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In ajunul finalelor

LUNA MARII PRIETENII
ROMINO- SOVIETICE

Popasuri 
pentru excursioniști

k DEVENIT O TRADIȚIE scumpă
A pentru poporul nostru ca în

fiecare an, între 7 octombrie
7 noiembrie, să sărbătorească prie- 

nia frățească care leagă popoarele 
vietic și romîn — „Marca Prietenie", 
im pe bună dreptate au numit-o 
unenii muncii din patria noastră. 
Luna prieteniei romîno-sovietice" este 
rilej de manifestare a sentimentelor 
ățești ce ne leagă de marele popor 
ire pentru prima dată a sfărtaat că- 
șele exploatării și care primul în 
me a creat o orînduire nouă, socia- 
;tă.
Făurită de-a lungul anilor în lupta 

imună pentru aceleași idealuri, ci- 
lentată puternic în focul luptei pen
ii construirea unei vieți noi, fericite, 
urea prietenie cu Uniunea Sovietică 
ste o chezășie sigură a construirii 

succes a socialismului în scumpa 
astră patrie, un inepuizabil izvor de 

Litere și încredere în viitor.
Oamenii muncii din țara noastră 

i vor uita niciodată că poporul so- 
ietic ne-a ajutat să înlăturăm pentru 
itdeauna chinuitorul jug fascist, să 
iinem temelia vieții noi, socialiste, 
îngele vărsat de glorioșii soldați so- 
etici pentru eliberarea patriei noas- 
e de sub jugul fascist a pecetluit 
! veci frăția de arme romîflo-sovie- 
:ă, expresie a prieteniei și alianței 
: nezdruncinat dintre poporul romîn 

poporul sovietic.
Anul acesta, sărbătorirea „Lunii 

.’ieteniei romîno-sovietice" are loc în 
ira noastră în condițiile cînd întrea- 
a omenire urmărește cu admirație 
>orul triumfal în Cosmos al celei de

dea treia rachete cosmice lansată 
Uniunea Sovietică, mărturie elocventă 
a succeselor grandioase dobîndite în 
ultimii ani de către oamenii de știin
ță din țara constructorilor comunis
mului. De asemenea, recenta vizită 
a lui N. S. Hrușciov în S.U.A., pri
mirea călduroasă pe care i-a făcut-o 
poporul american, reprezintă o puter
nică lovitură dată adepților „războiu
lui rece". Această vizită constituie un 
pas important pe linia destinderii in
ternaționale, a coexistenței pașnice în
tre state, pentru care militează necon
tenit Uniunea' Sovietică.

Alături de întregul popor, sportivii 
patriei noastre, sărbătoresc Luna ma
rii prietenii prin organizarea a nu
meroase și diverse competiții închi
nate acestei sărbători. Prin aceasta, 
sportivii noștri își aduc prinosul lor 
de recunoștință față de poporul sovie
tic eliberator. Este un fagt incontes
tabil că experiența vastă a mișcării de 
cultură fizică din Uniunea Sovietică, 
din care au învățat și învață sporti
vii noștri, a contribuit în mare măsu
ră la realizarea în țara noastră a unor 
importante succese pe tărîmul sportu
lui.

Ca în fiecare an, „Luna prieteniei 
romîno-sovietice" cuprinde manifes
tări variate, atît culturale, artistice 
cît și sportive. încă un minunat pri
lej ca poporul nostru să-șî manifeste 
puternic hotărîrea de a întări necon
tenit prietenia și alianța cu Uniunea 
Sovietică, de a fac££& sb dezvolte în 
veci colaborarea frățească romîno- so
vietică.

Duminică de duminică, mii și mii 
de excursioniști din toață țara 
aleg ca locuri de popas cabanele 
pe Ceahlău, de la Păltiniș, de 
Muntele Mic, din Făgăraș sau de 
Valea Prahovei. Hotelul alpin de 
Cota 1400, pe care-l vedeți in foto
grafia noastră, este printre cele mai 
vizitate.
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(Foto: B. Ciobanu)

La sfîrșitul acestei 
săptămîni (vineri, 
sîmbăfă și duminică), 
orașul Cîmpulung 
Moldovenesc va găz
dui o importantă 
competiție sportivă de 
mase. Este vorba de 
finalele celei de a 
doua ediții a „Cupei 
Moldovei", competiție 
oare a angrenat, 
timp de cîteva luni, 
un mare număr de 
sportivi din satele 
Moldovei.

Cei care au parti
cipat la prima ediție 
a „Cupei Moldovei" 
își amintesc, desigur, 
entuziasmul celor a- 
proape 1000 sportivi, 
care s-au întrecut în 
finale la Iași, ca și 
atmosfera sărbăto
rească care a domnit 
pe stadionul „23 Au
gust" în zilele de con
curs. Fără îndoială 
că și în acest an, în
trecerile finale ale ce
lor mai Buni sportivi 
din satele Moldovei 
vor prilejui dispute 
pasionante, de un bun 
nivel tehnic. Cînd 
spunem aceasta ne 
gîndim la dîrzenia cu 
care s-au desfășurat

întrecerile din cadrul 
etapei regionale,' la 
unele rezultate pro
mițătoare realizate de 
sportivi.

...Lotul sportivilor 
ieșeni care va repre
zenta regiunea la fi
nalele de la Cîmpu
lung Moldovenesc și-a 
terminat pregătirile de 
cîteva : " 
liștii și 
oină au
ultimele 
rificare. 
de oină 
sportivi 
Victoria 
iar fotbaliștii vor fi 
reprezentați de echipa 
Progresul Tg. Fru 
mos. Gimnaștii, care 
s-au pregătit cu deo
sebită atenție vor P 
reprezentați de echipa 
asociației Gropnița 
(raionul Tg. Frumos). 
In sfîrșit, dintre at- 
leți, vor fi prezenti la 
Cîmpulung Moldove
nesc sportivii D. Ră- 
ducanu (comuna 
Banca), Elena Buz
dugan, Dumitru Mi- 
hăilă (reg. Iași), Mi
hai Axente (raionul 
Pașcani) ș.a.

In aceste zile, or-

zile. Fotba- 
jucătorii de 
susținut luni 

! jocuri de ve- 
La întrecerile 

i vor participa 
din asociația 

Andrieșeni,

ganizatorii (consiliul 
raional U.C.F.S. Cîm
pulung Moldovenesc) 
s-au străduit sa asi
gure participanților 
cele mai bune condi
ții de găzduire și de 
concurs și totodată să 
creeze un cadru săr
bătoresc acestei im
portante manifestații. 
Toate finalele se vor 
desfășura pe stadionul 
7 Noiembrie din ora
șul Cîmpulung, cu 
excepția celor de 
trîntă, care vor avea 
loc în sala Voința din 
oraș. La terenul 7 
Noiembrie s-au luat 
măsuri pentru o pa
voazare corespunză
toare. Totodată, gru
puri de pionieri și de 
școlari au prestat 
muncă voluntară pen
tru curățirea pistei.

Față de pregătirile 
efectuate pînă acum 
de consiliul U.C.F.S. 
al raionului Cîmpu- 
lung Moldovenesc, se 
poate afirma că tina- 

„Cupei Moldovei" 
avea asigurate 

cadru corespunză- 
iar concurenții se 
bucura de condi-

lele
vor 
un 
tor, 
vor_ _ ....
ții optime de întreceri.
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Crosul „Să întîmpinăm 7 Xoiembrie" 
în plină desfășurare

Cîteva relatări din
Crosul „Să întîmpinăm 7 Noiem

brie", devenit în decursul anilor o 
.competiție atît de populară în rîndu- 
"rile oamenilor muncii din țara noas- 
' tră, se bucură și la actuala ediție 
de un frumos succes. In orașele și 
satele patriei noastre, zilnic, mii și 
mii de tineri și tinere se pregătesc 
asiduu și concurează cu toată însu-

Mar|i, in intilnîrea feminină Știința București — Știința Timișoara, 
un nou rezultat surprinzător: 5-5 (2-3)

Care vor fi echipele campioane de 
iamnă? Iată întrebarea care fră- 
tîntă în aceste zile pe mai toți iubi- 
>rii acestui sport din țara noastră, 
itr-adevăr, cu două etape înainte de 
lîrșitul turului, situația — aproape 
lentică — de pe primele locuri ale ce- 
>r două clasamente, este departe de 

ne oferi un răspuns precis. In am- 
ele întreceri, „plutoanele" sînt con- 
use de cîte trei echipe înșirate pe dis- 
nța de două puncte și dintre ele vor 

desemnate cîștigătoarele primului 
#c la sfîrșitul turului.
In campionatul masculin, liderul, 

himia Făgăraș, mai are de jucat cu 
ictoria Jimbolia și în ultima etapă 
a primi vizita echipei Dinamo Bttcu- 
ști, într-un joc de o deosebită im- 
ortanță pentru ordinea primelor cla
nțe. Actualii campioni, aflați la nu- 
tai două puncte de lider, susțin aș- 
îzi un joc relativ ușor cu Voința Si- 
iu, astfel că întîlnirea lor cu Chimia 
a fi decisivă. A treia pretendentă la 
efie, Dinamo Or. Stalin, joacă astăzi 
i deplasare cu C.S.M. Reșița, o 
chipă greu de învins pe teren propriu, 
ir duminică acasă cu Victoria Jim- 
olia și în cazul unor rezultate favo- 
abile, ar putea aspira la primul loc.
Nu mai puțin pasionante sînt și ul- 

mele etape ale campionatului femi- 
in. Aici C.S. Tg. Mureș și Știința 
iucurești (cu un joc mai mult) se 
flă în fruntea clasamentului la ega
late de puncte, urmate la două 
uncte de Rapid. Știința a jucat marți 
u Știința Timișoara și bucureștencele 
,u obținut în mod surprizător de greu 
umai un rezultat egal: 5—5 (2—3). 
'imișorencele au jucat foarte bine, a- 
înd conducerea la scor în cea mai 
îare parte a partidei, gazdele reușind 
ă egaleze de-abia în ultimele secun- 
e. In eventualitatea că C.S. Tg. Mureș 
i Rapid vor învinge astăzi pe C.S.M. 
te’șița și respectiv Record Mediaș, 
at duminică Știința va întrece Con-

structorul la Timișoara, o victorie a 
rapidiștelor în meciul lor direct din 
ultima etapă cu C.S. Tg. Mureș ar 
aduce cele trei echipe la egalitate de 
puncte. In acest caz va decide desi
gur golaverajul, în prezent superior 
Științei.

Iată programul complet al jocurilor 
din etapa de astăzi: CATEGORIA A 
MASCULIN : București: Dinamo— 
Voința Sibiu (Stadionul Dinamo, ora 
16) ; Rapid—C.C.A. (Stadionul Giu- 
lești, ora 16); Reșița: C.S.M. Reșița 
—Dinamo Or. Stalin; CATEGORIA A 
FEMININ: Mediaș: Record—Rapid; 
Tg. Mureș: C.S. Tg. Mureș—C.S.M. 
Reșița; Or. Stalin: Tractorul—Steaua 
roșie Sibiu; București: Cetatea 
Bucur—Constructorul Timișoara.

Sîmbătă va începe la Moscova a IlI-a ediție 
a campionatului mondial feminin de baschet
• Programul echipei R. P. Romine • In primul meci, reprezentantele 

noactre vor întîlni echipa R.P.D. Coreene

Sîmbătă va începe la Moscova cea 
,de a treia ediție a campionatului mon- 
‘dial feminin de baschet, competiție 
menită să stabilească ierarhia celor 
mai bune reprezentative pînă la viitoa
rea ediție a campionatului. La întrece
ri vor participa — printre alte țări — 
puternica reprezentativă a R.P. Bulga
ria, cîștigătoare a ultimei ediții a cam
pionatului european desfășurat în anul 
1957 la ..............................................
Uniunii 
cund la 
mondial 
tigătoare a titlului de campioană eu
ropeană în 1953 (la Moscova) și 1955 
(la Praga); precum și echipa R. Ceho
slovace, prezentă la toate marile com
petiții internaționale în lupta pentru 
primul loc. Aceste trei reprezentative au 
început pregătirile de mai multă vreme 
și rezultatele obținute în diverse 
tllniri de verificare sînt elocvente.
chipa Bulgariei a cîștigat turneele 
la Messina, Raguza și București,

A

Varșovia, redutabila echipă a 
Sovietice, clasată pe locul se- 
ediția a Il-a a campionatului 
(1957, Rio de Janeiro) și cîș-

în- 
E- 
de 
re-

Fază din meciul Știința București—Știința Timișoara desfășurat marți in 
Capitală. Atacanta timișoreană Elisabeta Golosie care a înscris în această 
partidă 4 goluri, va trage la poartă, ca toată opoziția apărătoarelor bucu- 

restene și va marca, aditcînd conducerea echipei sale
(Foto: H. Nandy)

prezentativa Uniunii Sovietice a dis
pus de echipa R.P. Polone, iar forma
ția R. Cehoslovace a învins de două 
ori reprezentativa țării noastre, la 
Kyjov și la Gottwaldov. Alături de a- 
ceste favorite ale campionatului mon
dial, vor mai participa echipele R.P. 
Ungare, R.P. Polone (care în meciu
rile cu U.R.S.S. s-a comportat exce
lent), R.P.F. Iugoslavia, R.P.D. Coree
ne, precum și tînăra echipă a țării 
noastre, a cărei verificare a fost efec
tuată cu prilejul turneelor desfășurate 
în Sicilia, R. Cehoslovacă si la Bucu
rești.
Echipa R.P. Rotnîne părăsește Capitala 

în cursul dimineții de azi, plecînd cu a- 
vionul spre Moscova. Lotul este alcă
tuit din Maria Voicu, căpitană a 
echipei. Viorica Niculescu, Octavia 
Cucuruz, Hanelore Krauss, Ana Hara- 
larnbie, Anca Racoviță, Teodora Pre- 
descu, Georgefa Ivanovici, Ecaterina 
Cherciov, Cornelia Gheorghe, Irina 
Romfeld și Virginia Jujescu.

Meciurile se vor disputa în sala 
acoperită de la complexul Lujniki. în 
cadrul conferinței comisiei permanente 
a federațiilor de baschet din Europa și 
bazinul mediteranean — ținută de cu- 
rînd la Budapesta — delegații U.R.S.S. 
au anunțat programul după care se 
va desfășura turneul campionatului 
mondial. Echipa țării noastre va juca 
sîmbătă cu R.P.D. Coreeană, duminică 
cu R. Cehoslovacă, luni cu R.P. Po- 

Bulgaria, joi 
sîmbătă 
octombrie cu

lonă, miercuri cu R.P. 
cu R.P.F. Iugoslavia, 
U.R.S.S. și duminică 18 
R.P. Ungară.

Cil

Știrile zilei

Cen Fen-iun —1,785 m!
In cadrul recentelor întreceri de at

letism desfășurate la Pekin, atleta chi
neză Cen Fen-iun a stabilit un nou re
cord al țării sale la săritura în înăl
țime cu rezultatul 1.785 m. Cen Fen-iun 
(R.P. Chineză) este a doua perfor-

Satu Mare și Iași
flețirea pentru cinstea de'•ia se cali
fica în etapele următoare ale acestei 
tradiționale competiții. Relatările co
respondenților noștri devin tot mai 
numeroase și ele oglindesc însufleți-’ 
rea cu care s-au pregătit participan- 
ții pentru realizarea unei cît mai fru
moase comportări. In rîndurile de 
mai jos vom relata cîteva 
privind desfășurarea acestei 
tiții.

• LA SATU MARE 
concursuri s-au desfășurat în 
21 septembrie. Asociațiile sportive dit*

aspecte 
corn pe -

primele 
ziua de

Aspect din desfășurarea
ceri de cros

unei întrec

oraș s-au îngrijit din 
procurarea echipamentului 
de mobilizarea participanților la cros. 
Datorită măsurilor luate, numărul 
concurenților a trecut în momentul 
de față de 4.000. O activitate deo
sebită au depus în această privință 
consiliile asociațiilor sportive Unio- 
Meteorul roșu, Dinamo, Voința și ale 
Școlilor medii nr. 1 și 2 și Școlii 
profesionale nr. 1. Singurele asocia
ții care n-au dat toată atenția mun
cii de mobilizare si de pregătire sînt 
Flamura roșie. Sănătatea și Cons
tructorul. Activitatea acestora a fost 
însă analizată și probabil că în zi-

(Continuare In pag. a 2-a)

vreme de 
necesar și

rneră 
mcrta

în istoria probei, după record- 
mondială lolanda Balaș (R.P.R.),

Echipa R. P. Chineze a ciștigat 
turneul de baschet de la Pekin

Pekin s-a desfășurat un turneu inter-

Chineze, R.P. Bulgaria ți 
Baschetbaliștii chinezi au 

cucerind primuli

La „ _ ____ __ _.
national de baschet cu participarea repre
zentativelor R.P.
R. Cehoslovace. ____________ ... __ .
obfinut un frumos succes, cucerind primuli 
loc în clasament. In ultimul meci, eî au1 
învins echipa R. P. Bulgaria cu 86-471 
(44-39), dupâ ce în ajun terminaseră învjlH 
gători cu 91-66 (49-34) în meciul 
Cehoslovaci. (Agerpresj.



Un meci de fotbal din... bucăți

Desen de D. Mihăilă

De cum vine toamna, înotocielismul 
intră într-o nouă fază a activității 
sale : aceea a întrecerilor de motocros. 
Va fi un sezon foarte „tare" atît pen
tru faptul că numărul de clase s-a 
micșorat (în felul acesta mărindu-se 
numărul concurenților de la fiecare 
probă), cît și pentru că valoarea con- 

(/ curenților noștri a crescut simțitor. 
'Viată de ce considerăm că în actualul 

... . C sezon spectatorii vor putea urmări dis-
ceput și un sjirșit de meci. I pute șj maj Cîrze, mai dinamice decît

Al doilea... început a fost in mo-f~m anjj trecuți
mentol cind fotbaliștii de laAgnilcO pn- , gc ya desfă du.
^ intrat ut posesia legmmațulor (lei minică dimin€afă traseul L obi 
uitasem intr-o mașina și șoferul,/W raiit _ din spatcfe stadionului Con- 
copermdu-le după o bucala de (Șosealla Olteniței). El este
a făcut cale întoarsa) Cdeva nurude70rganizat de către Federația romînă de 

^zr.a’nsța rjotl .^wcr£" j motociclism, în colaborare cu clubul
''...............................meciul începea^ Kpo,rtiv Constructorul. Traseul de anul

că lucrurile
mai poate Sur-

Păcat că nu s-a întimplat să aveți 
vreo treabă prin Tirnăveni în ziua 
ii nd a fost programat meciul dintre 
Voința Tirnăveni și S.M.T. Agnita, 
din cadrul seriei a II-a a campiona
tului regional de fotbal. Ați fi avut 
ocazia să fiți martori la o partidă de 
fotbal cu totul deosebită de cele pe 
care le-ați urmărit pină acutn, chit că 
au fost de categoria A sau chiar in
ternaționale: o întilnire cu trei... în
ceputuri și tot atitea... sjirșituri /

Primul... început a fost ca la orice 
meci: arbitrii au ieșit pe teren, s-au 
aliniat în fața publicului, după cate 
arbitrul de centru, Dumitru Petrescu, 
a Sunat prelung din fluier (că Mi- 
Irani), chemind echipele la întrecere. 
Spre Surprinderea publicului, și-a fă
cut aptirifia nilhiai o S’haură echipă: 
Voința tirnăveni. Cealaltă formație, 
a tractoriștilor din Agnita, nu știm 
cum â făcut cum a dres, dar a venii 
la teren fără legitimații și, firește, 
fotbaliștii n-au fost primiți să joace. 
Arbitrul Dumitru Petrescu a așteptai 
timpul regulamentar și apoi a fluie
rat din nou (tot atît de puternici), 
consfințind în felul acesta victoria cu 
3—0 a echipei locale.

Deci, să notăm, ca Să nu le 
încurcăm: pină acum am avut un în-

arbitrului Petrescu: 
pentru a doua oară!

Cu asta, s-ar părea 
s-au lămurit și că nu 
veni decît cel mult al doilea... sfir-i 
șit, In momentul cind se vor epuiza 1'" ta întreceri' — 
cele 90 minute de joc. Meciul s-a des-* 
fășnrat normal, a mai greșit pe ici pe 
colo arbitrul, dar cind o echipă in 
ninge cu 6—1, cum au făcut Tîrnă-, 
venii, cine mai stă să numere greșe
lile de arbitraj?...

Tocmai cind fotbaliștii de la Voința f văzute în concurs sînt’: 125 cmc, '175 
se pregăteau să marcheze și al șap-\ cmc, 250 cmc și 350 cmc. 
telea gol — trrrrrr! — a răsunat fiu- 
ierul arbitrului, vestind sfirșitul par --------------------------------------------------
tidei. Sperăm că ați notat: cel de a. j , . . . r ••
doilea sfirșit. Echipele s-au îndreptat Ljala de box in Cinstea Lumi 
spre centrul terenului, gata să salute # e .
publicul, iar căpitanul echipei învinse prieteniei romino - sovietice 
să stringă mina căpitanului 
învingătoare.

' . . —. b yumzeuzu in uinsreDar spectatorii nu plecau. Dimpo-ff mîno-sovietice douâ 
iriî)d, tinii din ei au început să strig? L

metPCt

trecut a fost modificat, astfel că el 
permite dezvoltarea unor viteze mai 

'mari, cerînd participanților mai mult 
curaj și mai multă îndemînare. La a- 

....----- '. ■ adevărate examene
înaintea campionatelor — participă 
maeștri ai sportului și sportivi fruntași 
■din Capitală (din cluburile sportive 
C.C.A., Dinamo, Voința, Rapid, Metalul 
M.I.G. etc), precum și concurenți din 
Sibiu. Pioești, Reșița ș.a. Clasele pre-

echipeiy
Asociația sportiva I.C.I.-C.F. București or

ganizează în cinstea Lunii prieteniei ro- 
. _’__J interesante gole de

box. Sîmbâtâ seara, la ora 19, în sala de 
c 1 Iii festivități o clubului I.Ș.B. din str. Berzei„Nu s-a terminat Iți merged rtr 55 -ya o fla)â în cacjfu| careio

ceasul anapoda! Da-l la reparat, lat^vor încrucșa mânușile 26 boxeri. Desprin- 
.........  X dem din program următoarele înfîLnjri t

V Nicolae Aileni (I.C.I.-C.F.) - Dumitru Mușat 
, / (Semănătoarea), Constantin Dumitru (I.C.I.- 
,| C.F.) - Mihai Dincâ (Constructorul), loan
\ Pâtruț (I.C.I.-C.F.) - llie Râdulescu (Di-

V riamo), Constantin Stânescu (I.C.I.-C.F.) •»- 
Atunci <7//î lu*'u ?-eov (^€fnâhatoaxea)

ae ^șa pare i-m^
arătat ca fluierase cu... 10 mituite > I.C.I.-C.F. București și Dinarno Oradea.c *noii : pen-f Asbciația sportiva Semanâtbareâ organi

zează o ..competiție de box sistem elimi
natoriu dotdtâ cu ,;Cupa Semănătoarea". 
Competiția este rezervată boxerilor de ca
tegoria a doua, a treia și începători. 
Prima reuniune se va desfășura astă-seară 
în sala I.S.B. începînd de la orele 19,30. 

(V. DUMITRESCU, coreSp.)

cqoperativă! |
Arbitrul Petrescu s-a uitat la ceas, 

l-a mai pus la ureche, i-a învîrtit de' 
cit ev a ori șurubul, dar... nu s-a du-\ 
tnîrit de ce strigă publicul, 
intervenit arbitrii de tușă, 

niai devreme!
Și meciul a început din 

tru a... treia oară! S-a mai jucat 10', 
minute, dar n-a mai insistat nici Vo-i 
ința Tirnăveni să mai marcheze și' 
nici cei din Agnita să obțină cumva... | 
egalarea. Apoi, arbitrul Dumitru Pe
trescu a fluierat sfirșitul meciului. Del 
data aceasta definitiv și... irevocabil.

Așa a decurs la Tirnăveni acești 
meci cu trei... începuturi și trei... sfir- 
șituri. Dacă ați luat notițe, Cum v-am' 
rugat, e bine să li controlați, fiindcă, 
noi s-ar fi putut să ne fi încurcat cui Mîinp încep la Craiova întrecerile 
aceste începuturi și sfîrșituri de meci.f penultimului concurs al etapei finale 
Că prea multe au fost! \a campionatului republican individual

| de tenis de masă. Rezultatele con- 
JACK BERARIU jtează și pentru Cupa F.R.T.M. Va fi 

VASILE GODESCU \ interesant de urmărit lupta care se 
(după o scrisoare trimisă de5va da pentru consolidarea poziției

I. Hasașiu) ( fruntașe în Cupa F.R.T.M. între spor-

Programul turului campionatului feminin 
de volei, categoria A

Etapa •< 11 octombrie 1959
Dinamo București — Progresul Tîrgoviște
Voința Sibiu — Rapid București
Metalul M1G București — Voința Orașul Statin 
C.P. București — Petrolul Constanța
Progresul București — Știința Timișoara
Știința Cluj — Someșul Cluj
Etapa a ll-a, 18 octombrie 1959
Dinamo București — Voința Sibiu 
Știința Timișoara — Știința Cliij
Petrolul Constanța — PMgresul București 
Voința Orașul Stalin — C.P. București 
Râpid București — Metalul MlG Bticitrești 
Progresul Tîrgbviște — SOrheștll Cluj
Etapa a lll-a, 25 octombrie 1959

Voința Sibiu — Progresul Tîrgoviște 
Metalul MlG București — Dinamo București
C.P. București — Rapid București 
Progresul București — Voința Orașul Stalin
Știința Cluj — Petrolul Constanța
Someșul Cluj — Știința Timișoara
Etapa a !V-a, 1 noiembrie 1959

Dinațiio B'uctir'ești' — C.P. Buclirești 
Voința Sibiu — Metalul MIG Bucureiști 
PeRohil Conhtanțn — Sohieștil Cluj 
Voința Orașul Stalin — Știința Cluj 
Rapid București — Progresul București 
Progresul Tîrgoviște — Știința Timișoara
Etopa a Va, 8 noiembrie 1959
Metalul MIG București — Progresul Tîrgoviște 
C.P. București — Voința Sibiu
Progresul București — Dinamo București 
Știința Cluj — Rapid Biicti’rești
Someșul Cluj — Voința Orașul Stalin 
Știința Timișoara — Petrolul Constanța
Etapa « Vi a, 15 noiembrie 1959

Din-ajțto București —. Știiilța Cluj 
Metalul MlG București — C.P. București
■Rapid București — Schieștil Cluj

Voința Orașul Stalin — Știința Timișoara
Voința Sibiu — Progresul București 
Progresul Tîrgoviște — Pctroliil Constanța

Etapa a Vll-a, 22 noiembrie 1959

C.P. București — Progresul Tîrgoviște 
Progresul București — Metalul MIG București 
Știința Cluj — Voința Sibiu
Someșbl Cluj — Dinămo București
Știința Timișoara — Rapid București
Petrolul Constanța — Voința Orașul Stalin

Etapa a Vlll-a, 29 noiembrie 1959

Progresul Tîrgoviște — Voința Orașul Stalin 
Rapid București ■— Petrolul Constanța
Dinamb București — Știința Timișoara
Voința Sibiu — Someșul Cluj
Metalul MIG București — Știința Cluj
C.P. Buclirești — Progresul București

Etapa a !X-a, 6 decembrie 1959

Progresul București — Progresul Tîrgoviște
Șțiința Cluj — C.P. București
Someșul Cluj — Metalul MIG București
Știința Timișoara — Voința Sibiu
Petrolul Constanța — Dinamo București 
Voința Orașul Stalin — Rapid București

Etapa a X-a, 15 decembrie 1959

Progresul Tîrgoviște — Rapid București 
Dinamo București — Voința Orașul Stalin 
Voința Sibiu — Petrolul Constanța
Metalul MIG București — Știința Timișoara 
C.P. București — Someșul Cluj
Progresul București — Știința Cluj

Etapa 3 Xl-a, 20 decembrie 1959

Știința Cluj — Progresul Tîrgoviște
Someșul Cluj — Progresul București
Știința Timișoara — C.P. București.
Petrolul Constanța — Metaii.il MIG București
Voința Orașul Statin — Voința Sibiu
Rapid București — Dinamo București

Așteptată cu deosebit interes, cea 
mai importantă competiție internă a 
echipelor masculine de baschet — cam
pionatul categoriei A — începe dumi
nică. Cele 12 echipe și-au început 
antrenamentele de mai multă vreme și 
jocurile de verificare susținute în ul
tima perioadă au dovedit că jucătorii 
și-au dat toată silința pentru ca în 
acest campionat să aibă o comportare 
cît mai frumoasă.

In prima etapă sînt programate ur
mătoarele întîlniri:

Dinamo Tg. Mureș—Dinamo Bucu
rești ;

Voința Iași—Rapid București ;
Dinamo Oradea—C.C.A.;
Steagul roșu Orașul Stalin—Știința 

Cluj:
Metalul M.I.G, București—Știința

București;
Știința 

rești;
Meciul

duminică

Timișoara—Progresul Bucu-

din Capitală s€ va desfășura 
la ora 20 în sala <5iuleșt£

Începe campionatul masculin de baschet. De duminică vom avea din nou 
prilejul să asistăm la faze spectaculoase, ca aceea din fotografia de mai 
sus, în care Caragheorghe încearcă să arunce la coș, deși Tursugian este 
hotărtt să-l împiedice. (Foto: V, Bagcac)

î

Finala campionatului 
republican feminin de șah

începînd de sîmbătă, Capitala găz
duiește ultima fază a campionatului 
republican feminin de șah. Întrecerile 
finale se vor desfășura între 10 și 30 

tivii de la Progresul Cluj și cei de 
la Constructorul București, între care 
există, pefitru rnoffleht, mimai o di
ferență de șapte puncte, ceea ce în 
formula actuală de disputare a aces
tei competiții, poate fi ușor recupe
rată, Cît privește întrecerea pentru 
desemnarea campionilor țării la pro
bele individuale, disputele se vor 
purta în special pentru a se aduce 
clarificări în pozițiile de la mijlocul 
clasamentului, pentru că în ceea ce 
privește primele locuri este puțin pro- 
babit ca actualii lideri să mai poată 
pierde acum sau în ultima etapă de 
Ia București, avantajul substanțial de 
puncte acumulat.

lată clasamentele înaintea concursu
lui care începe mîine: campionatul 
republican, simplu bărbați : 1. Negtî- 
leScti 20 p., 2. Popescu 12 p., 3-4. 
Pesch—Cobîrzan Gh. 8 p._ 5-6. Bot- 
tner—Bodea 4 p., 7-9. Bujor, Rethî, 
Nazarbeghian 3 p.; simplu femei i 1. 
Ella Constantinescu 20 p., 2. Catrinel 
Folea 12 p., 3-5. Geta Piticii. Marin 
Alexandru, Luci Șîăvescu, etc. Cupă 
F.R.T.M.: 1. Progresul Cluj 115 p., 
2. Constructorul București 108 p., 3.
Voința București 87 p._ 4. Progresul 
București 31 p., 5-6. Petrol Chimie 
București, C.S. Oradea 9 p.

oct. în Sala de festivități a M.F.A. din 
str. Ing. Snligny 2. Vineri, în ajunul 
începerii finalei, are loc tragerea la 
sorți a participantelor. Pe lista jucă
toarelor participante figurează: Maria 
Pogorevici, Elisăbeta Polibroniade, 
Margareta Teodorescu, Elena Udifdec, 
Elena Sigalas, Alexandra NicoLau, 
Margareta Perevoznic, Eleonora Go- 
gîlea, Doina Maier, Clara Friedntah, 
Maria Desmireanti, Elena Rădăcină, 
Rene Farkas, Paraschiva Soos, Rodlca 
Reicher, Domnița Antonie, Eugenia 
Popa, Sanda Filipescu.

Din toate sporturile
CAMPIONII DE SCRIMĂ Al CAPITALEI
La sfirșitul sdpfârtiîhii trecute s-a desfă

șurat campionatul de scrima al orașului 
București.

lata care sînt primii clasați : FLORETA 
BĂRBAȚI : 1. Sorin Poenaru (C.C.A.); 2.
Iosif Zilahi (C.C.A.); 3. Barbu Olonescv
(Progresul). FLORETA FEMEI : 1. Maria Vi- 
col (Progresul); 2. Paula Roman (C.C.A.) t 
3. Georgeta Sacheldrie (C.C.A.). SPADĂ ; 
1. Constantin Stelian (C.C.A.) ; 2. Radu Ma- 
noliu (Progresul); 3. Dan lonescu (C C.A.). 
SABIE : 1. Dumitru MuSta’â (C.C.A.); 2.
Radu Vihtilă (C.C.A.); 3. Constantih Stelian 
(C.C.A.).

SIMPOZION
Aslâzi dupo-amiozâ, începînd de la ora 

18, îh salo de conferințe a U.C.F.S. (str. 
Vasile Conta nr. 16), va avea loc un sim
pozion cu prilejul apropiatei începeri a 
cafhbionat'elor republicane de volei. Cu a- 
cest prilej va vorbi tov. Pavtel Cîmpeaftu, 
vicepreședinte al Federației romîne de vo
lei. In continuare va rula filmul campiona
telor europene de volei disputate în 1958 
la Praga.

Sînt invitate sâ ia parte echipele mascu
line și feminine de categoria A din Bucu
rești, cele mas’culinte din categoria B, an
trenori, cohducâtorii secțiilor de volei, arJ 
bitri.

Crosul „Să înlîmpinăm 7 jfoigmbrtc" 
în plină desfășurare

(Urmare din pag. 1)

Iele următoare vom constata că și în 
aceste unități se vor lua toate mă
surile țicntru succesul crosului.

a IN REGIUNEA IAȘI crosul „Să 
fntîm'pmăm 7 Noiembrie" a fost pre
gătit din timp de către consiliul 
U.C.F.S., care s-a îngrijit de trimi
terea afișelor în toate raioanele și a 
controlat distribuirea lor în asocia
țiile din orașe și din cohitine. Tot
odată s-au luat măsuri ca stațiile de 
amplificare să facă o propagandă co
respunzătoare, să popularizeze regu- 
laiiientul crosului, să dea sfaturi teh
nice viitorifor pârtidipanti. In Orașe 
și în raioane au fost țih'ute ședințe 
'cu 'preș'ddihții consiliito'r asociațiilor 
sportive, care au primit îndrumări

organizatorite, tehnice și administra
tive, Primele întreceri în orașul Iași 
s-au desfășurat duminică. In cittda 
timpului nefavorabil, au participat 
peste 2.500 de tineri și tinere. In mod 
deosebit s-au evidențiat pentru buna 
mobilizare și frumoasa organizare a- 
sO'ciațiile sportive Tricotajul. C.F.R, 
„llie Pintilre", Grupul școlar și da 
meserii, Școala profesionala C.l'.R, 
Depou, Școala medie ,.Mihail Sado-' 
veanu", Țesătura, Penicilina ș. a. StF 
bliniem munca deptlsă de consiliile 
asociațiilor sportive Progresul și Vo; 
iirța (raionul Vaslui), Flacăra și Tpț- 
can (raionul Mgrgeni), Progresul 
Huși și Tractorul Tirji (raionul 
linși) ș. a. Pentru săptămînileUrmă
toare și-au planificat concursurile alte 
asociații sjtortive.

Metaii.il


Steagul roșu Orașul Stalin 
1 Motor Zwickau 6*0 (4*0) 
' ORAȘUL STALIN 7
Din noii fotbaliștii de 
lin au făcut un joc care a satisfăcut 
pe deplin pe inimoșii săi suporteri. 
Azi, Steagul roșu s-a comportat ex
cepțional și dacă, deobicei. cînd vor
beam despre jocul acestei echipe re- 
'marcam — în primul rînd — apă
rarea, de data aceasta linia de atac 
a fost cel mai bun compartiment. 
Cei doi interi, Fusulan și Meszaros 

Voi dintre noii campioni ai R.P.R. la tir: Aurelia Cosma (C.S. Tg. Mu-( Ih au prestat un joc de o ridicată
reș) și Valentin Enea (C.C.A.}. € valoare, fiind continuu inițiatorii și

... - , /coordonatorii acțiunilor de atac.

in ultimele două zileIII Ullllllulu UUulI Lllu \rător pe j0S| de la j6 m și deschide 
PDIUinilPSIlO flQ lin i scorul. Trei minute mai tîrziu, după
I uPllUliUUlIu llU III So combinație cu Fusulan. Proca în-

, l scrie al doilea gol. Abia este repus 
I.E.B.S.-ului, care n-a pus la punct in» țn j<x? ș, Meszaros II interceptează 

deschide in diagonala, pe 
acesta depășește întreaga 

apărare a oaspeților și urcă scorul 
la 3—0! Oaspeții fac eforturi vădite 

, • ■ t să stăvilească iureșul gazdelor și
de pe poligonul de calibru redus, fapt / ab;a jn min. 13 au prima acțiune 
care a contribuit la respectarea în-\ 
tocmai a programului stabilit. >

lată rezultatele tehnice :
Talere aruncate din șanț manșa a 

IlI-a : 1. I. Dumitrescu (Recolta)
94 t-; 2. Gh. Florescu (C.C.A.) 93 t.;
3. A. loanițescu (Sănătatea) 89 t;i Ploești (prin telefon). — Marți s-a 
Clasament individual pe 300 talere disputat în localitate întîlnirea iriter-
1. I. DUMITRESCU 276 t, campion/națională de fotbal dintre echipele Pe
al R.P.R.; 2. Gh. Enache 272 t; 3. Gh.C troiul Ploești și Diosgybri V.T.K. După
1- lorcscu (C.C-A.) 270 t. Armă liberă Zo luptă pasionantă, meciul s-a înche- 
calibru redus 3x40 focuri seniori, po-Vjat cu un rezultat de egalitate 1 — 1 
ziția culcat: l. V. ENEA (C.C.A.) 395/0'—i). jn prima repriză ambele echipe 
p, campion al R.P.R.; 2. I. Văcaru (Di-țau prestat un joc de bună factură teh- 
namo) 394 p; 3. E- Popovici (Aleta-cnjc^ dinamic și spectaculos, cu faze
v’-3^ !?J'%oU?te\\4'?-MR^ina6nteresante. Petrolul a avut inițiativa 
Voința) 3»3 p (9 rmqWJ 5.^ CrjS-\?i în primill sfert dc oră a doinlinat 

țea $italm), 393 p^ (6 muș îcțar. In min. 1 Constantinescu, iar în
'/ min. 3 și 16 Fronea au fost pe punctul de 

mu \a dar au ratat în apropierea
gfeRUf porții. La un contraatac, Pali ai trecut 
- - - .\ de Fronea și a șutat spre poartă. Min- 

’*gea lovindu-se de Marinescu a ricoșat 
în fața lui Neacșu, care, nu a reușit 
s-o intercepteze și... Ivan a deschis 
scorul: 0-1. Egalarea a survenit în min. 
40. La un corner, Babone a tras în

........... _ . __________ . . . „i *n pose313 
3. N. Rot'ar'u " (C'C.A.)' 361’'p; 4. nA lui ȘÎ a trimis-o cu capiii spre Bădu- 
Toader (C.C.A.) 360 p; 5. V. Eneat lescu, care a reluat — tot cu capul — 
359 p. Clasament pe echipe: 1. C.C.A A sub bară: 1 — 1. In repriza a doua 
1439 p; 2- Dinamo 1403 p; 3. Spartaq 
1370 p; clasament individual pe trei 
poziții: 1. I. SÎRBU 1140 p, campion 
al R.P.R.; 2. C. Antonescu 1136 p; 3, 
N. Rotarii 1133 p; 4. V. Panțuru 
1126 p; 5. I- Văcarii (Dinamo) 1125 p; 
clasament pe echipe: 1. C.C.A. 4513 p;
2. Dinamo 4466 p; 3. Spartac 4388 p; 
pistol calibru mare: 1. V. ATANASIU 
(Știința), 575 p, campion al R.P.R.;
2- M. Dochiliță (Metalul) 572 p; 3. Gh. 
Magyar (Dinamo) 571 p; 4. Ilie Nițu 
(Cetatea Bucur) 565 p; 5. Gh. Vieru 
(C.C.A.) 564 p; clasament pe echipe: 
1. Dinamo 2240 p; 2. C.C.A. 2233 p;
3. Metalul 2208 p-

să știe spectatwul

(prin telefon), 
la Orașul Sta-

'Marți și miercuri, campionatele re
publicane de tir au continuat la poli
gonul Tunari cu probele de talere 
aruncate din șanț, armă calibru re
dus 3x40 focuri seniori și pistol 
calibru mare. Cele două zile de 
concurs s-au soldat cu un nou re
cord R.P.R. pe echipe și umil egalat. 
De altfel, majoritatea competitorilor a 
arătat o formă mulțumitoare. Lupta 
a fost deosebit dc echilibrată, mai 
ales la armă calibru redus unde 
un mare număr de conctiretiți și-au 
stabilit poziția în clasament numai 
dttpă baraje la „muște" și la „de
cari". Cele mai bune rezultate au 
fost obținute la armă calibru redus, 
unde trei trăgători au trecut de 1130 
puncte, și la pistol calibru mare, unde 
V. Atanasiu (Știința) a egalat re
cordul țării cu 575 p- Rezultatul lui 
’V. Atanasiu nu este însă definitiv 
-deoarece există o contestație la un 
foc de gabarit. Lipsa — regretabilă 
— a unor membri ai juriului de 
apel, care plecaseră de pe poligon (?!), 
a împiedicat judecarea contestației.

Cu toate eforturile pe care le-ati 
făcut, taleriștii n-au mai putut ame
liora în ultimele două manșe, rezulta
tele slabe din prima zi, astfel că a- 
ceastfi probă s-a încheiat cu rezultate 
nesatisfăcătoare.

In aceste zile trebuia să se desfă
șoare și proba de cerb alergător, însă 
din cauza lipsei de preocupare a

timp util instalația respectivă, intre-t balonul 
cerea a fost amînată. Remarcăm, în/ Fusulan 
schimb, preocuparea federației de spe
cialitate pentru asigurarea unor con
diții optime desfășurării întrecerilor1

mai periculoasă la 
roșu, ratată însă 
min. 22, Meszaros 
careu și David transformă lovitura 
de la 11 m. Cinci minute după aceea, 
Jura scapă singur spre poartă, însă 
Ghiță îi blochează balonul la pi
cioare.

După pauză, Steagul roșu se men
ține în atac și în min. 65 Campo 
majorează scorul la 5—0. Scorul fi
nal este stabilit în min. 67, cînd — 
în urma unei combinații cu Fusulan — 
Meszaros II înscrie din nou. A arbi
trat bine Gavrilă Pop (Or. Stalin).

STEAGUL ROȘU: Ghiță (Cernea- 
nti) — Zbîrcea, ZAHARIA. Moarcăș, 
(Tîrnoveanu) •— Bîrsan, Szigeti — 
Hașoti (Campo), FUSULAN, Proca 
(Gane). MESZAROS II. David.

MOTOR ZWICKAU: R. Bauman, 
— Niess, Klaubitz, Wilde — GRU
NER (Lindner), Nitzger — E. Frantz, 
Tattscher, Jura (Schuller) V. Bauman. 
R. FRANTZ.

GH .MĂZGĂREANU și 
C. GRUlA-coresp

poarta Steagului 
de E. Frantz. In 
II este faultat în

Ce trebuie

RĂSFOIND REGULAMENTUL 
JOCULUI DE FOTBAL ■ ■B

PETROLUL PLOEȘTI-DIO SGYORI V.T.K. 1 -1 (1-1)

teL Clasament pe echipe: 1. C.C.Â., 
1565 p"”— nou record al R.P-R.; 2J 
Dinamo 1563 p; 3. C.F.R. Arad 1550 p; 
poziția în genunchi; ț. I.
(C.C.A.) 386 p, campion al R.P.R-;
2. C. Antonescu (Spartac) 383 p; 3.
V. Panțuru (Dinamo) 381 p; clasament 
pe echipe: 1. C.C-A. 1505 p; 2. Dina
mo 1504 p; 3. Spartac 1483 p; poziția 
în picioare: 1. C. ANTONESCU 367’p, -. — —- -- ----- - -------
campion al R.P.R.; 2. 1. Sirbu 363 p; ( bară, mingea a ajuns iarăși

meciul a fost mai slab. Ambele echipe 
au jucat dur, depășind uneori limitele 
jocului bărbătesc. Ploeștenii au domi
nat mai mult, insistînd, în special, 
spre sfîrșitul partidei. Nu au reușit 
însă să marcheze pentru că oaspeții 
s-au retras în apărare, barînd calea 
atacanților ploeșteni uneori chiar cu 
7—8 oameni. N. Mihăilescu (București) 
a arbitrat cu scăpări; el nu a fost des
tul de energic ca să-i tempereze pe jti-1 
cători.

PETROLUL: Sfetcu-Pahonțu, Mari
nescu, Neacșu (Tendler)—Fronea, Ta- 
barcea (Neacșu)—Constantinescu, D. 
Munteanu (Tabarcea), Dridea, Babone 
(A. Munteanu), Bădulescu (Marin Mar
cel).

DIOSGYORI V.T.K.: Hodi-Werner, 
Szigeti, Paulas—Tdrbk, Fekete—Ivan, 
Csanyi, Kiss (Matisz), Papp (Jakab), 
Păli.

Primele rezultate din turneul final 
al campionatului republican 

de hochei pe iarbă
Țurncul final al campionatului republican 

hochei pe iarba, care inițial fusese 
programat la Orașul Stalin, și-c schimbat 
locul de disputare la București, din cauza 
condițiilor atmosferice.

La acest turneu participa 6 echipe : 
Știința București, Fulgerul Oltenița, Con
structorul București , Victoria București, Elec
trica Oradea și Constructorul Cluj. Trage
rea la sorți a indicat următoarea ordine : 
1. Fulgerul " - - - •
București, 3. 
București, 5. 
trica Oradea.

Marți s-au disputat două jocuri, al treilea, 
Știin/a București - Constructorul Cluj, fiind 
amfnat pentru vineri dimineața la ora 10.

Meciul Fulgerul Oltenița‘-Electrica Oradea 
s-a terminat cu victoria orâdehilor cu sco
rul de 3-1 (0—0), după ce echipa din 
Oltenița a condus 55 minute cu 1-0. Oră- 
denii au cî ști gat în ultimele 15 minute, 
cînd și-au depășit adversarii și au domi
nat insistent. Golurile au fost marcate de 
Cseh'.k și Vamoș (2) pentru Electrica . și 
Ciorică pentru Fulgerul. In cel de al doilea 
joc, Constructorul București și Victoria Bucu
rești au terminat la egalitate, 0-0.

In cadrul celei de o doua etape, desfă
șurată ieri, Știința București - superioara 
ca pregătire. - a dispus de Electrica Ora
dea cu 2-0 (2-0) prin punctele marcate
de Samur. Victoria București a întrecut 
Constructorul Cluj cu 1-4) (1-0), Baghilovici 
fiind autorul golului victoriei. Cil dă eî 
treilea joc, Const r y^țorul Bjjcurești-^uigerul 
OitenTta ’teftiISht la bgalitâte : 1-1 (0-1), 
golurile fiind marcate de Ilie Dumitru pen
tru Fulgerul și Bușe pentru Constructorul. 
Slab arbitrajul prestat de către G. Dumi
trescu. Trebdie j_a menHopâm cg. în cele 
doi>6 jocuri susținute, Fulgerul Oltenița a 
^rqat cîte un gol valabil pe care arbitrii 
nu le-ao ffCSrdat

Astăzi, tot pe ferenbl III dîh Parcul ,,23 
August", se joacă următoarele meciuri : 
Constructorul Cluj-^uTgeWI Oltenița (ora 10), 
Co-rtstrucîorul București—Elbctr ied Ordded 
(ora 14.45) și Știința București—Victoria 
București (ora 16.15).

I. RADULESCU și 
M. BEDROSlAN-coresp.

Oltenița, 2. Constructorul 
Constructorul Cluj, 4 Știința 
Victoria București și 6. Elee-

V. GORUN

Astăzi se deschide 
patinoarul artificial
Inccpînd de astăzi se deschide pen-

tru folosința publicului și a sportivi-1 _ _ „ _ . rpij»
lor patinoarul artificial din parcul. „23/ I N A 1 J
August". De cîteva zile, tehnicienii SeT *
la această bază sportivă au lucrat/ . .
pentru verificarea instalației si pentrii ) ® JțK”r,le. de. c? CK.'>r,c /V c< c

de gheața se prezenta tn bune condi- 
țittni, astfel îneît, îflcepînd de azi, ea( 
va fi la dispoziția sportivilor și a 
publicului amator de patinaj. I

Programul de funcționate a patinoa
rului artificial nu a fost stabilit încă,' 
urmînd ca după alcătuirea programu- 
lui de antrenament al secțiilor de 
hochei pe g—— — ---------- .
oțele în care patinoarul va fi pus la 
dispoziția publicului.

CLUJ 6 (prin telefon). Aseară a 
avut loc în sala Armatei din localitate 
a doua întîlnire între boxerii romîni 
și italieni. In fala puternicilor boxeri 
italieni, noi am folosit o echipă B, 
în care au evoluat multi pugiliști 
tineri.

Și la Cluj, ca și la București, oas
peții au lăsat o axcelentă impresie 
îndeosebi în ceea ce privește comba
tivitatea și pregătirea lor fizică, 4>b; 
ținînd o netă victorie cu 10-0- Cei 
zece reprezentanți ai țării noastre 
s-au comportat sub orice critică, ceea 
ce dovedește că pregătirile pentru în-

vea loc pe stadionul „23 August" 
după următorul program :

Ora 14.15: Progresul—U.T.A.
Ora 16.00: C.C.A. — Minerul Lu- 

peni.
• Echipa Vasas din Budapesta a 

acceptat invitația Clubului Sportiv
, . , , , -j Oradea și duminică Va susține la

antrenament al secțiilor del Oradea o întîlnire amicală cu echipa
gheață-să_ se ,5j(cS.O. Partida de campionat C S.A.

«. _ Sibiu—C.S.O., programată duminică,
se va disputa în ziua de 21 octom
brie.
• Federația tornină de fotbal atra

ge din nou atenția secțiilor de fot
bal organizatoare de meciuri oficiale 
că trebuie să ia cele mai severe mă
suri de organizare pentru ca atît în 
incinta terenului, cît și în 
arbitrilor să nu pătrundă

•tîlnirea de la Cluj nu s-au făcut cu, 
simț dc răspundere. Dar, despre a- 
ceasta Vom mai vorbi. x .REZULTATE TEHNICE. Franceschit soane decit cele prevăzute de regu- 
(I) b. p. V. Vintilă (R) ; Zamparini /lamenfrfe competițiilor.
(I) b. p. Oltcanu (R) ; Mastellaro (I)\ ----------------

b. p. Farcaș (R); Musso (I) b. ab. 3/
Urlățeanu (R) ; Orma’ (I) b. ab- 3\ Locațiune de bilete 
Dumitru (R) ; Mazinghi (I) b. ab. 2/
Marin Ion (R); Benventiti (I) b.l Pentru jocurile de fotbal C.C.A.— 
dese. 3 Cojan (R) ; Napoleoni (1)1 Minerul Lupeni și Progresul—U.T.A., 
b. K.O. 2 Monea (R) ; Del Papa/care vor avea loc duminică ne sta
ll) b. p. Zâharia (R) ; Mas’teghinX dionul „23 August" sînt valabile bile- 
(I) b. ab, 1 ‘Gheorghioni (R)- /fele cu seria 33, care se pțm în vîn-

R. CALARAȘANU C zare de azi la casele «obișnuite.

vestiarele 
alte per-

Jucătorii Rapidului se pregătesc 
intens în vederea meciului de du
minică de la Constanța. Ieri după- 
amiază, ei au făcut un antrena
ment la două porți, în compania 
formației Aeronautica. In fotogra
fie : Copil în plină cursă, și-a de
pășii adversarul și șe pregătește 
să tragă.

Ni s-a întîmplat deseori să ve- .J 
dem spectatcri protestînd și recla- 1 
mînd fault atunci cînd doi fotba- ] 
liști au jucat balonul cu piciorul î 
ridicat sau cu talpa, fără să peri- ] 
cliteze într-un fel sau altul inte- < 
gritatea corporală a adversarului, j 
De asemenea, am auzit pe alții « 
protestînd atunci cînd un juca- ] 
tor care a lovit mingea cu capul a- < 
pleeîndu-se, în timp ce adversarul o 1 
juca cu piciorul, a fost sancționat « 
cu lovitură liberă indirectă. In < 
schimb, ieșirile portarului cu picio- J 
rul sau genunchiul înainte nu au 
provocat nici un protest din par- ] 
tea spectatorilor.' '

Ce spune regulamentul de joc | 
în această privință ? «

Articolul 12, alineatul I : „Joa- ] 
că de o manieră apreciată de ar- j 
bitru drept periculoasă, de exem- I 
piu încearcă să lovească mingea ] 
cu piciorul în timp ce aceasta este < 
ținută de portar".

Cu alte cuvinte, este vorba de 
joc periculos, care —« în mod nor- 1 
mal — este sancționat cu o lovi- ] 
tură liberă indirectă.

In primul caz însă, nu se apli- J 
că prevederea regulamentară de ] 
mai sus. Jucătorii joacă în condi- 1 
țiuni egale balonul și nu comit j 
nici o infracțiune ridicînd picio- ] 
rul sau preluînd cu talpa mingea. 1 
atît timp cît nu prezintă vreun | 
pericol pentru adversar. Deci, ar- ! 
Litrul nu avea ce să sancționeze 
și protestele unor spectatori nu 
erau justificate. De asemenea, nici j 
în cazul jucătorului care a lovit 1 
mingea cu capul ,aplecîndu-se, ar- 1 
bitrul n-a greșit. In -această privin-' ] 
ță, F.I.F.A. a venit mai de mult ( 
cu o precizare prin care stabilește ] 
că în astfel de cazuri arbitrul tre- « 
buie să sancționeze pe un aseme- ] 
nea jucător deoarece face joc pe- i 
riculos pentru el însuși. Preciza- 1 
rea a fost făcută cu? scopul de a "i 
preveni accidentele. Duc i însă 1 
unii arbitri procedează altfel, sanc- • 
ționînd pe celălalt jucător — care 
nu-i cu nimic vinovat că adversa- < 
rul său „bagă capul" cînd el joacă' 
mingea — ei greșesc și de aici' 
pornește și confuzia dre domne; te: 
printre unii spectatori, aceasta este;, 
geneza protestelor lor nejustificate.;1 
După curii și în cazul portarilor,.! 
lipsa de intervenție a arbitrilor-* 
face să creadă pe unii spectatori ! 
că nu trebuie sancționați. Recent,,; 
în meciul Lotul 3 — Diosgybri'! 
V.T.K., arbitrul O. Mitran a lăsat 
nesancționată o ieșire cu picioa- ' 
rele înainte, spre jucătorul Ca- 
coveanu — care urmărea balonul 
— a portarului maghicr Ilodi 
(min. 87). A fost un caz tipic de 
joc periculos din partea portaru
lui, pe care însă — în general — 
arbitrii noștri nu-I sancționează, 
ci „închid ochii". Foarte rar am 
văzut portar sancționat pentru o 
asemenea infracțiune și decizia ar
bitrului a fost înregistrată ca un 
adevărat... eveniment, ca act de 
mare curaj...

Regulamentul, însă, este precis și 
! cunoscîndu-l în totul, pot fi evi- 
1 tate multe confuzii și atitudini ne

sportive în tribune, un c bitraj 
poate fi mai bine apreciat. De a- 
ceea se tmpu..j studierea lui te
meinică de către spectatori, iar 
pentru arbitri interpretarea și a- 
plicarea lui unitară.

!
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PREMIILE CONCURSULUI

PRONOSPORT nr. 40

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul Pronosport 
nr. 40 din 4 octombrie au fost stabilite 
următoarele premii:

Premiul 1: 20 variante cu 11 re
zultate exacte revenind fiecărei va
riante cîte 2949 lei.

Premiul II: 
zultate exacte 
riante cite 378

187 variante cu 10 re- 
revenind fiecărei va- 

lei.

1938 variante cu 9 re- 
revenind fiecărei va-

Premiul III : 
zultate exacte 
riante -cîte 54 lei.

Fondul de premii: -235.959 lei.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES nr. 39 : •

In urma trierii ȘÎ omologării^Wi 
riantelor depuse la concursul Proțj$4 
expres nr. 39 din 4 octombrie au ÎQ&ț 
stabilite următoarele premii :

Categoria a H-a: o variantă căreia 
îi revine 56.665 lei ;

'Categoria a IlI-a: 9 
cîte 6296 lei tiecare;

Categoria a IV-a 
'cîte 1180 lei fiecare

Categoria a V-a: 
cîte 191 lei fiecare;

Categoria a VI : 1240
■ cîte 45 lei fiecare :

Categoria a Vll-a 
cîte 26 lei fiecare.

Fond de premii 396.656 lei.
Rubrică redactată de 1. S. Loto- 

Pronosport.

variante 3
48

296

variante

variante

variante

3

a

a

4312 variante â



CARNET ATLETIC
Clujul a învins Oradea

Duminică și luni s-a desfășurat pe 
stadionul „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
din Cluj întîlnirea de atletism între echi
pele orașelor Cluj și Oradea. La între
ceri au participat cîte trei concurenți 
de echipă pentru fiecare probă. Victo
ria a revenit echipei Clujului care a 
totalizat 326 p față de cele. 302 p rea
lizate de reprezentanții Oradei.

Iată cîtcva din cele mai bune rezul
tate înregistrate cu acest prilej: băr
bați: 100 m: Ilarie Măgdaș (C) 11,1; 
Dragau (O) 11,4, acesta este un ju
nior foarte talentat; femei: 100 m: 
Leontina Neta (C) 12,6; 4C0 tn: Mări
tiș Cuțui (C) 59,2; 80 m garduri: Neța 
12,3; lungime: Neța 5,61. (Aurel Pa- 
laae-Ursu, corespondent).

Eva Mayer: 1,63 m la înălțime
In cadrul unui concurs-atletic care 

a avut loc zilele trecute la Hunedoara, 
sportiva Eva Mayer (Corvinul) a reu
șit să treacă peste ștacheta ridicată la

1,63 m. Această performanță reprezin
tă un nou record personal al Evei 
Mayer. Sărind 1,63 m Eva Mayer s-a 
apropiat la numai 2 cm de norma pre- 
olimpică la această probă.

Campionatele republicane 
de juniori

La sîîrșitul săptămîriii viitoare, sta
dionul Republicii din Capitală va găz
dui întrecerile din cadrul campionate
lor republicane de atletism pentru ju
niori și junioare. Aceste campionate 
trebuiau să se desfășoare în luna iunie 
dar au fost aminate din cauză că a- 
tunci ele succedau la numai o săptă- 
rnînă campionatelor republicane școla
re și că majoritatea tinerilor se aflau 
în plină perioadă de examene. Dispu
tarea lor acum este un motiv în plus 
ca întrecerile să se bucure de un suc
ces și mai mare. Tocmai de aceea sîn- 
tem convinși că ediția anului 1959 a 
campionatelor republicane de juniori 
va atinge un ridicat nivel tehnic.

0 «silă pagina 
în dezvoltarea șiiioiei mondiale
Ziarele, radioul, televiziunea din lumea întreagă con

sacră materiale elogioase la adresa oamenilor de știință 
sovietici, care au lansat zilele trecute o nouă rachetă 
cosmică în direcția Lunii.

Iată o știre care stîrnește nu numai interes și admi
rație, dar care reflectă, în același timp, forța și superio
ritatea socialismului în domeniul cercetării spațiului cos
mic.

Prin această dovadă impresionantă a capacității lor 
creatoare, oamenii de știință din Uniunea Sovietică au 
înscris o nouă pagină strălucită în istoria dezvoltării 
științei mondiale.

îmi exprim profunda admirație față de acest nou suc
ces al științei sovietice, care servește 
progresului.

cauzei păcii și

BARBU
maestru al sportului

PREDESCU
la motociclism

Pe „pista“ interplanetară

Echipa de tenis Progresul București 
a cucerit titlul de campioană republicană

s-au clasat Steagul roșuPe locurile următoare s~au clasat Steagul roșu 
Orașul Stalin, C. F. R. Timișoara și C. S. Oradea

După șase zile de întreceri, turneul 
final pentru desemnarea echipei cam
pioane republicane de tenis a luat sfîr
șit. Titlul de campioană a țării pe 
anul 1959 a fost cucerit pe merit de

Juniorul Gheorghe Boaghe (Progre
sul București) a adus echipei sale 
trei prețioase victorii pentru cucerirea 
titlului de campioană republicană
formația Progresul București (antre
nori Cristea Caralulis și Petre Ursan), 
care s-a dovedit cea mai bine pregăti
tă dintre cele patru echipe participan
te la etapa finală. Progresul a avut 
cei mai buni jucători în tripla campioa
nă' a R.P.R., Julieta Namian, tînărul 
Petre Mărmureanu și în special junio
rul Gheorghe Boaghe, care- a adus 
puncte prețioase echipei sale. De ' alt
fel, toți jucătorii Progresului au lup
tat cu multă dîrzețiie pentru o. com
portare cît mai bună, pentru victorie.

Marți și miercuri au avut loc ulti
mele două întîlniri, C.F.R. Timișoara— 
C. Si Oradea și Progresul București— 
Steagul roșu Orașul Stalin, ultima 
partidă fiind decisivă pentru" stabili
rea echipei campio'ăhe. Primele for
mații au cîștigat cu același scor 12-7. 
Din cele 19 meciuri' ale confruntării 
care a pus față în față Progresul și 
Steagul roșu, doar patru întîlniri au 
fost mai interesante și de un nivel 
tehnic oarecum mulțumitor. Este vorba 
de partidele Boaghe—Necula, Julieta 
Namian—Hermina Brenner, Boaghe—

Baciu și Hermina Brenner, Țiriac— 
Julieta Namian, Cristea. Tenismanii 
de la Steagul roșu au opus o rezisten
ță dîrză și fără îndoială este o perfor
manță frumoasă faptul că ei s-au cla
sat pe locul II în ierarhia celor mai 
bune echipe din țară. Rezultate tehni
ce : Cristea—Turușanco 6-0, 6-0, 6-1 ; 
Caralulis—Racoviță 6-2, 5-7, 6-0, 4-6, 
6-0; Ungureanu—Țiriac 1-6, 2-6; Fătu 
—Barabaș 7-5, 1-6, 3-6; Mărmurea
nu—Baciu 6-0, 6-4 ; Boaghe—Necula 
6-2, 6-4 ; Julieta Namian—Hermina 
Brenner 6-3, 6-4 ; Ștefania Trepcea— 
Heide Bosch 0-6,0-6 ; Cristea—Raco
viță-6-2, 6-1, 6-4; Ungureanu—Bara- 
baș 6-3, 5-7, 6-4 ; Mărmureanu—Necu
la 7-5, 6-1 ; Caralulis—Klein 6-1, 6-1, 
6-1; Fătu—Țiriac 0-6, 2-6; Boaghe- 
Baciu 6-1, 6-1 ; Cristea, Caralulis—Ra
coviță, Klein 6-3, 6-0, 3-6, 6-1 ; Ungu
reanu, Fătu—Țiriac, Barabaș 1-6, 5-7; 
Mărmureanu, Boaghe—Baciu, Necula 
6-1, 6-2 ; Namian, Trepcea—Brenner, 
Bosch 4-6, 1-6; Namian, Cristea— 
Brenner, Țiriac 6-8, 9-7, 1-6.

Pentru locurile 3-4, s-au întîlnit 
C.F.R. Timișoara și O. S. Oradea, 
prima formație terminînd învingătoare: 
Sorin—Petrovici 6-2, 6-2, 3-6x 6-0 ;
Wolf— Nagy 6-3, 1-6, 6-0, 6-2; Spăta- 
ru-Somogy 6-3, 6-0 ; Leihnam—Schozki 
6-3, 6-2 ; Falb-Uihely 6-3, 6-4 ; Schipor 
—Both 6-1, 6-1 ; luliana Barna—Livia 
Avram 0-6, 0-6 ; Maria Leonte—Erika 
Bannyai 2-6, 2-6 ; Wolf—Petrovici 6-4, 
10-8, 4-6, 3-6, 4-6; Leihnam—Somogy
5- 7, 5-7 ; Schipor—'Uihely 4-6, 9-7,
2- 6 ; Sorin-Nagy 6-2,6-3, 6-2 ; Spăta- 
ru—Schozki 6-3, 6-2 ; Falb—Both 6-2,
6- 1 ; Sorin, Wolf—Petrovici, Nagy 6-4,
3- 6, 6-1, 1-6, 6-0 ; Spătaru, Leihnam— 
Somogy, Schozki 6-3, 6-2 ; Falb, Schi- 
por—Uihely, Both 6-4, 6-3 ; Barna, 
Leonte—Avram, Bannyai 2-6, 2-6 ; Le
onte, Falb—Avram, Petrovici 0-6, 1-6.

La șah: 
fi. 0. Germană—R. P. Bulgaria 11-9

După întîlnirea susținută la Bucu
rești în compania echipei R.P.R., re
prezentativa de șah a R.D. Germane 
a întîlnit la Sofia reprezentativa R.P. 
Bulgaria. Meciul a luat sfîrșit marți 
cu victoria șahiștilor germani: 11 — 9. 
La băieți scorul a fost 8'/2—7‘/2 pen
tru oaspeți, iar la fete 2'/2—1*/2. (T. 
Hristov). ,

Aseară la Sofia: 
Lokomotiv-Dinamo București 1-0

SOFIA 7 (prin telefon). întîlnirea amicală de fotbal 
dintre Lokomotiv și Dinamo București s-a încheiat cu 
victoria gazdelor, la scorul de 1—0 (0—0). Jocul a fost 
de slab nivel tehnic. Comportarea ambelor echipe nu 
a corespuns așteptărilor. Lokomotiv a jucat totuși mai 
legat, a luptat mai mult și a tras mai des la poartă, 
meritînd prin aceasta victoria. Jucătorii de la Dinamo 
au fost impreciși în pase. înaintașii au acționat mai muit 
prin pătrunderi individuale și au tras rar la poartă. 
Totuși au avut cîteva situații, ratate de Cădariu (min. 
12 și 65, cînd a tras în bară) și V. Anghel (min. 35). 
Unicul gol al partidei a fost marcat de Debîrski (min. 
71). LOKOMOTIV: Iosifov—METODIEV, STANILIROV, 
Apostolov—Arsov, Dragomirov—Malinov, Kotev, Takev, 
Kotkov, DEBÎRSKI. DINAMO: UȚU—Popa, CĂLINO- 
IU, Panait—Al. Vasile, Nunweiller—V. Anghel, Cădariu, 
Ene, Szakacs I. Koszegi. TOMA HRISTOV

De patru zile omenirea urmărește cu un interes din ce 
in ce mai mare știrile despre zborul in Cosmos al nou
lui mesager al socialismului — cea de a treia rachetă 
cosmică lansată în Uniunea Sovietică. In timp ce radio- 
telescoapele observatoarelor astronomice de pretutindeni 
scrutează spațiile, iar savanții din toate țările își ex
primă admirația față de noua și extraordinara realizare 
a oamenilor sovietici de știință, racheta cosmică se de
plasează netulburată pe orbita stabilită, trecind cu pre
cizie prin punctele fixate.
m Sird uluitoare înfăptuirile științei și tehnicii sovietice, 

ceea ce se poate realiza în alte țări, 
sovietică înaintează hotărît spre cuce-

Depășind cu mult 
știința și tehnica 
rirea Cosmosului.

Ing. VIORICA NICULESCU 
maestră a sportului la baschet

LUNA către SATURN: 
numărul alergătorilor! Va 
săm... culoare!

.Văd că iar a crescut 
trebui, curînd, să tra-

(Desen: Petre Stoenescu)

TAL a luat conducerea 
în turneul candidaților

doua jumătate a turneului can- 
mondial de șah. 

Zagreb, a început

A 
didaților la titlul 
care continuă la

Mai sînt de notat rămînerea în urmă 
a lui Petrosian și revenirea lui Smîs- 
lov, concretizată în runda,a 17-a prin 
victoria (tot cu n,egrele!) fostului 
campion al lumii asupra actualului 
campion unional. Petrosian pierduse 
și partida întreruptă cu Olafsson — 
cea mai lungă a turneului (76 mu
tări). Nu s-a reluat întrerupta Fisher 
—Petrosian.

Au rămas întrerupte și celelalte 
două partide din runda a 17-a. Gli
gorici are avantaj la Olafsson, iar 
Benko la Fisher.

In clasament: Tal 12, Keres 10'/2, 
Petrosian, Gligorici 8'/2 (1), Smîslov 
8, Fisher 6‘/2 (2), Benko 6(1), Olafs
son 5 (1).

Marti, la Făgăraș:

Vorwârts Berlin—
Chimia Făgăraș 17-15(10-8)

Eăgăraș 7 (prin telefon). Peste 2.000 
de spectatori au asistat marți la în
tîlnirea de handbal care a opus echi
pei Chimia din localitate, pe campi
oana R.D. Germane, Vorwârts Berlin.

Partida a prilejuit un joc spectacu
los, rapid, de o înaltă factură tehnică 
și a luat sfîrșit cu victoria handbaliș- 
tilor germani cu scorul de 17—15 (10 
—8). Chimia Făgăraș a jucat de la 
egal la egal cu valoroșii handbalist! 
germani și numai greșelile comise de 
apărarea ei în ultimele minute de joc 
au privat-o de un rezultat egal, pe 
care l-ar fi meritat.

VALENTIN LAZAR — coresp.

MIHAIL TAL (U.R.S.S.) 
sub semnul unei lupte și mai încor
date ca pînă acum. Iar surprizele nu 
lipsesc. Keres a suferit 2 infringed în 
ultimele 3 runde, fiind distanțat acum 
la 1 */2 p. de Tal, nou și autoritar li
der. Aceasta datorită faptului că în 
întîlnirea lor directă din runda aj7-a, 
Tal (cu negrele) a reușit să îfiscrie 
un punct prețios, obligîndu-1 pe fostul 
lider să se recunoască învins la mu
tarea 40. De notat că în precedentele 
lor întîlniri din acest turneu, Keres 
eîștigase de două ori. In ajun. Tal a 
mai acumulat un punct din întrerupta 
cu Gligorici.

HOCHEI PE GHEAȚA

Turneul selecționatei Bucureștiului 
în R. P. Ungară, R. F. Germană, 
Belgia și Olanda. (Budapesta 22 și

Au luat sfîrșit lucrările 
Congresului Federației 

internaționale de Volei

24 noiembrie, Berlin 26 noiembrie, 
Hanovra 28 noiembrie, Essen 29 no
iembrie, La Haye 2 decembrie, Ltege 
4 decembrie, Anvers 5 decembrie).

TENIS DE MASA
Participarea la un concurs interna

țional în 
iembrie).

R. P. Ungară (13—15 no-

Meciul
Italia, la

GIMNASTICA
feminin R. P. Romînă —• 
București (1 noiembrie).

FOTBAL
Meciul R. P. Romînă — R. P. Bull 

garia, la București (8 noiembrie).

Pregătirile echipei R. P. Bulgaria
SOFIA 7 (prin 

komotiv—Dinamo 
garia a susținut 
vederea partidei cu Franța. Selecționata a cîștigat cu 
5—2 (0—2). Au marcat: Kolev (2), Manolov, Milanov și 
Largov. A jucat formația : Naidenov-I. Dimitrov, Ma
nolov, Covacev-Largov, I"Ț 
naiotov, Iachimov, Kolev. Dlh lot mai fac 
Iliev, Ianev, Velev etc

Marți s-au încheiat la Budapesta 
lucrările celui de al VH-lea Congres 
al Federației. Internaționale de Volei.

TWUTIWUE HI” /Congresul a primit ca noi membre ale1H Ha, jJl 1» jll. ) federației următoarele țări: @anada,
Chile. Haiti.’ > Indonezia, Irak, Iran, 
Maroc, Portugalia, Filipine. Hongkong 
și insulele Mauriciu. Astfel, în pre
zent numărul țărilor afiliate în fede-

telefon). In deschidere la jocul Lo- grația internațională este de 64. Ce- 
București, reprezentativa R. P. Bul-Zrerea de înscriere a federației din 
un meci de verificare cu Slavia, înlTaivan a fost respinsă. De aseme- 

_ nea," federația de volei * din Coreea
de Sud a fost înștiințată că nu va 
fi primită ca membră decît cu con- 

pa_Tdifia să accepte alcătuirea unei e 
Rakarov CcWpe . comune cu R.P.D. . Coreeană 

® pentru J.O. 1964 de la Tokio.
Participant!:' la Congres au procedat 

la realegerea biroului federației, care 
acum se prezintă astfel : Paul Libaud 

n- —Franța (președinte). Henri Aujard
înzimo — Franța (secretar).. Au fost aleși 

ca vicepreședinți delegați din 8 țări 
(U.R.S.S.. R. Cehoslovacă. R. P. Ro- 
mînă, S.U.A., Brazilia. Italia, R. P. 
Ungară și R. P. Polonă).

Kițov-Miianov, Abadgiev,
C._ .... j : parte "

Dinamo Bacău la Leipzig: 1-1 (1-1)
LEIPZIG 7 (prin

Bacău a terminat la egalitate, 1—1 (1—1), astă seară 
cu Lokomotiv. Romînii au deschis scorul în min. 10 prin 
Drăgoi și au fost egalați în min. 38. Prima repriză a 
fost echilibrată, în a doua a dominat Dinamo.

telefon). Echipa de fotbal

Ultimele rezultate ale turneului 
de polo din R. P. F. Iugoslavia
Marți seara a luat sfîrșit la Du

brovnik (R.P.F. Iugoslavia) turneul 
internațional de polo la care au par
ticipat reprezentativele a 5 țări.

în ultimele zile, în partidele cele 
mai importante s-au înregistrat rezul
tate egale. Echipa U.R.S.S. a terminat 
la egalitate (2—2) cu puternica echi
pă a R.P. Ungare. Tot cu un rezul
tat egal (4—4) a luat sfîrșit meciul 
dintre reprezentativele U.R.S.S. și Iu
goslaviei. Ultimul meci a furnizat o 
mare surpriză: echipa Italiei a dis
pus cu 5—2 de reprezentativa R.P. 
Ungare, ocupînd astfel locul al doilea.

Iată clasamentul final: 1. R.P.F.
Iugoslavia 6 p. (golaveraj 16:10) ; 2. 
[talia 6 p. (golaveraj 17:14); 3. R.P. 
Ungară 4 p. (16:13); 4. U.R.S.S. 4 
p. (21:19) ; 5. Olanda 0 p. (5:19).


