat doar un 
gol din cele cinci sau șase pe care 
ar fi trebuit să le'realizeze în favoa
rea echipei sale. In general, Progresul 
s-a mișcat b'ne, 
imprimat jocului ritm și vigoare. Cel 
mai bun: Oaidă, 
bicei în forță, dar care începe să aibă 
cîștig de cauză și în situații care cer 
o rezolvare tehnică. Ne-au plăcut, de 
asemenea, Pereț, Dinulescu, Cojocarti 
și chiar... Neagu, în jocul de cîmp, 
în felul cum s-a demarcat. Dar la 
fotbal trebuie să înscrii și goluri!

C.C.A. n-a contat pe cea mai bună 
formulă de atac și în afară de aceasta 
n-a jucat cu suficientă convingere. 
Vomescu, Onisie și Alexandrescu au 
arătat însă un plus de voință, detașîn- 
du-se prin aceasta de ceilalți jucători.

Au înscris: Neagu (min. 11), Ale
xandrescu (min. 31), Oaidă (min. 52), 
Dinulescu (min. 54), Oaidă (min. 76).

Arbitrul, Mircea Cîțu, a condus sa
tisfăcător următoarele formații:

PROGRESUL: Mîndru (Birtașu) — 
Nedelciu, Caricaș (Cojocaru), Soare 
— Pereț (Ujvari), Știrbei — Oaidă, 
Smarăndescu, Dinulescu, Neagu (Pe
reț), Blujdea (Leucă).

C.C.A.: Voinescu (Toma) — Zavo- 
da II, Apolzan, Staicu (Naghi) — 
Onfeie, Mihăilescu (Staicu) •— Ca- 
ooveanu, Constantinescu, Alexandres- 
ciu, Zavoda I (Mihăilescu), Rennie.

șit in bună măsură, mai ales 
priza a doua, să furnizeze in 
nia Locomotivei Filaret, un joc com
binația, iute și cu finalitate. Rapid a 
învins cil 6—0 (0—0) prin punctele 
marcate de Ene II (3) și Georgescu 
(3), folosind formația care e foarte 
probabil să joace miercuri contra Ști
inței Cluj: Dungu — Greavu, Dodeanu, 
MACRI — BODO, Stancu — COPIL, 
Seredai, ENE II, Georgescu, VACARU. 
In prima repriză, înaintarea a acționat 
destul de înghesuit'și fără orizont, ra- 
tind numeroase situații favorabile fie 
din lipsă de hotărire, fie din lipsă de 
precizie in șut. După pauză, atacul a 
jucat mai clar, mai simplu, mai eficace. 
Locomotiva Filaret — o merituoasă e- 
chipă orășenească — a aliniat forma-

a acționat cu nerv, a

care a atacat ca deo-

in re- 
compa-

5,10-9,70-15,70.
VII. Someș H (N. Gheorghey 1’28,9, 

Ceahlău, Olteț II. Cota: 2,30-27,1'6-43,90.
VIII. Elegant (Ghinea) 1’35,4, Orient II, ' 

Firav. Cota: 6,30-35,10-30,90.
Reuniunea de miercuri

Miercuri 17 decembrie se va organiza 
o reuniune de trap. In program figu
rează 7 probe. i

Pentru caii de doi ani vor fi rezer-t ‘ 
vale două probe. Pentru caii din prima ( 
categorie de asemenea vor fi două : 
probe. -----

Reuniunea va începe la ora 13-15. ’

ION MALIN

Rapid — Locomotiva Filaret
6—0 (0—0)

Echipa Rapidului, avind in formație 
și pe Ene II, Macri și Greavu (rein- 
torși simbătă din Anglia), a făcut un 
bun antrenament ieri dimineață in Giu
țești, in vederea restanței cu Știința 
Cluj. Ceferiștii s-au străduit și au reu-

20 min "
Buc lire

avut. Abia 
cătorii de 
Minerul Lupeni și-a>u adus ami 
știu să joace fotbal, cretnd 
faze mai interesante.

Trebuie să remarcăm că în i: 
Kerestes (Minerul) a comis he 
careu, arbitrul a acordat 11 ni. 
pescu (Rapid II) a tras prea 
dînd posibilitatea Fui Kiss (M 
să prindă mingea, în min. 65 
van (Minerul) a tr:s rn bară

MINERUL (antrenor A 
Pall): Kiss — Plev, Comun, 
tes — Szoke, Mihai — Pari 
(Cotroază), Moldovan, Groza, 
(Crăiniceanu), Crăirticeanu ( 
chiva).

RAPID II (antrenor Remus

în ultimele 
la Rapid II

'A'’' ' '■

lonescu (Rapid II) conduce balonul și va încerca să treacă prin 
clișeu prin Cornan (in prim plrarea minerilor, bine reprezentată in 

Keresies și Plev.

ția: Toacă — Cernea, C. Vasilescu, 
Gordin (Săndulescu) — DUMITRU, 
Matei — Gh. Vasilescu (Parcanski), 
Ispas, Oberan, BIRSAN, Ilie.

Rapid II București — Minerul Lupeni
0—0

Campionii de toamnă ai celor două 
serii din categoria B au furnizat ieri 
dimineață pe stadionul Giulești o par
tidă slabă. ‘Deși așteptată cu mult in
teres, întîlnirea nu a prilejuit decît 
rareori faze de calitate, la înălțimea 
unor echipe de frunte din categoria B. 
A fost un meci fără nerv, fără faze 
spectaculoase care să trezească inte
resul celor aproape 4000 spectatori 
prezenți pe stadionul Giulești. Atacanții 
ambelor echipe s-au întrecut în a șuta 
oriunde, în afară de... spațiul porții, 
în situațiile favorabile pe care le-au

(Foto: I. Mihăic. 
rițan): Ojoc — Rădulescu, Cn 
(Bucur), Alexe (Bogdan) — Pc 
Dragomirescu — Lazăr (Citin', 
hai (lonescu), Leahevici, Ma 
Milea (Donciu).

Știința Timișoara — Progresul 
țoara 6—0 (î—0)

TIMIȘOARA 14 (prin telefon) 
Intr-un meci amical disputat az 
ința a dispus de Progresul cu 
(2—0) prin punctele marcate d 
reter (3), Damian (2) și Chiri 
această intilnire, studenții au 
mai multi jucători tineri, dintre 
foarte bine a jucat mijlocașul 
vescu.

- . SRi
corespondent regie



luat sfîrșit turneul internațional de polo
Dozsa Budapesta a cîștigat „Cupa Prieteniei44

public numeros a umplut, 
i seara, pînă la refuz, tribunele 
ui acoperit de la Floreasca, dor- 
vadă la lucru pe exponenții vă
ii polo maghiar (jucătorii de 
ia Budapesta) și atras de pers- 
de a aplauda o victorie a cam- 

noastre, Dinamo București. Și a 
tît de puțin ca această victorie 
realizată îneît, la sfîrșit, impre- 
iror de a fi asistat la o par- 
cheiată cu un rezultat necon- 

(4—3 în favoarea oaspe- 
spărea pe deplin 
evăr, dinamoviștii 
iu avut inițiativa „ ,
t situații mai multe de gol la 
adversarului lor, dar stăpîniți 
ervozitate excesivă, au ratat 
au făcut-o în 10 partide. In 

i de partea cealaltă, Dozsa Bu-
— beneficiind de serviciile u- 

tar excepțional — a jucat mai 
i știut să treacă peste desele 
e critice și — în plus — a 
zat marea majoritate a ocazii- 
gol.
j care intră în posesia balonu- 

jucătorii dinamoviști. Incerca- 
a-1 folosi ca realizator pe Bă- 

a centru f'x) nu reușește, însă, 
ce acesta este eliminat împreu- 
Domotor, pentru faulturi reci- 

Primul contraatac al oaspeților 
i primul gol prin Mayer. După 
loțiile tuturor cresc și mai 
oarece prin eliminarea lui Za- 
aipa noastră rămîne în inferio- 
umerică. Totuși, cei care atacă 
lamoviștii. O acțiune Bădiță —
i aduce balonul la Al. Popescu,

prelungește spre colțul drept
ii lui Boroș. Acesta însă reține 

detentă spectaculoasă. Presiu-
poarta lui Boroș continuă și în

min. 2,40 dinamoviștii reușesc să ega
leze prin Chirvăsuță. Din nou un ju
cător dinamovist este eliminat (Kro
ner) și din nou Boroș reține o min
ge dificilă trimisă de Al. Popescu. De 
la poartă lui Boroș balonul ajunge din 
cîteva pase la Pinter, care ridică sco
rul la 2—1 în favoarea echipei sale. 
După gol Bădiță și Domotor sînt ia
răși eliminați. La o fază în mijlocul 
spațiului de joc, Kroner— neatent — 
este deposedat de balon de Kanizsa, 
care-1 servește prompt pe Sveda. Un 

justificată. Șut puternic și plasat și- 3—1 pentru 
bucureș- r' ‘ ‘ —**
în joc,

Dozsa, Contraatacul dinamovist este 
viguros, dar rînd pe rînd Zahan și 
Chirvăsuță ratează ocazii bune de gol. 
Este rîndul oaspeților să joace cu un 
om mai puțin (prin eliminarea lui 
Mayer)... și al diuamoviștilor să re
ducă prin Chirvăsuță din handicap: 
2—3.

Imediat după 
din nou eliminat, 
nă cu Mayer, și 
Zahan. Superiori 
măresc avantajul 
tul înscris de Domotor. Dinamo pre
sează continuu. Chirvăsuță ia o ac
țiune pe cont propriu și în momentul 
în care se pregătea să șuteze este 
faultat de Sveda. Arbitrul acordă lo
vitură de la 4 m, pe care același

reluare, Bădiță este 
de astă dată împreu- 
peste puțin timp și 
numeric oaspeții își 
la 4—2, prin punc-

Chirvăsuță o ratează. Dinamoviștii ren 
șese puțin mai tîrziu să înscrie un 
gol spectaculos obținut de Al. Po
pescu. Mai sînt aproape 7 min. de 
joc efectiv și întocmai ca și în par
tida din ajun ineficacitatea dinamoviș- 
tilor exasperează. Din situații clare Za
han, Blajec, Chirvăsuță trimit balonul 
în bară sau peste poarta apărată de 
Boroș. Arbitrul Gerhard Sturm a con
dus corect echipele: DOZSA: Boroș — 
Mayer, Kanizsa — Pinter — Splisz, 
Domotor, Sveda; DINAMO: Sarnoilă 
— Bădiță, Zahan — Al. Popescu, — 
Blajec, Chirvăsuță, Kroner.

In meciul de deschidere, Selecțio
nata de tineret a Capitalei a întrecut 
ou scorul de 11—7 (4—4) pe Dynamo 
Magdeburg. Oaspeții au jucat mai mult 
de jumătate din meci descompletați, 
deoarece jucătorul Kulla a fost elimi
nat pentru atitudine necuviincioasă 
față de arbitrul de poartă (E. Benia
min). Au marcat: Grințescu (3), Cu- 
liniac (3), Șt. Mihai (3) și Marinescu 
(2) pentru învingători și Vohs (3), 
Kulla (2), Bezold și Kollmey pentru 
învinși. A condus satisfăcător N. Ni
col aescu.

G. NICOLAESCU
CLASAMENTUL

1. Dofcsa Budapesta
2. Din. București
3. Sei. de tin. a Cap.
4. Din. Magdeburg

FINAL:
3 3 0 0 13:12
3 111 19:13
3 10 2 18:25
3012 13:23

® Duminică s-a desfășurat la Cot
tbus finala „Cupei R. D. Germane". 
După o partidă dramatică victoria a 
revenit echipei Einheit Dresden care 
a învins în prelungiri formația Loko
motiv Leipzig cu 2—1. Golul decisiv 
a fost înscris în proprie poartă de 
fundașul echipei Lokomotiv, Solner în 
min. 118!
Italia — Cehoslovacia 1—1 (0—1)

• Sîmbătă s-a desfășurat la Ge
nova întîlnirea dintre reprezentativele 
Italiei și Cehoslovacei din cadrul „Cu
pei Dr. Jozsef Gero". După un meci 
pasionant, în special în repriza a 
doua, cînd ambele formații au des
fășurat un joc excelent, rezultatul a 
fost egal: 1—t. In prima repriză, echi
pa Cehoslovaciei a avut inițiativa, 
deschizînd scorul în min. 27 prin 
Masopust, care a făcut o cursă de 
unul singur, de la mijlocul terenului. 
După pauză faiele sînt foarte spec
taculoase, gazdele atacând mai mult, 
în special spre sfârșitul meciului. La 
un corner se produce învălmășeală în 
fața porții oaspeților, și Galii înscrie 
punctul egalizator, reluînd cu capul 
mingea în plasă. Au jucat formațiile: 
ITALIA: Buffon — Robot, Casttelotti 
— Bergamaschi, Cervatto, Vogli-Stac- 
chini, Boniperti, Nicole, Galii, Bean. 
CEHOSLOVACIA: Staho — Mraz, 
Novak — Bubernik, Popluhar, Maso-

pust — Buronski, Obcrt, Pluskal, Ka- 
ciani, Molnar.

In urma acestui rezultat echipa Ce
hoslovaciei este virtuală cîștigătoare 
a cupei, avînd 14 puncte (față de 12 
ale echipei Ungariei) și un joc mai 
puțin.

• In campionatul maghiar, cel mai 
important meci al etapei de duminică 
a avut loc între Vasas și M.T.K. Vic
toria a revenit la limită (1—0) echi
pei Vasas, care a trecut astfel în 
fruntea clasamentului (la egalitate de 
puncte — 18 — cu M.T.K. dar cu un 
golaveraj mai bun: 14—4 față de 
23—10). Iată celelalte rezultate: Va- 
s uit as — Gyor 3—1, Ujpesti Dozsa — 
Dorog 1—I, Honved — Ferencvaros 
5—1, Tatabsnya — S’algotarjan 1—1, 
Csepel — Miskolc 8—0, Dyosgyor — 
Szombathelyi 0—2.

In clasament, pe locui 3 se află 
Ujpesti Dozsa cu 16 p. urmată de 
Csepel, Szombathelyi cu 14 p. Ferenc
varos ocupă locul 10.

• Echipa sovietică T.S.K.M.O. care 
se află în turneu în R. D. Germană 
a jucat la Italic cu formația locală 
Chemie. Oaspeții au învins cu scorul 
de 3—0.

au învins cu scorul

Surprize în liga engleză

campionatul englez
nou lider: West Bromwich

De sîmbătă, 
un

mrsul tinerilor
&aști și gimnaste
ătă
s-a desfășurat concursul 

tică 
3a a constituit un bun prilej 
licăre a stadiului lor de pregă- 
i participat 26 de gimnaste și 
inaști din toate colțurile țării, 
jram au figurat exerciții liber 
i paralele și sărituri (două să- 
liferite) pentru fete și la pa- 
bară și sol pentru băieți, 
rezultatele 
fă: FETE
Schinker
ara): 1. 

:ști) 27,90 
(Timișoara) 27,80 p.; 3. Eca- 
Dvorzsak (Arad) 27,20 p. BA- 
\nă la 17 ani: 1. Nevschi (Ba- 
5,20 p. 17—20 ani: 1. Petre

(Timișoara) 27,90 pj 2. An- 
dar (Trrgu Mureș) 27,50 p.f 
ariu (Cluj) 25,80 p.

dimineața, în sala Flo- 
de 

al „tinerelor speranțe".

pe diferite grupe 
pînă la 14 ani: 1.
(Sibiu) 26,40 p. 
Iulia Podoreanu 

p.; 2. Cristina Do-

tleților maghiari
1958 atleții din 

îmbunătățit 47 re

C.C.A. a întrecut pe Olimpia cu 71-55 și a trecut 
la baschetîn fruntea clasamentului

Fază din meciul G.C.A. — Olimpia, disputat sîmbătă in sala Dinamo

tate de jucătorul aflat în cea mai 
bună poziție. De altfel, procentajele 
realizate sânt concludente: 44,4a70 la 
aruncările din acțiune și 75% la a- 
runcările libere.

Olimpia deși a pierdut la o diferență 
mare, a făcut totuși o partidă bună 
și a dovedit o temeinică pregătire 
tehnică și tactică. Jucătorii antrenați 
de prof. Stela Rusu au luptat dim 
toate puterile pentru victorie, dar au 
trebuit să cedeze în fața unui adver
sar mai bun și mai rutinat. Randa
mentul echipei însă a fost redus de 
jocul individual al lui Dragoș Nosie- 
vici care, ca în aproape toate întîlni
rile din cadrul campionatului, a cerut 
toate mingile, a driblat la nesfîrșit, a 
aruncat la 
nu trebuia 
echipa.

Cele 126 < 
de : Nedef 
11, Nedelea 
pentru CCA; Rădulescu 15, Barau 14, 
Nagy 11, Ncsievici II, Nioulescu 4, 
pentru Olimpia. S-au remarcat: Nedef, 
Folbert. Niculescu, Radulescu și Ba
rau. Au arbitrat bine: C. Armășescu și 
Dan Chiniac.

coș cînd trebuia și cînd 
și a ținut în loc toată

de puncte au fost înscrise
21, Niculescu 18, Folbert
10, Fodor 7, Dinescu 4,

D. STANCULESCU

are
Albion. Aceasta în urma faptului că 
formația din Birmingham — învingă
toare cu 4—0 în fața lui Chelsea — 
a fost singura dintre fruntașe care 
n-a fost învinsă în ultima etapă. Ar
senal a fost întrecută pe teren pro
priu de ultima clasată, Aston Villa 
(2—1), iar Wolverhampton a pierdut 
în deplasare la penultima, Leicester 
(1—0). Avantajul terenului n-a aju
tat lui Preston să reziste în fața lui 
Manchester United, care înregistrează 
a patra victorie consecutivă (4—3). In 
fine, Bolton n-a putut trece de New
castle: I—1.

Astfel, în fruntea clasamentului se 
află acum trei echipe cu același nu
măr da puncte, 27. Cu. un golaveraj 
mai bun, West Bromwich trece îna
intea lui Arsenal (lider de-a lungul a 
7 etape) și a lui Bolton. La distanță 
de un punct se află actuala campi
oana Wolverhampton și Preston. De 
notat că între prima clasată și cea de 
a 10-a (Manchester United) distanța 
este de numai 6 puncte.

-Racing a revenit în frunte

a returului campio- 
adus din nou îri 

Paris, care a cîști- 
la Strasbourg cu

ursul anului 
Ungară au
ale țării (23 de seniori și 24 

tori) față de 45 obținute cu un 
urmă. CeJ mai mare siucces l-a 
trat aruncătorul de ciocan Gyu- 
'ots'u, care a ameliorat de pa- 
i recordul țării aducîruhi-1 la 
a. Discobolul Jozsief Szecseni a 
trei recorduri, ajungînd la 56,60 

două ari a îmbunătățit recordul 
înărttl aruncător de greutate 

apropiindu-se de granița ce- 
(16,96 m). Trebuie remarcat 

scmifondistultn £• Rozsa;
3:40,0 pe 1500 ia, săritura 

m ă MIA. Bodo la înălțime, 
1 de 14,4 sec. abținut de I. Re
ia 110 m. g.
e rezultatele feminine apar pe 
nul plan cele ale aruncătoare- 
Bognar (15,08 m la greutate), 
jeduș (48,98 m la disc) șl A.

(49,35 m la suliță).

J“ 
m 
tul

Sîmbătă seara am văzut cel mai 
frumos meci de baschet desfășurat în 
actuala ediție a campionatului repu
blican masculin. E vorba de întîlni
rea dintre Olimpia București, echipă 
care deținea — neînvinsă — primul 
Ioc în clasamentul general, și * 
ocupantă a locului secund și 
pală pretendentă la titlul de campioa
nă a țării. Numeroși spectatori, care 
au umpl ' pînă Ia refuz sala Dinamo, 
au asistat la o întrecere care Ie-a ofe
rit un splendid spectacol de baschet: 
valoare tehnică ridicată, faze rapide 
și dinamice, precizie în aruncările la 
coș, luptă pasionantă și, în bună mă
sură, o pasionantă evoluție a scoru
lui.

Așteptările publicului au fost con
firmate încă din primele minute, cînd 
jucătorii ambelor formații au arătat 
că s-au prezentat la acest meci de 
cisiv puși la punct nu numai din 
punct de vedere tehnic, tactic și fi
zic, ci și ca pregătire morală. Scorul 
a evoluat foarte strîns pînă în minu
tul 16 al primei reprize. CCA a condus 
cu 8—6, 10—8, 12—10, 16—12, 18—14, 
20—18, 28—20, dar de fiecare daltă 
Olimpia a revenit puternic și a re
montat, astfel că în minutul 16 scorul 
era 28—28. De aci însă, baschetba
liștii de la Olimpia au comis cîteva 
greșeli de care militarii au profitat 
cu promptitudine. Scorul a devenit 
astfel 41-28 pentru CCA. La reluare. O- 
limpia luptă din toate puterile pentru fie- 
care merge șt datorită unui splendid e- 
fort, pentru care merită toate .laudele, re
face din handicap și ajunge ca în mi
nutul 34 să fie condusă doar cu 5 
puncte: 53—58. De aci însă militarii, 
mai tehnici, mai iuți și rriai rezistenți, 
se distanțează din nou, readizînd scorul 
final de 71—55 și înscriind o vfefo- 
rie care îi readuce în fruntea clasa
mentului.

C.QA„ 
prinei-

Echipa Casa Centrală a Armatei a 
practicat un joc de înaltă valoare 
tehnică și a dovedit că, în ciuda sla
belor comportări din ultima vreme, 
rămîne în momentul de față cea mai 
bună formație a țării Baschetbaliștii 
militari au luptat cu multă ambiție și, 
datorită bunei conduceri de către 
antrenor (prof. C. Herold) au elimi
nat multe din greșelile semnalate la 
ultimele partide. Deși erau handicapați 
de înălțime, ei au dominat lupta sub 
panou și în atac și în apărare, au evi
tat greșelile personale inutile, care 
în alte meciuri au dus la desoomple- 
tarea formației de bază, iar în atac 
au făcut un foarte bun joc colectiv, în 
care aruncările la coș au fost execu-

Rezultatele 
a IX-a etapă 
cane : MASCULIN : CCA—Olimpia
71-—55 ( 41—28), Rapid—Dinamo Tg. 
Mureș 56—73 ( 26—36), Dinai’o
București—Știința Timișoara 49—33
(16—16), Dinamo Oradea — Știința 
Cluj 67—58 (39—26), Torentul Ga- 
lăți—Metalul "
(24—18)111, 
Iași 45—44 
Olimpia—CCA 66—20 (36—12), Con
structorul București—Progresul Bucu
rești 55—52 (27—29), Voința Tg. Mu
reș—Rapid București 42—70 (27—31), 
Alimentara Tg Mures—C.S. Oradea 
48—55 (17—29), Voința Orașul
Stalim—Clubul sportiv școlar Timișoa
ra 89—33 (45—7), CSU—Voința O- 
radea 47—47 ( 21—28).

tehnice înregistrate în 
a campionatelor republi- 

CCA—Olimpia

MIG București 43—40
Cetatea Bucur—Voința

(17—23); FEMININ:

® Prima etapă 
natului francez a 
frunte pe Racing 
gat în deplasare
2—0. Cu același scor a fost învinsă 
Nîmes, lider pentru o singură etapă, 
de către Nice, pe terenul acesteia. In 
rest au predominat meciurile egale: 
Reims — Sedan 1—1, Sochaux —’ 
Toulouse 2—2, Ales — St. Etienn» 
1—1, Angers — Lens 2—2. Pe teren 
propriu au cîștigat Lyon la Monaco 
(4—1), Nancy la Rennes (2—1), Va
lenciennes la Lille (3—2) și Marseille 
la Limoges (2—0). Iată ordinea echi
pelor în clasament: Racing 27 puncte, 
Nîmes și Nice 26, Sochaux 25, Reims 
24, Monaco și Lyon 22, Toulouse 20, 
St. Etienne, Rennes, Limoges și An
gers 19, Valenciennes și Strasbourg 18, 
Nancy și Sedan 17, Lille și Lens 16, 
Ales 13, Marseille 11. De notat că 
Monaco, St. Etienne, Valenciennes, 
Lille, Lens și Marseille au cîte un joc 
mai puțin.

BORIS RIBAK — 2,06 m
® Profitînd de tim-

ATLETfSM pul care se menține 
cald, atleții din Odessa 

au luat parte la un concurs dotat cu 
premiul stadionului „Avangard1*. Cele 
mai bune rezultate au fost înregistrate 
în proba de săritură în înălțime. Aici 
și-au disputat întîietatea V. Popov și 
B. Rîbak. La 2 m Popov a trecut din 
prima încercare, iar Rîbak abia dintr-a 
treia. In continuare Rîbak trece din 
prima încercare 2,03 m și apoi 2,06 m, 
încheind astfel sezonul cu o excelentă 
performanță.

• Selecționata R.P. 
BOX Ungare, care se află 

în turneu în U.R.S.S. 
a susținut cel de al doilea meci la 
Moscova în compania echipei secunde 
a Uniunii Sovietice. Și de data aceas
ta victoria a revenit gazdelor, care au 
învins cu scorul de 14—6.

De peste hotare
Cea mai valoroasă performanță a fost 
stabilită de semigreul Li Pai-iun cate 
a totalizat 432,5 kg. (1354-127,5+170).

• In campionatul 
HOCHEI U.R.S.S. a fost înre

gistrată o mare sur
priză. Tin ara echipă Lokomotiv a reu
șit să învingă cu scorul de 8—3 (1—2, 
5—1, 2—0) formația Aripile Sovie
telor, fostă campioană a țării. In fe
lul acesta echipa T.S.K.M.O. s-a dis
tanțat și mai mult în clasament avînd 
22 p. Urmează Aripile Sovietelor cu 
1-7 p., Lokomotiv cu 14 p și Dinamo
cu 13 p.

HALTERE
• In cadrul unui 

concurs desfășurat la 
Pekin halterofilii chi

Lupie • Sîmbătă s-a des
fășurat la Budapesta 
întîlnirea internaționa

nezi au ameliorat 7 recorduri ale țării.
lă dintre reprezentativele Ungariei și 
Turciei. Victoria a revenit luptătorilor

maghiari cu scorul de 9—7. La pri
mele patru categorii întîlnirile s-au 
desfășurat la lupte clasice. Scorul a- 
cestor partide a fost egal: 4—4. La 
categoriile mari întrecerile au avut loc 
la lupte libere. Aci victoria a revenit 
echipei maghiare cu scorul de 5—3.

• Cunoscutul sprin- 
rĂTlNAJ ter sovietic Evghenii

Grișin, recordman 
mondial și olimpic în probele de 500 
și 1500 m, a reușit în primul său 
concurs din acest an o performanță 
de 42,6 sec. pe 500 m, timp cu care se 
anunță un pretendent principal la cam
pionatele mondiale din 1959. Ghenadii 
Voronin a parcurs distanța în 42,8 
sec. iar Iurii Malîșev în 43,0.

• La Rovaniemi 
SCifl (Finlanda) a avut loc

primul concurs de să
rituri de pe trambulină. Victoria a' 
revenit lui Mauno Kankkonen care a 
totalizat 218 p. Totodată s-a desfășu
rat și o întrecere pentru juniori solJ 
dată cu victoria lui Sinikka Nalkki' 
(170,5 p.).


