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„ȘTAFETA PRIETENIEI 
Wlta-SWICE”

Nenumărate sînt manifestațiile 
prin care oamenii muncii din țara 
noastră sărbătoresc cea de a 42-a 
aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Sportivii 
participă și ei la numeroase com
petiții închinate acestui mare eve
niment. Printre acestea, un loc 
important îl ocupă „ȘTAFETA 
PRIETENIEI RQAIiNO-SOVt.E- 
T1CE“.

Primele schimburi ale ștafetei se 
vor efectua de 1a comune la cen
trele de raion. Etapa a Ii-a va fi 
purtarea ștafetelor de la centrele 
raionale la cele refiaaale, urmind 
ca etapa a tfl-a să se desfășoare 
pe următoarele cinci trasee. Pri
miți pornește din orașele Baia 
Mare și Oradea; purtătorii ștafetei 
acestor regiuni se întîlnesc la Cluj, 
de mrde iși vor continua drumul 
prin Tțj. Mures și Tg. Ocna lă 
Bacău. Al doilea traseu are ca 
pw»ct iniția! orașul Timișoara, par- 
ourgtadu-se apoi ruta Deva—Si
biu — Orașul Stalin — Ptoești— 
București. Al treilea traseu 
începe de la Craiova, trece 
prirt Pitești și ia sfirșît toi în Ca
pitală. A1 patrulea va purta me
sajele sportivilor pe rula Constan
ța—Tulcea—Cătați—Focșani, iar 
ultimul începe de la Vatra Dornei, 
trece prin Suceava și se oprește 
1* lași.

Traseul final are ca punct de 
plecare orașul București (unde 
se primesc și ștafetele aduse pe 
traseele II și HI), trece prin Ur- 
z.iceni, Buzău. Focșani (unde se 
primește ștafeta irosea hă IV), Ba
cău (nade se primește ștafeta a- 
dusă pe traseul t), Roman, Rodul 
1 toatei, lași (unde se primește șta
feta traseului V și a regiunii lași).

Devenită tradițională. „STAFE- 
TA PRIETENIEI tOMINO-SOVIE- 
TJCE" va polariza, ea in Ifecare 
an, interesul maselor d« sportivi 
dia țara noastră, care iși vor a- 
răta ta acest fel dragostea tar lată 
de marele popor sovietic, construc
tor al cmtuHMsiuutai. tată de marea 
sărbătoare a oamenilor maor i din 
lumea întreagă, ziua de 7 Noiem
brie.

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R. P. Romînă
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ZIUAJ»ETROLISTULUI
teri s-a sărbătorit in toate unitățile 

petrolifere din țara noastră „Ziua Pe
trolistului". Fericit prilej de trecere in 
revistă a frumoaselor realizări obținute 
de cei care prin munca lor plină de ab
negație scot din adiiicurile părnintului 
„aurul negru”, această sărbătoare de
monstrează înalta prețuire de care se 
bucură muncitorii petroliști in patria 
noastră.

Industria noastră petroliferă — a- 
c castă neprețuită bogăție a țării — a 
cunoscut in anii regimului democrat- 
popular o dezvoltare fură precedent, ea 
constituind astăzi « mîndrie a întregu
lui popor. O duiă cu înflorirea ei s-au 
imbunătățit considerabil și condițiile de 
muncă și de viață ale petroliștilor, atit 
de mizere in trecutul întunecat, cind 
trusturile monopoliste exftoatau această 
bogăție « tării noastre.

(■are au reușit una dintre cele mai fru
moase performanțe: cucerirea timp de 
doi ani la ritid a titlului de campioni ai 
țării. Importante succese au obținut 
pină acum sportivii petroliști și in alte 
ramuri ca rugbi, scrimă, handbal etc.

De „Ziua Petrolistului" oamenii mun
cii -din întreaga țară le-au adresat mun
citorilor petroliști un fierbinte salut, 
urindu-le tot mai multe și mai frumoa
se succese in îndeplinirea angajamente
lor ce și le-au luat pentru mărirea con
tinuă a producției și a reducerii prețului 
de cost, contribuție de seamă la crește
rea bunăstării poportflui muncitor din 
patria noastră.

Cu prilejui acestei sărbători, sportivii 
din întreaga țară urează tinerilor pe
troliști noi succese în muncă și sport.

DE IERI, PATINAJ 
ÎN BUCUREȘTI...

A venit oare iarna"?
Nu, patinăm pe gheață artificială,.
Iji patinoarul artificial din parcul 

sportiv „23 August" din Capitală s-a 
deschis ieri dimineață sezonul spor
tiv de iarnă. Din primele orc ale 
dimineții, o mulțime de tineri și ti
nere au ținut să participe la actul 
festiv al primei zile de patinaj din 
București.

De ieri iubitorii sportului cu pa
tine se pot antrena și pot petrece 
clipe plăcute, în acordurile muzicii,, 
pe gheața patinoarului artificial din 
complexul sportiv „23 August".

Fote text : BORIS CIOB.iNU

Spartul, important mijloc de întărire 
a sănătății, necunoscut altădată in rin- 
durile petroliștilor le-a devenit acestora 
in anu luminoși a.i regimului nostru un 
nedespărțit tovarăș. Astăzi, mișcarea 
dc cultură fizică și spori din patria 
noastră cuprinde sute de asociații spor
tive in care adit'eazu zeci de mii de 
sportivi petroliști. Succesele deosebit 
de frumoase înregistrate de aceștia in 
•competițiile interne și internaționale ati 
trezit admirația maselor largi de oa
meni ni muncii și au umplut de bucu
rie i rum de bravilor muncitori petroliști. ■ 
Pasionată fotbalului, în general; și mai • 
ales îrijlăcăr.tții suporteri petroliști ti 
înconjoară ca dragoste pe fotbaliștii

Campionatul mondial feminin de baschet
Echipele U.R.S.S., R.P. Bulgaria și R. Cehoslovace 

învingătoare la scor în primele două zile

Chifiiia Făgăraș și Știința Bueurești 
în fruntea clasamentelor

După o lupta pasionantă, desfășura
tă de-a hjirgid a 9 etape, echipele par- 
Ecțpaiwte ta campionatele republicane 
de handbal an terminat — eu etapa 
itessfășurată ieri- prima junmtate a 
aMreceni lor.

• lin campionatul masculin, Chimia 
Făgăraș a confirmat forma bună din 
acest sezon înlrecînd ta meciul decisiv 
pentru primi,1 foc echipa Diaaaie Bucu
rești. Jocul deoseteț de disputat a iest 
îcsa de navei tehnic mediocra, «ele 
două echipe fiiisd preocupate nmnai de 
rezultat. Cntiduși lă pauză cu 5-^4, fe- 
cataicai ți-jei revenit ta repriza secun
dă, cuta ataoul lor a funcționat dm ce 
ta or mai bine, apropikidu-și în cele din 
urma «eforia cu «oorui de Hfe-8. <Jo- 
Jmile învingătorilor au fast înscrise de: 
Sdwieider 5, Martini 2, Aâratf 2 ți Ți
ței, inr pentru Dinamo au marcat: Cos- 
taohe ti 3, Zilvcli 3, Jvănesou șt Covaci.

La București. C.C.A. « tnregistrst 
ÎH pactiida cu C^.AÎ. Reșița —- a țfona 
înfcîagere ta decurs de patru zile. Mi- 
fitara. lipsiți de sportul lui Marcu și 
Nițescfo s-au apărat slab, iar în atșc 
wu jucat euufo.z. Oaspeții care au avut 
în Ferenselu-itz și Schutz doi excelanți 
rcalizataci, au jucat foarte bine din 
ipasct se vedere tactic, apeculînd orice 
greșeală a apărării bucureștene și ob- 
tnnnd astfel o victorie pe cit de Neaș
teptată. i» alît de meritată, cu scorul 
de li -11 (6—5).

fa cetelatte jocuri,, Dinamo Or. Stalin, 
Tctaometsl Timișoara și Voința Sibiu 
zui otiținut vidtorii la limită.

ți Steaua iroșie Sitau au înregistrat 
victorii așteptate, iar cele două coda
șe, C.S.M. Reșița și Tractorul Or. 
Stalin au termtaai la egalitate.

Rezultate tafodeu vi closamunte : 
CATEGORIA A MASCULIN : Chimia 

gârai-Oittcwno tucurufli 1U-4 (4-S): 
Or. Statin-V;«toria Jimbolia 17-1 
C.C.A.-C.S.M. ‘ ' ------

. M- 
; Qinann» 

-------  ------------- 17-14 R-IOI; 
Hepfa ,11-13 (5-4) ; Tuhnomn-

• Sfîrșil'd turului campionatului fe- 
rninia a găsii îa fruntea clasamentului 
Anei cetii pe ip anume — tu ordine — 
$tiiața Bucttresk, Rapid și C.'S. Țg. Mu
reș la egalitate de puncte, despărțite 
Bear c« ajutorul golaverajului, la fler- 
latd etapei, Rapid a întrecut cetegsac 
pe foști J lider C.S. T-g. Mureș ca ses- 
rWI categMii : de 7~B (3—.După o 
repriză egidă, bucureștencde au depășit 
net echipa mureșeană, obtinînd o meri
tată victorie.
, Știința Bucmrești, Știiața

Reprezentativă țării noastre a învins R.P.D. Coreeană și a cedat R. Cehoslovace
MOSCOVA, 11 (prin telefon de la 

..trimisul nostru special). — Sîmbătă 
au început în capitala Ltaiunii Sovie
tice întrecerile de baschet din cadrul 
celei de a lll-a ediții a campionatu
lui mondial feminin, la care participă 
reprezentativele R. P. Bulgaria, R. 
Cehoslovace, U.R.S.S., R, P. llugare, 
R.P.D. Coreene, R. F. Polone, R. P. 
Romîiie și R. P. F. Iugoslavia. Deschi
derea festivă a acestei importante ma
nifestații. sportive internsționale 
vot loc la ora 
larea echipelor 
rostit euvtatul 
succes adresat 
de opt zile îți

Reprezentativa țării noastre a de
butat cu o frumoasă victorie reali
zat* în fața echipei R.P-D. Coreene, 
cu «corul de 52-41 (24-18). Afectul a 
avut © desfășurare foarte interesantă, 
spectaculoasă iar evoluția scorukii a 
fost în majoritatea timpului strtasă, 
alterntad în permanență. Echipa R. 
P. D. Coreene, care a învins formația 
țării noastre la Festivalul de la Vie

a a
defi- 
fost 

de 
timp

18,30, ciad, după 
participante, a 

de bun sosit și 
jucătoarrior care 
vor disputa întîietatea.
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■CATCGaStlA A FEMININ -. $tiir>ta Buc - 
Canitrodarul Timișoara 4-1 Steaua

Rofiu Steiu—Cutetea Bucur 5-4 fl-ț);_C.SrM. 
Refiț«—Trarttorvt Or. 
jiidrC-S. Tg. ... 
$<«ra—Record Media?

1. Ștâața *vcwețtî
I. Rwpkl Bwcvrefti
3. CX Xg. Mureș
4. Steaua rație 1
4. Cetate* Bucvr
6. Știinfa Timisoara 
f. Record Modiaș 
I. Constructorul Timișoara 
f. Tractorul 0r. Stalin

M. C^.M.

•5: •* 
n -, vs
7*: «• 
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4-1 BM;

_ . Stelm *4 P-8); «a-
Mureț 7-3 (3-2); Ști inia Timi-
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« 4 1 2 54:34
*513 58:31
* 5 1 3 32:31 
12 1 S 23:45
12 H 16:30 
Mii 34:61 
1111 17:62
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Sibiu
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11
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6
5

Jucând 5ntr-o viteză extraordinară, cu 
multe intercepții și contraatacuri, re
prezentativa R.P.43. Coreene a marcat 
primele cașuri, luînd conducerea. A- 
ppt, baschetbalistele romîne, derutate 
la început de viteza adversarelor și 
de „■presingti’l** foarte strîns, își revin . 
și joacă dta ce în ce mai bine, redu- 
cînd din handicap și egaiînd. Evoluția 
scorului ta această repriză a fost : 
810 (mta- 7), 11-11 (miri. 9), 13-12 
(rain. 12), 17-14 (miri. 14), 23-18
(mta. 17), 24-18 (țnin. 20). Ftahipa 

'țârii noastre a jucat diti ce în ce 
mai bine, organizîndu-și acțiunile sub 
panou, unde a recuperat foarte mult./ 
at?t în atac cîi și în apărare.

In partea a doua a partidei, echipa 
R.P.D. Coreene a reușit să egaleze șî 
malta vreme scorul a evoluat foarte

strîns; 24-20 (nun. 20), 26-23 (mm. 
21), 27-28 (twin. 22), 30-30 (mîn. 24), 
34-35 ' ’ — ----------- ' —
40-35 
bunei 
echipa 
ză și 
de 11 
țării noastre
mitor (cu enee-'ha primelor minute, 
în care din cauza derutei a Mcut 
multe greșeli, -unele elementare) și a 
făcut față cu sueces unui adversar 

. ertrezm de dificil care se bucura și 
de avantajul că se antrenase mai 
n»ultă vreme în sala de la Luijniki (e- 
chipa R.PJ). Coreene se -află de mai 
multă vreme în U.R.S.S., uade a e- 
fectuat un tunaetr).

Reprezentativa țării noastre a folo- 
sit următoarele jucătoare (cifrele din 
paranteze indică punctele înscrise și 
faulturile comise): Haralamt>ie-( 17 3), 
Nictdesou (16-4), Voieu (6-4), Pre- 
deactt (4-4), Ivanovki (4-1), Racwi- 
ță (3-1), Krauss (2-1). Cea raai bună 
jucătoare a fost Ana Haralambie. 
care a dat echipei calmul atit ide ne
cesar în această partidă. în plus, jo
cul ei foarte tehnic sub panou a con- 
tribuit mult la succesul echipei.

★
A doua partidă a reprezentativei 

țării noastre a fost susținută azi

(«tin. 28), 36-35 (ruin 29),
(min. 33). De aci, datorită 
pregătiri tehnice și fizice, 

R. P. Rounne se distanțea- 
cîșiiga meciul la o diferență 
puncte. Jn general, echipa 

s-a comportat îiarlțu-

HM.4MK4 BALAȘ

după-amiază în fața redutabilei echi
pe a R. Cehoslovace, tura din favori
tele actualei ediții a campionatului 
mondial. Echipa romîuă a intrat pe 
teren eu formația: Voieu, Niculeacu, 
Cucuruz, Ivanovici, Harolambie. care, 
aplicîad apărarea în zonă a fost ngt 

cehi- 
Acestea

depășită de baschetbalistele 
sîwaee in prunele minute, 
dovedesc a mare precizie în arvmca- 
rîle de la distanță (calitate arătata 
de-a lungul întregului meci) .și după 
două minute conduc cu 7-0- Reșire 
aentsatele țării noastre trec la apăra
rea om la om ți datorită unui joc 
hun și în atac și în apărare reușesc 
să refacă diu liană ic ap (ui-in. 13:
18-20). Pană la sfirșitol reprizei, e- 
dhipa R. Cehoslovace izbutește să 
mai înscrie însă e serie de coșuai, 
distanțîndu-se I» opt puncte (34-36). 
In partea a doua a meciului, rptj+u» 
valoroasei formații cehoslovac- își 
șpune cuvîntul. Datorită preciziei îit 
arnocările la coș și superiaritâții evta 
denie în recuperările la panou (și ta 
atac și în spărare), baschetbalistele 
cehoslovace se detașează și Obțin vic
toria finală cu scorul de 55-38 ta 
ceasta repriză, echipa țării noastre a 
jucat sub valoarea normală, rattad

MIRCEA COSTEA
(Continuare in pag. « 4-a)

Fază din medul faminin Știința tfucureșli-Ștanțe. Timișoara
■ ț£F<fto': 11 Nandy|

ROMA H (prin telefon). Marele 
edificiu sportiv „Stadia dei Centomi- 
lla“ care va adăposti anul viitor în
trecerile atletice din cadrul celei de 
a XVIII-a -ediții a Jocurilor Olimpice, 
a fost sîmbătă și duminică gazda ce

lui mai impartant concurs internațio
nal din actualul sezon. Peste '100.000 
de spectatori ett urmărit în cele 
două zile de concurs evoluția unora 

atleți eu- 
din

dirltre cei mai de seamă 
roneni, candidați pentru J. O. 
i960.

Iu cadrul acestui mare 
reohmpic au participat și patru at- 
:ți rondai care au avid n oompor- 

tarc frumoasa. Maeștri emerită a 
spintaliii KM.AN’AA B.KI.AȘ a ocu
pat primul loc 1a sâriftua ta ta'Mțime 
c« isKoepțiimalul reMiHat de 189 m. 
'Ea a încercat ouai apoi și 1a 1,85 m. 
A avi# « tiMia încercare destul de 
buaS și dom » sunptS inexactitate 
tehnică wa i-a permis să 'ti stabilit 
un nou record < lumii.

Cancurînd Mr-» companie foarte 
pirteiiiică, reprecentairtdl nostru ZOL- 
TAN VAMOȘ a obținut un tramas 
succes, ocupînd loctif doi în cursa 
de 1.500 m înaintea unor adversari 
renuini-ți. De asemenea un succes 
()oale fîi socotit și Jooui tfl wupeft de

concurs

IOANA PETRESCU în finala cursei 
de 100 tn în care s-a clasat înaintea, 
canipioauei europene Janiszewska. Fus 
ind startal în cursa de 5.000 tu tt- 
nărul nasteu atlet ANDREI BARA- 
BAȘ a înregistrat un rezultat exce
lent (14:13,4) la numai ®,4 sec de 
recordul țării.

lată rezultatele probelor în care au 
evoluat atletii noștri: înălțime: 
1OLANDA BAI.AȘ (R.P.R.)’ 1,39 m 
record a! stadionului olimpic; 
Zwier (Olanda) 1,65 m;
(M. Brii) 1,62: J.590 m : I. I. Rez- 
savolgyi (R.P.U.) 8:44,7; 2. Zoltan 
Vamoș (R.P.RA 3:45,3: 3. Jazy.

4. Z. Herman 
. 5. Oryval (R.P.P.Ț

Salonen (Fini.) 3:46.® : 
T. BăralA (Tt.) 3:47,3; m te
mei : .1. Leone (It.) 11,7.: !. Hjunaa 
(M. Brit.) 11,9.; 8. IOANA PETRES- 

12#; 4. Jesziouewska 
5, Jataszewska
Picado (Frântul 
I. Ilșjtiaa 24B :

Vamoș (R.P.RA 
(Franța) 3:45)5; 
(RtB.G.) 3:45,5; 
8:45,6; ~ '

1.

l.
3. -Bignid

OU (R.P.B4
(R.P>A 12,2; 
fR.P.Pl U,«; «.
«,5 ; 8W .« fermă :
t. Janiszewsli* 24,9; >. Jcsriaaowska
55,0 .^4. Coste («..) 25,9: 5. IOANA

/n: E
8. ANs

Hi<M»

PETRESQU 25,1 ; '
F.iumi (R.P.P.) 13:50,2...
pREf KARASAȘ ȚR-PIR.)

fR.P.Pl


Primele rezultate ale finalei 
camp’onatului republican fem n’n

1— -------------------------------------- ------------------ -------------- —; ----------- i ~    —:  —

U. T. A. ȘI STEAGUL ROȘU, NEINVINS1

’ O singură partidă întreruptă și 
numai două remize în prima rundă 
a finalei campionatului republican ie- 
minin de șah, iată o indicație că 
pretendentele la titlu sînt hotărite 
să-și dispute întîietatca prin luptă 
deschisă. Și o primă surpriza : _Eh- 
sabeta Pohhroniade a fost învinsă de 
Elena Sigalas, într-o partidă de 
atac. Un alt rezultat important: Ma
ria Desmireanu și Alexandra Nico- 
lau au făcut remiză.

lată acum celelalte rezultate ale 
primei runde : Perevoznie—Ududec

Rădăcină—Farkas 1—0, 
Friedman—Soos 0—1, Reicher—Fili- 
pescu 1—0, Popa-Antonic 0—1. La

| d; H H îiq
Campionatul categoriei A a început 
cu meciuri spectaculoase și surprize

Baschetbaliștii fruntași au luat 
un start „tare". In prima etapă a 
campionatului republican masculin e- 
diția 1959—I960, majoritatea meciu
rilor au oferit spectacole frumoase, 
întreceri foarte disputate, dintre care 
unele soldate cu mari surprize. Exem
plu: înfrîngerea Științei Cluj în fața 
Steagului roșu Orașul Stalin și vic
toria realizată de Voința lași asu
pra. Rapidului Bucufpști.

STEAGUL ROȘtl' ORAftUL ” STA
LIN—ȘTIINȚA CLUJ 59—50 (26— 
25). Localnicii, reveniți în acest? lin 
în categoria A, aii cîștlgat o- par
tidă în care au muncit foarte- mult. 
Au marcat : Zcreles (15), Frantz 
(13), Doca (8), Dumitrescu (6), 
Szabo (6), Iliescu (6), Bîțsan (4), 
Simon (I), pentru Steagul' "roș’u 'și ' 
Albu (19), Radu (15), Bugnariu (6), 
Sarosi (1), Demian (3), Vizi (2), 
Viciu (1), pentru Știința.

GH. MAZGAREANU 
corespondent.

voința iași—Rapid bucu
rești 59—58 (27—34). După ce au 
dominat timp dc 5'2 de minute

Iată cum arată un bulentin cu 12 rezul
tate exacte la concursul Pronosport nr. 41 
«lin 11 octombrie 1959.

I. R. P. Bulgaria-Franța (A) 1
II. R.P.F. lugoslavia-R. P. Ungară (A) 2
III. R. P. Ungara (B)-R.P.F. Iugos

lavia (B). 1
IV. Petrolul Ploești-Pinamo Bucu

rești 2
V. C.C.A.-Minerul Lupeni 1
VI. Știința Cluj-Dinamo Bacău x
VIL Progresul Bucureșli-U .T.A. x
VIII. Farul Constanța-Rapid București 1
IX. Jiul Pctroșani-Stcagul Roșu Orașul

Stalin 2
X. C.S.M. Rețița-Știința Timișoara 2
XI. Forcsta Fălticeni-C.S.M.S. Iași 2
XII. Tractorul Orașul Stalin-Corvinul

]Iunedoara x

La acest concurs au fost depuse aproxima
tiv 338.000 variante.

Participanți rețineți: în Programul concursu
lui Pronosport nr. 42 din 18 octombrie, me
ciul IX este: Știința Timișoara- jiul Cra
iova.

PRONOEXPRES

I4a tragerea din urnă a concursului Prono- 
expres de duminică 11 octombrie au fost 
extrase următoarele numere:

Numere de bază 24 31 39 28 9 47
Numere de rezervă 27 12
Fondul de premii 381.692. 

întrerupere, 'Maigareta Teoderescu are 
sensibil avantaj la Doina Mayer.

Aseară, în runda a 2-a, în pri
mele ore de joc s-au încheiat parti
dele : Teodorescu-Rădăcină 1—0, Po- 
lihroniade-Reicher ’/2—‘/2, Șoos-Si-, 
galas 0—1, Gogîlea-Perevoznic 1—0, 
Ududec-Mayer * l II. III. IV. V. VI. * * * * * 6 7/2—*/2.

ARGINT A REPURTAT O NOUA 
VICTORIE

Dintre rezultalele alergărilor de ieri 
de la Băneasa se impune victoria 
armăsarului Argint.

Cea de a doua confruntare dintre 
fruntașii cailor dc doi ani și caii a- 
dulți s-a încheiat în favoarea cailor 
adulți. Totuși, reprezentanții tinerei 
generații, Minciunka și Cărăbuș, au 
arătat va'.ori superioare, finind 
seamă de greutățile purtate de ■ cai.

REZULTATELE TEHNICE
I. Sorinei (Cîmpeanu), Jeni, Ma

tador II. Cota: 1,00— 5,90 lei.
II. Logodna (Logofătu C ), Gutin, 

Sevila. Cota: 2,90—23,90—8,80 lei.
III. Asia (Cîmpeanu), Brândușa, 

Rebtir. Cota: 1,60-40,60-39,00 lei.
IV. Argint (Drăghici), Nașa Mea, 

Snop. Cota: 5,80—39,10—102,60 lei.
V. Neltița (Stoian P.), Mineiunica, 

Cărăbuș. Cota: 5,70—18.50—41,70 lei.
VI. Amara (Botescu Șt.), Patrat,

CLASAMENTUL CATEGORIEI A

7 4 3 0 TO: 5 11
7 4 3 0 15:11 11 
7 5 0 2 20:10 10 
7 3 3 1 12: 7 9 
7 3 2 2 11:10 8
6 2 3 1 10: 9 7
7 2 2 3 6:8 6
6 2 13 13:10 5
7 1 3 3 6:12 5
7 1 2 4 6:17 4
7 115 6:11 3
7 0 3 4 6:11 3

Etapa viitoare (18 octombrie): ȘtHnfa 
Cluj-Progresul București, Rapid București- 
Jiul Petroșani, Dinamo Bacâu-C.C.A. Bucu
rești, Minerul Lupeni-Farul Constanța, 
U.T. Arad-Petrolul Ploești, Dinamo Bucu- 
rești-Steagul roșu Orașul Stalin.

• Este absolut necesar ca federația sâ 
programeze jocurile mai devreme de ora 
16. Ieri, jocul C.C.A.-Minerul s-a terminat 
pe întuneric.

• U.T.A. susține ozi în Capilald un meci 
amical cu Bumbacul, pe terenul ,,Metalul 
23 August* din Dudești (ora 15.45).

Astfel, pînă acum Elena Sigalas 
a acumulat 2 puncte, iar Rodica Rei
cher are l'/2. De notat că la turneu 
nu participă fosta campioană Maria 
Pogorcvici care și-a anunțat în ul
timul moment indisponibilitatea.

Azi după amiază, de la ora 1.7, 
întrecerile continuă în sala M.F.A. 
din str. Irig. Saligny 2.

(dintr-o ’ deficiență organizatorică s-a 
jucat „la ceas"), bucureștenii au
trebuit să părăsească terenul în
vinși, deși lanculescu a avut dc execu
tat doua aruncări libere în ultimele 
cinci secunde, pe care însă lc-a ra
tat. Ieșenii s-aii comportat merito
riu,. fiind, un real exemplu de putere 
de luptă. Au înscris : Voroneanu 
(14), Holîberg (12), Vișoianu (13), 
(iliioreynii (14), Dinu (6), pentru ie
șeni șf ‘Gbfctescit (16)," Galica -(11), 
Gr. Popescu (14), lanculescu (3), 
Predillea (I0-), B. •Popeștii r <(■*)> 

■'pentru bucureșteni.
RADU BOGDAN

•• ,» / , oțiresn.
* DINAMO1 ORADEA—C.C.A. 53— 

63 (2.9—^Q). O> partidă foarte djs-
putata și de un înalt nivel tehnic, 
datorat în special echipei C.C.A. 
Scorul a alternat, dar spre sfîrșit 
bucureștenii își impun superioritatea, 
iar orădenii ratează multe aruncări 
libere. Au înscris: Folbert (12), No- 
vacek (21), fjoclor (9), Nedeff (6). Ni- 
culescu (15), pentru C.C.A. și Vanya 
(2), Șzebestien (11), Mokos (9), 
Suhai (8), Giurgiu (7), Hupoiu (1), 
Agapescu (1-1), Popa (4), pentru 
Dinamo.

Z. SINGER — coresp.
ȘTIINȚA TIMISOARA—PROGRE

SUL BUCUREȘTI 74—49 (40—17). 
După un meci în care s-au arătat 
în permanență superiori, studenții ti
mișoreni au realizat o categorică vic
torie asupra proaspetei promovate în 
categoria A, Progresul București.

N. NÎSTOR — coresp.

DINAMO TG. MUREȘ—DINAMO 
BUCUREȘTI ‘70—60 (23—27). Au
marcat: Mittelman (19), Buzan (15), 
Radar (14), Borbely (13), Eordogh
(7) , Zoizon (1), Toth (1), pentru 
mureșeni și Kiss (18), Paraschives- 
cu (11), Caragheorghe (11), Dude- 
scu (8), Stroe (6), Weissner (2), 
Neusatz (2), Negoiță (1) și Dogaru
(1) pentru bucureșteni.

K. VASI LE — co-resp.

METALUL M.I.G. — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 48—68 ( 27—28). Au 
marcat: Niculescu (22), Nagy (17), 
Rădulescu (10), Barau (8), Pruncii
(8) , Nosievici (3), pentru Știința și 
Cojocarii (17), Tursugian (8), Bu- 
rada (8), Stoica (6), Bărbulescu
(2) . Motaș (3), Săndidescu (2) și 
Dimancea (2), pentru Metalul 
M.I.G.

N. TOKACEK — coresp.

Aipensia. Cota: 17,50—11,70—37,40 lei.
VIL Leonel (Stoian P.), Așa da. 

Micuța. Cota: 7,30—120,20—31,90 lei.
VIII. Cricov (Baldovin C.), Neron, 

Galop. Cota: 14,30—24,60—86,00 lei.

70 CONCURENȚI IN 7 ALERGĂRI

Reuniunea din ziua de miercuri 15 
octombrie va întruni un număr re
cord de concurenți' 70 cai în 7 aler
gări. Media de 10 cai de alergare nu 
a fost încă atinsă în anuf prezent. 
Șansele concurcnților fiind judicios 
echilibrate este probabil ca întrece
rile să fie deosebit de animate și 
spectaculoase.

Pe primul plan se situează întrece
rea dintre Vampir, Pogorîși, Zăduf. 
Singurel, Oțel, Țicău, Tarcău, Oradea, 
Nărăvaș.

Pe 2200 metri își măsoară forțele 
cîțiva cai confirmați pe această dis
tanță, Zvon II, Hermina, Rosa, Paf, 
Demon, Breton, Straja, Fantezia,

Există o expresie consacrată, ca 
să spunem așa, prin care cronicarul 
sportiv consemnează, deobicei. un meci 
care se încheie cu victoria la scor 
a uhei echipe. El spune: „a fost un 
meci fără istoric". Ieri, totuși, deși 
ani asistat la o întîlnire care pînă la 
urmă a adus victoria pe deplin me
ritată, cu 6—l echipei C.C.A., nu s-ar 
putea spune că a. fost o partidă oare
care, fără o istorie a ei. Cel puțin în 
prima repriză. în ciuda faptului că 
în min. 16 C.C.A. avea de acum un 
avantaj substanțial de două goluri, 
întîlnirea a fost dinamică, desfășu- 
rîndu se pînă la pauză mai mult sub 
semnul superiorității... Minerului 1

Intr-adevăr, departe de a se des
curaja în urma unor goluri primite 
oarecum ușor (Constantin: min. 3 și 
Cacoveanu: min. 16), oaspeții au pre
luat inițiativa și au început să hăr- 
țuîască apărarea echipei C.C.A., dîn- 
du-i emoții din ce în ce mai mari. In 
special aripa stingă, Crăiniceanu — 
un real talent — a trecut mereu prin 
driblinguri și fente de Zavoda II. 
pătninzînd în careu și creînd astfel 
faze periculoase. In min. 32. la o nouă 
acțiune pe poartă a aceluiași Crăini- 
ce^nu. Zavoda II nu-1 mai poate opri 
aecît printr-un fault clar în interiorul 

.suprafeței de pedeapsă. Arbitrul Iano- 
pol fluieră, .dar,.cu o inadmisibilă lipsă 
de curaj dictează o lovitură liberă de 
la... 16 metri (?.!?).

După această fază, care a privat 
pe Minerul de un „11 metri", clar, tot 
oaspeții sînt cei care atacă mai mult, 
dar acțiunile lor încep să poarte pe
cetea nervozității, astfel că deși linia 
de fund a echipei C.C.A. nu prea pare 
în apele ei în acest meci; totuși a- 
ceasta lungă perioadă de dominare, 
de presiune chiar, a Mlnqrului, nu a- 
duce un rezultat concret.

In repriza a doua, C.C.A. alacă din 
primele minute și după două ocazii 
ratate în min. 46 (Tătarii) și min. 47 
(Alexandrcscti), marchează prin A- 
lexandrescu în min. 49 al treilea gol, 
care, firește, practic, pune capăt lup
tei. De-altfel, Minerul începe să dea 
semne, de oboseală și nu, mai poate 
ține mingea. Dimpotrivă înaintarea 
echipei C.C.A. imprimă un ritm de joc 
din ce în ce mai viu, în fața căruia 
oaspeții nu mai rezistă. Prin acțiuni 
spectaculoase, C.C.A. înscrie încă 3 
goluri: min. 63 Racsi. min. 67 Ca-

Surpriză 
Petrolul—Dinamo

PLOEȘTI 11 (prin telefon). Spec
tatorii ploeșteni așteptau astăzi un 
spectacol de calitate și, mai ales, o 
victorie a echipei lor. Pe teren însă, 
lucrurile s-au petrecut altfel. Deși în 
prima parte a jocului fotbaliștii plo
eșteni au atacat mai mult și uneori 
chiar au și dominat, ei au pierdut 
însă după un joc care a nemulțumit 
pe inimoșii lor suporteri. Cel mai slab 
compartiment al echipei ploeștenc a 
fost linia de mijlocași care a jucat 
confuz, dezorganizat atît în apărare 
cit și în atac. Oaspeții au jucat mai 
organizat și au fost mai eficace.

Petroliștii au început jocul bine 
și la cîteva secunde de la începere 
obțin un corner, rămas .nefructificat. 
Incet-încet, Dinamo echilibrează jocul 
și fazele alternează de la o poartă 
la alta. Ploeștenii insistă și au ini
țiativa. Totuși, cei care deschid sco
rul sînt oaspeții. Jn min. 8 Szakacs I 
șutează prin surprindere de la 20 
de metri și înscrie: 1—0. Acest gol 
„căzut din senin" îndîrjește pe ploeș
teni, care aruncă în luptă toate forțele 
pentru a egala. Atacul însă este ine
ficace, în plus și Uțu apără foarte 
bine. Minutele se scurg unul după 
altul, atacanții ploeșteni ratează în 
numeroase ocazii. Dinamoviștii con
traatacă periculos. In min. 33 An- 
ghel scapă pe extremă și centrează 
ia Cădariu, Sfetcii iese la minge, dar

6-1 și totuși...
coveanu și min. 76 Tătaru. Cu 7 mi
nute înainte de sfîrșit, Plev transfor-
mă o lovitură de la 11 metri, acor
dată — în sfîrșit 1 — de arbitrul Ia- 
nopol. permițînd astfel Minerului să 
înscrie „golul de onoare", pe care, 
prin comportarea avută în acest meci 
îl merita cu prisosință.

De la C.C.A. ne-au plăcut în mod 
deosebit Constantin — „creierul" a- 
tacului —, Cacoveanu, care ne a rea
mintit în bună măsură aripa impe
tuoasă de acum 2—3 ani. Tătaru și 
X'oinescu. Nu ne-a plăcut.. în schimb, 
Zavoda II. nici ca joc, dar mai a'es 
din punct de vedere al comportării, 
al incorectitudinilor la care a recurs JACK BERARIU

U/i spectaculos duel pentru balon trd re .Coman și Racsi, (Fază- din joc. 
C.C.A.—Minerul Lupeni) (Foto: B. Ciobanii)

1. W.I.M. (IJ
2. Steagul roșu (2)
3. C.C.A. (4)
4. Dinamo Bacau (3)
5. Farul (6)
6. Știința (5)
7. Dinamo Buc. (9)
8. Petrolul (7)
9. Minerul (8)

12. Progresul (12)

la Ploești: 
București 0-2 (0-2)
Cădariu „îl ocolește" și trimite ușor 
mingea în plasă: 2—0! Petroliștii 
revin puternic în atac și domină. 
Obțin 4 cornere, dar scorul rămîne 
neschimbat. De remarcat că Dinamo 
București nu a șutat la poartă î.n a- 
ceastă repriză decit de 4 ori și a 
marcat două goluri.

După pauză jocul devine dur și 
nervos. Dinamo stăpinește iereiitil și 
atacă organizat poarta Iui Sfetcu. 
Acțiunile jucătorilor bucureșteni sînt 
clare, dar... nu mai marchează. Spre 
sfîrșit, ploeștenii contraatacă peri
culos, însă forma bună a apărării 
bucureștene în frunte cu Uțu și 
Călinoiu „păstrează" pentru Dinamo 
avantajul luat în prima repriză. In 
min. 78 Alexandru Vasile și Neacșu I 
se ciocnesc și se apostrofează. Arbi
trul Gh. Osiac, care a arbitrat satis
făcător, a intervenit, temperând „ze
lul" celor doi jucători.

Raport de cornere 6—2 pentru 
Petrolul.

PETROLUL: Sfetcu-Pahonțu, MA
RINESCU, Neacșu 1-Fronea. Tahar- 
cea (Babone)-Constantinescu, D. 
MUNTEANU, Dridoa, Babone (Tabar- 
cea), Bădulescu.

DINAMO: Uțu-Popa, CAlJNOIU. 
Panait-Al. Vasile. Nnnweiller-V. AN. 
GHEL, Cădariu, Enc I. SZACACS I, 
Xăszcgi.
I. RADULESCU, și L. MOLAN coresp,

deseori. Cei mai valoroși jucători 
Minerului au fost Szoke, Crăinicean
Milea. Pal și Pereț.

Arbitrul C. lanopol (Constanța) 
condus cu multe greșeli — despre cc 
mai gravă am vorbit mai sus — u 
mățoarele formații:

C.C.A.: Voinescu-Zavoda II, Cepo 
,ski. Ivănescu Jenei. Mihăilescu-C: 
coveanu. Constantin, Alexandresc; 
Racsi, Tătaru.

A11NERUL: Mihalache-Plev. Coma: 
Cherestes-Szoke, Groza-Paraschiv; 
Pereț, Pal, Milea, Crăiniceanu.

I Progresul la al tn
In „deschiderea" de ieri de pe .si 

dionul „23 August", Progresul a. ti 
cut pe lîngă prima sa victorie, c 
acest campionat (pe care a scăpa 
„printre degete", . tpcjiiai . în moine 

I tele” în care era mai sigur de e; 
iar UTA a reușit ca, la capătul un 
frumoase eforturi, să evite*prima 1 
frîngere. Rezultatul de 1—1 pe ce 
l-au reușit arădenii în jocul de i' 
apare și mai valoros pentru ei, da 
ținem seama de condițiile în care 
fost obținut: de la jumătatea prin 
reprize, oaspeții au jucat în 10 c 
meni, deoarece Mețcas — acciden 
la umăr — a părăsit terenul și r 
mai reintrat. Meciul se poate 
părți — după aspect — în ■ u. 
părți: pînă în minutul 30, cînd sul 
rioritatea a fost de partea arădenii: 
și după acest minut, clnd bucureș 
nii au fost cei cărora lc-a aparțin 
inițiativa și au dominat mai mult.

Oaspeții au fost mai buni la înc 
put. Ei atacă din primele niinu’ 
dar prima ocazie o are Progres 
(min. 4, Dinulescu). Arădenii stă[ 
nesc mijlocul terenului, mulțumită j 
cului bun al lui Petsrhovschi (ce 
tru retras) și plasamentului ofensiv 
lui Sereș. Ocaziile de gol la poar 
lui Birtașu nu întîrzie; intîfzie însă 
odată Petschovschi și apoi Pete» 
(în minutele 23 și 24), în situații f 
vorabile de a deschide scorul. Duj 
cîteva minute, la un atac arădea 
Mețcas se accidentează într-o ciocr 
re cu Birtașu, și părăsește terent 
Minutul 27 aduce primul gol al ,m 
ciului: Capaș, într-o situație deșt 
de simplă, trimite mingea înapoi sp 
apărarea sa. Dinulescu intercepteaz 
își face loc. printre apărătorii ca 
încearcă să mai repare greșeala,
— creindu-și o bună poziție de ș
— centrul atacant bucureștcan trimi 
balonul jos, la colț: 1—0. Pînă 
sfîrșitul reprizei, Progresul domină

La reluare, aspectul jocului e ac 
lași. Bucureștenii presează, dar atac 
lor nu poate fructifica. Greșește m 
ales Dinulescu care își asumă un r 
de „solist" al atacului, „monopol 
zînd“ șutul la poartă. Și, măcar < 
ar fi șutat bind Nu știm dacă d 
numeroasele mingi trimise de el sp: 
gol, mai mult de tuia-două au me 
în cadrul porții I Jocul individual 
lui, ca și forma foarte bună a li 
Coman, fac ca urcarea scorului : 
întîrzie... Din punct de vedere tacti 
Progresul face șt o greșeală de n 
înțeles: în loc să întărească ofensiv 
bucureștenii par a urmări întăriri 
apărării, pentru că Smărăndescu 
joacă mult retras. UTA contraatac 
dar destul de timid. Și totuși, î 
min. 79, arădenii obțin golul și 
punctul pe care, poate, nici nu-1 m. 
sperau. Pîrcălab interceptează o mit 
ge pe centru, face o cursă frumoas. 
pătrunde în careu și, din viteză, tr
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3 bun și corect la Hunedoara
)ARA 11 (prin telefon de la 
stru) — Tribunele stadio
nul din localitate au fost 
re pentru marele număr al 
au ținut să asiste la întîl- 
> Jiul Petroșani și Steagul 
1 Stalin, Mulți din specta- 
izeniți special pentru acest 
Petroșani și de la Orașul 

pul foarte plăcut, primăvă' 
eat un cadru plăcut între- 
louă echipe- s-au străduit să 
n joc frumos și se poate
— în ciuda terenului deni- 
aloarea tehnică a prrtidei 
uf de bună. S-a jucat ra
te corect.
meciului a aparținut mine- 

iu inițiat o serie de atacuri
In min. 15 Florea îl 

e Toth care face o cursă 
jmusețea, urmat îndeaproa- 
rcăș. Din apropierea liniei 
centrează precis la Nertea 
fulgerător: 1—0. După trei 
a se repetă întocmai, nu- 
data aceasta Nertea trage 
ară. In min. 28 se.produce 
Mingea este șutată de Ța 
re poarta Jiului, dar Crîs- 
s-o rețină — nu era știn- 
nimeni — degajează cu 
ingea se lovește de David 
ă în. plasă: 1—1. Pînă la 
orizei este de remarcat o 
ș ratată de Ghibea, care 

bară balonul centrat de

uză. Steagul roșu intră da- 
ir în ruin. 50 asistăm la 
scorului. Crăciun nu intcr-

l consecutiv...
ca, cu stîngul, în colțul 
1. Și apoi, nu mult a lip- 
îutul 90 să aducă o răs- 

rezultat: la o centrare, 
ii a ratat o ocazie excL- 

pentru care fluierul final 
ie el punîndu-și mîinile în 
:az, iar pp ceilalți colegi... 

1 Firește, nu pentru oca- 
ci pentru felul cum a di- 

a, făcînd-o să-și- păstreze 
le „aureola" de neînvinsă 
ampionat. Alături de căpi- 
>ei arădenc s-au mai evi- 
: Coman, Capaș, Pîrcălab. 
ogresul ne-au plăcut fun-

Petrescu, iar din atac 
.cum Smărăndescu. Dinu- 

mișcat bine, dar pînă nu 
inge că un cpntru atacant, 
și... paseze, nu va aduce 
ale iot aportul* pe care a- 
ișteaptă de la el.
O. Cotnșa (Craiova) ă con- 
chfpele:
SUL: Birtașu — Nedelcu, 
oare — Smărăndescu II, 
lirn, Smărăndescu I, Di- 
alteuță, Vasilescu.
•nan — Sziics, Băcuț II, Iz-
- Capaș, Sereș — Pîrcă- 
•II, Petschovsciii, Mcțcas,

C. RADU

vine prompt la un atac și Fusul.'itt 
de la 8 m, șutează în bară. Mingea 
îi revine însă și de data asta înscria 
plasat: 1—2.

Jiul atacă acum dezlănțuit, dar 
Nertea pierde ocazii bune de a egala 
(min. 60 și 62). In min. 73 Hașoii, 
surprinde apărarea adversă și înscria 
nestingherit din apropierea porți: 1-3. 
Cu 3 minute înainte de sfîrșȚ, Jiul 
reduce scorul (2—3) prin Nertea care 
șutează imparabil de ia 10 ni

Arbitrul Mihai Popa (București) a 
condus foarte bine.

JIUL: Crîsnic — Romosan TIL- 
VESCU, Crăciun — COSMOC, Far
kas II — TOTH, Florea, Ciurdărescu. 
Ghibea, NERTEA.

STEAGUL ROȘU: Gliiță — Zbîr- 
cea, ZAHARIA, Moarcăs — B1RSAN, 
SZIGET1 — HAȘOTI, Fusulan, Proca. 
MESZAROS 11. David.

GH. NICOLAESCU

farul Constanța-Rapid 
București 1-0 (0-0)
CONSTANȚA 11 (prin telefon). 

Partida dintre Farul și Rapid Bucu
rești ; care a prilejuit un joc. de mare 
luptă, a fost mai mult un meci al 
apărărilor. Spre dezamăgirea nu
meroșilor suporteri ai echipei gaz
de, întrecerea era., să se încheie 
cu un rezultat de egalitate, daca 
Moroianu nu marca în min. 
79 dintr-o acțiune personală. Intr- 
adevăr, cu toate că localnicii-■au ma
nifestat în acest meci superioritate 
teritorială, atacul lor, lipsit de coezi
une» nu a reușit să-și creeze situa
ții favorabile de gol. De fapt, com
partimentul ofensiv al gazdelor a 
trăit doar prin autorul golului și 
Sever, cac! : .Matei a îdst Șlipsît de 
nerv, Ciosescu în nota obișnuită din 
ultima vreme, adică slab, iar Olarii 
muncitor dar numai atît. In aceste 
condiții eforturile apărării, care a 
împins mereu jocul înainte, erau să 
fie răsplătite doar pe jumătate.

Rapidiștii nu au putut realiza prea 
mult pentru că, de ia început, ei au 
jucat pentru un rezultat egal. In 
acest scop, interul Langa s-a plasat 
pe linia de mijlpcași, iar Popescu 
s-a retras între fundași. Atacul fero
viar a săvîrșit și greșeala că a pre
ferat jocul combinativ pe centrii, ce
lui simplu și în adîncime. Totuși, 
oaspeții au meritul de a fi prezen
tat o apărare fermă, Meci să șă nu pri
mească nici un gol. Trebuie să ob
servăm însă că in ambiția lor cei 
doi fundași au jucat Uneori prea 
„tare" și periculos.

Ca aspect ambele reprize au mar
cat dominarea localnicilor. Moroianu 
(min 10), Ciosescu (min. 25) și Se
ver (min. 50) au ratat puținele oca
zii avute de constățeni. Feroviarii au 
ratat prin Ozon în min 11 și 53.

Arbitrul Dumitru Rusii (Arad) a 
condus cu scăpări următoarele for
mații : Parul: Ghibănescu-TO.MA,
CIUNCAN, FLORESCU-Datcu, BI- 
BERE-Matei, Olaru, Ciosescu, MO
ROIANU, SEVER.

Rapid: Todor-GREAVU, DODEA- 
NU, MACRI-Stancu, POPESCU-Co- 
pil, OZON, Ene II, Langa, R. Lazăr.

P. ENACIIE — coresp, regional.

ța Cluj n-a reușit să treacă
Dinamo Bacău: 1-1 (1-1)

(prin telefon de la trimisul 
Cei peste 15.000 de șpec- 

nți p-au fost pe de-a-ntre- 
ți de calitatea jocului pres- 
doiiă echipe. Meciul a fost 
;1 tehnic mediocru, dar a 
ji prin abundența fazelor 
create la o poartă și la 
zultat fina’.: 1—1 (1—1).
au trecut pe lîngă o vie

re — după aspectul gene- 
ui — o puteau obține. El 
Mateianu. cel mai bun ju- 

> teren, un bun coordona- 
in jocul său inteligent a 
mite atacuri, nefructificat» 
i că a lipsit un realizator 
,care Ivansuc a fost de ne-
H. Moldovan a corespuns 
i de a doua repriză, iar 
a jucat slab după pauză, 
ir fi' putut să mei îns- 
nclc 45 de minute cîrd 
in accidentarea lui Rădu- 
eerea lui ca figurant pe 
- rămas efectiv în 10 oa-

parte a jocului, dinamo- 
tat de la egal. Este drept, 
•st înghesuiți în careu, dar 
au ieșit prompt la contra
il echipei a fost Țîrcovnî- 
luptat mult și în atac, și

în apărare. In repriza a doua, dina- 
moviștii s-au apărat organizat, avînd 
în 1. Lazăr un pilon de netrecut. In 
această perioadă Știința a dominat 
net. De altfel, acest lucru îl exprimă 
fidel cele 7 cornere, dintre care 5 au 
fost obținute în decurs de 10 minute. 
Studenții au ratat ocazii clare prin 
Moldovan (min. 48), Nedelcu I (min. 
54 și 74), Nedelcu II (min. 89) și au 
avut o bară (min. 80) prin Mahianu, 
dar șt băcăoanii au fost pe cale să 
înscrie în min. 84: Ia o învălmășeală, 
Costin a salvat de pe linia porți'. 
Cele două goluri ale meciului au fost 
înscrise în 3 minute: min 23 — Ivan
suc execută un corner șr Petru Emil 
înscrie cu capul; min. 31 — Publik 
centrează de pe extremă și Drăgoi 
marchează din apropiere, 1 — 1. Arbi
trul P. Kroner (București) a condus 
competent și autoritar (deși n-a apli
cat uneori legea avantajului) urmă
toarele! echipe:

ȘTIINTA: N'coară — Kromelv, 
Georgescu, COSTIN — P. EMIL, Ne
delcu 1 — ivansuc, MATEIANU, 
Miinteann, Nedelcu II, H. Moldovan.

DINAMO BACAU: FAUR — Giosa- 
mi,- I. LAZAR, Florea — VATAFII, 
F. Angliei — Drăgoi, Radulescu, A- 
san, ȚIRCOVN1CU, Publik.

AL. INOV/lN

continuă să conducă în categoria B
SERIA I

C.F.R. PAȘCANI — S.N.M. 
CONSTANTA 1—0 (1—0)

PAȘCANI 11 (prin telefon). Par
tida a prilejuit cel mai frumos meci 
de fotbal văzut în acest sezon în io 
calitate. Scorul ar fi putut fi mai 
mare, dar feroviarii au ratat nume
roase ocazii. Oaspeții . au răspuns cu 
contraatacuri periculoase, dovedind 
o burtă tehnică individuală. Unicul gol 
al meciului a fost marcat de Vornicu 
(min. 20). (C. Enea-corespondent).

UNIREA IAȘI — ȘTIINȚA i 
BUCUREȘTI 1—0 (0—0)

IAȘI 11 (prin telefon). Ambele c- 
chipe au. prestat un joc sub mediocru. 
Ceva mai deciși în finalul meciului, 
ieșenii au înscris golul victoriei în min. 
70 prin Creangă. Singurul care a 
corespuns de la Unirea a fost Că- 
runtu. De la oaspeți s-a remarcat 
Vărzan. (Aurel Scăunaș-coresn.î.

VICTORIA SUCEAVA — C.S.M. 
RĂDĂUȚI 3—0 (2—0)

SUCEAVA 11 (prin telefon). Lo
calnicii au obținut o victorie mult 
mai ușoară decît arată scorul, înscri
ind prin Lain (min. 29 și 33) și Lu- 
chian (min. 54). Ei au prestat un 'oc 
bun. fiind superiori oaspeților. Din 
nțin. 55, jucătorii de la C.S.M. Ră
dăuți s-au dedat la durități, din care 
cauză jucătorii Asimionoaiei, Dascălii 
și Moldoveanu (Victoria) s-au acci
dentat și au părăsit terenul, echipa 
locală terminind meciul în 8 jucători. 
Arbitrul Alexandru Corneliu (lași) a 
condus slab, scăpînd meciul din mină.. 
(D. Nicoriuc-coresp.)
EORESTA FĂLTICENI — C.S.M.S 

IAȘI 1—3. (0—1)
FĂLTICENI 11 (prin telefon). Pelîe 

3000 de spectatori, dintre care, mai 
mult de ■ 4001, yeniți de la lași, au 
asistat la un ‘Joc de 'ca'lităle: ’Areclifl ‘

ETAPA VIITOARE : Șt injo Bucuregi-Di- 
namo Gala)i, C.S.M.S. loși-Glorio Bistrița, 
Rulmentul Bîrlad-Prahova Ploeșli, Unirea 
Focșani-Victoria Suceava, C.S.M. Rădăuți— 
Unirea lași, S.N.M. Confflanla-Vicloria 
Buzău, C.F.R. Pașcani-Foresla Fălticeni. La 
14 octombrie se dispută reslanto Foresla 
Fă I ti cen i-Ș. i inia București.

8. Unirea loși 7 3 13 •: 9 >
9. Victoria Buzău 7 13 3 4: 1 5

19. Unirea Focșani 7 0 5 2 7:10 5
11. C.F.R. Pașcani 7 2 1 4 7:14 5
12. C.S.M. Rădăuți 7214 8:22 5
13. Știința București 6114 8: 9 3
14. Foresia Fălticeni 6 114 9:11 3

Ejapa viitoare (18 octombrie} : A. S. Pom- 
p erul Buc.-Carpoți Sinaia, Știința Craio 
va-Drubela Tr. Severin, Poiana Cîmpina— 
C.F.R. Timișoara, Metalul Oțelul Roșu-Me- 
talul Tîrgovișie, Dinamo Pitești-C.S.M. Re<J 
șița, Flacăra Moreni-Metalyl Titanii Buc., 
Știința Tim.șoara-Jiul Craiova.

7. Meta'ul Tîrgovișie 7 3 13 9: 8 7
8. J ul Craiova 7 14 2 9:10 4
9. Metalul Oțelul Roșu 7 2 2 3 10:13 «

10. Metalul Titanii 7 3 0 4 6: 9 4
11. Drubeta Tr. Severin 7 13 3 7: 9 S
12. Carpați Sinaia 7 13 3 9:12 5
13. Pompierul București 7 2 14 6:14 5
14. C.S.M. Reșița 7 2 0 5 12.15 4

SERIA b III aSERIA a ll-a

C.S.M.’ REȘIȚA _ ȘTIINTA TIMI
ȘOARA 0—2 (0—1)

REȘIȚA 11 (prin telefon). Echipa 
locală a avut o comportare care a ne
mulțumit pe numeroșii spectatori. In 
special linia de atac a jucat slab.' 
Ambele goluri au fost marcate de Ala- 
nolache (min. 23 și 79). Știința a 
meritat victoria: a fost superioară în 
joc organizat, putere de luptă . și. efi
cacitate. (G. Dobresctt, coresp). 
METALUL TIRGOV1ȘTE — POIANĂ

CIMPINA 1—2 (0—2)
TIRGOVIȘTE 11 (prin telefon). — 

In prima repriză echipa oaspe a fost 
mai bună și a înscris de două ori 
prin Bălăceanu (min. 8) și Dinia 
(min. 38). După pauză superioritatea 
a aparținut gazdelor care însă, nu au 
marcat decît un singur gol prin Pro- 
danciuc (min. 72). In min.-70, Bon- 
taș (Poiana) a fost eliminat' pentru 
lovire intenționată a adversarului (M. 
Avanii, cores».).
POMPIERUL BUC. — METALUL 

TITANII BUC. 1—0 (0—0)
Derbiul buciireștean disputat pe sta

dionul din Obor a avut o desfășurare 
și un cîștigător oarecum neașteptat. 
Golul victoriei a fost înscris în mi
nutul 80 de către George Marin. 
Neașteptat- de slab s-a -comportat. Me
talul Titafiii (v. p.).* '

a avut două părți distincte: în prima 
.parte au dominat localnicii, care au 
ratat prin Moldoveanu și Stanciu. 
Oaspeții au reușit să ia conducerea 
prin punctul înscris de Voica. In re
priza a doua, fotbaliștii de la C.S.M.S. 
pun stăpînire pe' joc. dar, cînd ni
meni nu se așfepta. survine . egalarea 
prin Chițu (min. 73). Ieșenii iau din 
nou conducerea — un minut mai tîr- 
ziu — printr-un gol marcat de Dram 
(din poziție clară de ofsaid) și își. 
pecetluiesc victoria în min. 89 prin Voi
ca. Victoria lor este meritată. (Negru 
Lazăr-coresp.).

VICTORIA BUZĂU — UNIREA 
FOCȘANI TOI (1—0)

BUZĂU II (prin telefon). Specta
torii au plecat nemulțumiți de la a- 
cest joc de o factură tehnică slabă. 
Au marcat Zaharescu (min. 35, din 
11 m) pentru Victoria și Stănciriescn 
(min. 70) pentru Unirea. (Marin Du- 
niitru-coresp,).
PRAHOVA PLOEȘTJ — GLORIA 

BISTRIȚA 4—0 (1—0)
PLOEȘT1 11 (prin telefon). Ploeș- 

tenii au dominat majoritatea timpului, 
reușind un joc de calitate. Au mar
cat Zinculcscu (min. 40). Georgescu 
(min. 48), Calotă (min. 56 și 63). 
(A. Prahoveanti-coresp.).
DINAMO GALATI — RULMENTUL 

BÎRLAD 3—0 (1—0)
GALAȚI 11 (prin telefon). Dina- 

movișlii au realizat cea mai bună 
partidă din actualul campionat. Au 
avut cinci bare și au- ralat opt oca
zii clare, raportul de cornere fiind 
17—2 în favoarea lor. Golurile au fost 
realizate de Bogdan (min. 33 și 75) 
și Weber (min. 79). (A. Schenckman- 
coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA — ȘTIINTA 
CRAIOVA 2—2 (2—0)

TIMIȘOARA 11 (prin telefon). E- 
chipa feroviară a lăsat să-i scape prin
tre degete victoria. A dominat în 
primele 20 minute și a și marcat 
prin Manciu (mii. 8) și Fodor (min. 
10). In continuare însă nu a mai in
sistat și în repriza a doua a primit 
două goluri în 10 minute. Știința a 
marcat prin Bîscă (min. 50) și Pană 
(min. 60). A arbitrat corect C. Mitran. 
Au asistat 7000 spectatori. (P. Vel- 
tan. coresp.).

CARPATJ SINAIA — METALUL 
OTELUL ROȘU 2—2 (0—2)

SINAIA 11 (prin telefon). — Re
zultatul de egalitate nedreptățește e- 
chipa gazdă, care în repriza a doua 
a avut permanent inițiativa. De două 
ori înafntașii au nimerit bara. Oaspeții 
au condus în primă repriză prin 
punctele marcate de Birău (min. 9) 
ș> Mihai (min. 40). Carpați a egalat 
prin Diilamă (min. 51) și Onu (min. 

.65). (M. Bota și B. Zbarcea, coresp.) 
JIUL CRAIOVA — DINAMO PITEȘTI 

3—3 (3—1)
CRAIOVA II (prin te’efon). Jiul 

merita victoria deoarece a dominai 
insistent. Gazdele au înscris prin Gin 
rezu (min. 1, 15 și 45), iar oaspcțiF 
prin Pîntea (min. 30). Barbu (mm. 
62) și Pîntea (min 65). (A. 1. Chiuzea 
coresp.).
DRUBETA TR. SEVERIN — FLA

CĂRA MORENI 1—2 (1—0)
TR. SEVERIN II (prin telefon). 

Localnicii n-au reușit să „concreti
zeze" avantajul terenului. Au înscris 
Glămeanu (min. 33) pentru Drubeta, 
Pantici (min. 69) și Brîndușescu (min. 
73), pentru Flacăra. (Gh. Maitafu- 
corysp.).

CHIMIA FAGARAȘ — INDUSTRIA 
SIRMEI C1MPIA TURZII

2-2 (1-1)
FAGARAȘ 11 (prin telefon). Cele 

două echipe au furnizat un joc plan 
cut, de bună valoare tehnică. Echipa 
gazdă a dominat mai mult (dovadă 
și raportul de cornere care îi este 
favorabil: 9—3) dar a avut în față 
o apărare decisă, care s-a descurcat 
destul de bine în situațiile critice. 
Au înscris Palfi (min. 16) și Popa 
(min. 70) pentru Chimia, Suru (min. 
21) și Copil (min. 64) pentru In
dustria Sîrmei. (V. Lazăr, coresp.)
RAPID CLUJ — AM.E.F.A. ARAD 

1—0 (0—0)
CLUJ, 11 (prin telefon). 5000 de 

spectatori au urmărit ieri o partidă 
viu disputată, în care cele două for
mații și-au împărțit perioadele de 
dominare. Prima repriză a aparținut 
gazdelor. La reluare, oaspeții preiau 
inițiativa, atacă în forță și dau im
presia că vor cîștiga. Șuturile pu
ternice ale echipei arădene pun la 
grea încercare apărarea formației 
locale. De două ori însă (în min. 
85 și 87), șuturile înaintașilor de la 
A.M.E.F.A. lovesc bara! Cînd nimeni 
nu se mai aștepta, — în ultimul 
minut de joc .— Balogh înscrie go
lul victoriei echipei gazde. S-au re
marcat: Soos și Birău de la Rapid, 
Dușan, Boitoș, Jărger de la AMEFA. 
(Radu Fisch, coresp. regional).

C.F.R. ARAD — C.S.M. BAIA 
MARE 2—1 (1—0)

ARAD, 11 (prin telefon). Iubitorii 
fotbalului din localitate au avut pri
lejul șă urmărească un meci de bună 
calitate, în care victoria a surîs e- 
chipei gazde. Scorul nu reflectă fi-i 
del raportul de forțe de pe teren, 
în mod normal ..fgrMiarii puttpiL. să 
aibă un lâantaj rtairmare. Au mar-, 
cat: loanovicj (min. 3) și Vați (min, 
61) pentru C.F.R., Vlad (min. 57) 
pentru C.S.M. Baia Mare. (Șt. Wein
berger, coresp.)
C. S. TG. MUREȘ — C.F.R. CLUJ 

1—0 (1—0)
TG. MUREȘ, 11 (prin telefon). 

Echipa gazdă a obținut o victorie 
meritată,' la capătul unui meci dis
putat cu aceeași intensitate tot tim
pul. Unicul punct al partidei a fost 
înscris de Hajdu (min. 26). (Ion 
Păuș. cordsp )
TRACTORUL ORAȘUL STALIN -4 

CORVINUL HUNEDOARA
1 — 1 (0-0)

OR. STALIN, 11 (prin telefon), 
Faze confuze, presărate cu multe 
durități — iată caracteristica acestui 
meci, în care ambele formații au 
luptat mult pentru rezultat. Au în-< 
scris Vatani (min. 53) pentru gazde 
și Radu Tudor (min. 61) pentru 
oaspeți. (C. Bîrleanu și P. Dumi
trescu, coresp.)
RECOLTA CĂREI — GAZ METAN 

MEDIAȘ 3—2 (1-0)
CĂREI, 11 (prin telefon). Gazde

le, confirmând forma bună în care 
se află, au înregistrat ieri o nonă 
victorie. După ce își crează un a- 
vantaj încă din prima repriză, prin 
golul înscris de Gref în minutul 35, 
Recolta Cărei este egalată în minu^ 
tuf 72, prin Șarlea eare execută im-i 
pccabfl b lovitură de la 25 metri. 9 
minute mai tîrziu, gazdele preiati 
conducerea prin Gref, dar sînt ega-t 
late în minutul 85 prin Zanca. Cu 
un minut înainte de fluierul finaJ, 
Gref înscrie pentru a treia oară sta
bilind scorul în favoarea echipei 
sale.

Jocul C. S. A. SIBIU — C. S, 
ORADEA, amînal.

CLASAMENTUL

recolta Crrei 
Corvinul Hunedoara 
A.M.E.F.A. Arad
C.S.A. s:bu 
Tractorul Or.Stalin
C.S. Oradea
C.S.M. Rr,:a Mare 
Rap'd C!uj
C.F.R. Cluj
Ind. Sîrmei C. Tuntii
Ch'mîa Ffi^âraș

CLASAMENTUL

1. C.S.M.S. lași 7 6 1 0 23: 7 13
2. Dinamo Galați 7 5 1 1 15: 7 11
3. S.H M. Constanta 7 4 1 2 10: 6 9
4. Prahova Pîoești 7 3 2 2 11:11 8
5. Ru'momto} Bîrtad 7403 9:11 8
6. Gloria Bistrița 7 3 13 11:10 7
7. Victoria Sucea vq 7 3 1 3 8:8 7

1.
2.
3.
r,
5.
6.

CLASAMENTUL

Sîi'nța
Poiana
Fîacâra
D-ncfAio
C.F.R.
Știinja

Tîm’so-ra
Cîmpra
Mareni

Tsrn șoara
Craiova

7 4 2 1 17: 3
7 12 1 14:10 10
7 4 12 1’11 9
7 112 12J2 9
7 3 2 2 19:11 8
7 3 2 2 9: 9 8

12: 7 11
8
8 
7 
7 
7 
7 
7 
6
6
6 
6 
5
5

Ind. Sîrmii 
Gaz Metan 
Clui-C F.R. 

Sibî'J, Cor- 
C.S. Oradea— 

A.M.E.F.A. Ărad-Chimto Fă-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

13.
11.
12. C.S. Tg. Mureș 7
13. C.F.R. Arad 7
1-1. Gaz Motan Mediaș 7

Etapa viitoare (18 oclcrrbre)
C. Turzi'-Tracioiul Or. Slalin, 
Med’aș—C S Ta. Mureș, C F.R. 
Arad, CSM. Ba’a Marr-C S A._ 
v i p u! H u n c d o □; a - R.a pi d _ C! u 
Recolta Cărei, ‘ ‘
flăra».

15:10
f: 5

11: 4

3 0 4
2 2 3
2 2 3
,3 0 4
1
1

3 3
3 3

0:10 
10: 9 
12:11 
11 14
8:19
4:10
9 14
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VOLEI

Multe victorii cu 3:0 în prima etapă 
a campionatelor republicane

Ediția 1959—1960 a campionatelor 
republicane de volei a început sub 
îscmnul unor .partide spectaculoase și 
fie un nivel tehnic bun. Cînd scriem 
această, ne gîndim în special la par
tida disputată sîmbătă în sala Ciu
lești între Cetatea Bucur și Construc
torul, ca și la meciul Utilajul Pe- 
Jroșăai — Politehnica Orașul Stalin.

Intr-adevăr, întilnirea Cetatea 
JBucur — Constructorul nu numai că 
s-a terminat la un scor foarte strîns 
|(3—2), dar a prilejuit (cu excepția 
(seturilor 3 și 5) un joc de bună 
tactură tehnică. Surpriza att consti
tuit-o tinerii ■ jucători de la Construc
torul. Din vechea formație n-am re
cunoscut decît pe Pențac (unul din 
ș,eroii" meciului de sîmbătă) și Ni- 
culeșcu. Restul au fost numai jucă
tori care pînă acum 
campionatul orășenesc (Szigeti, Jica, 
Popescu) sau cel de juniori (Vlad, 
Mitrca).

Se cuvine să remarcăm de aseme- 
tiea meciul de la Petroșani (în care 
JJtil.ijul a realizat un joc foarte fru
mos și a obținut o victorie meritată 
în fața Politehnicii Orașul Stalin) ca 
și clasa ridicată a voleiului practicat 
ce jucătorii Nieolau, Drăgpn, Plocon, 
Pavel, Muntcanu și Mincev de 1

au activat în

sportivele de la Rapid și Dinamo 
București, s-an remarcat jucătoarele 
de Ia Petrolul Constanța. Deși au 
pierdut cu 3—0 în fața formației 
C.P.B., constănțencele au arătat că 
alcătuiesc la ora actuală o echipă 
cu reale perspective. O partidă fru
moasă au realizat și echipele Metalul 
M.I.G. București — Voința Orașul 
Stalin, ca și Progresul București în 
compania Științei Timișoara. Dintre 
rezultatele înregistrate în provincie 
iese în evidență victoria greu obținută 
de Someșul Cluj (cti 3—2) în fața 
Științei Cluj.

fată rezultatele tehnice înregistrate 
ieri în categoriile A și B:

CATEGORIA A, MASCUIIN : Șliinta Ti
mișoara—C.C.A. 3-0 (13, 12, 5), Utilajul Pe
troșani—Folitahnica Orașul Slal’n 3-0 (5. 11, 
8). Tractorul Orașul Slolin-Știrn’a Galați 
3-0 (15, 4, 13), Cetatea Bucor-ConttruUorul 
București 3-7 (11-15, 15-7, 15-4, 7-15. 15-7), 
Rapid București—Victoria București 3*0 (5,
3, 11); meciul ȘtiinȘa Clui-Oinamo Bucu
rești a foit oiaînat. FEMININ : Dinamo 
Bucvrești-Fregreeul Tirgoviște 3-0 (3, 5, 41, 
Voința Sibiu—Rapid București 3-3 (8, T4, 5). 
Metalul M.I.G. Bucurecti-Voința Orașul 
Stalin 3-1 (15-11, 15-17, 15-5, 15-1), Combi
natul Poligrafic București—Peirolul Cottetanfa 
3-0 (10, 4. 7), Proqretul București-Știința
Timieoara 3-1 (15-4. 15-3,..................  * "
fa Clui-Someșul Ciui 7-3 
5-15. 8-15).

CATEGORIA B. SERIA 
la C.5.M.S. lași 1-3 (15-*,

13-15, 15-71. JKU- 
(15-10, 14-14, 4-15,

I : Vaista BocSu-
4-15, 5-15. 17-15).

Vapid, care au întrecut fără drept n
de apel (cu 3-0) pe Victoria Bucu- *»««« M fl, L7), S
ițești.

Tn campionatul feminin, pe lingă

TURMfOL CANDIOATÎLOR

Bucu.Mti-F»r»«iarul CMttaăfa 3-8 (7. 4.
11). SESIA A ll-A : Dinamo Oradon-Amoto 
tm. Vîlcoa 3-4 (13. 14, 11), Șutau Oro«l 
Dr. FoLra Groxa-Jiul Cruîc.o 3-4 (13, 13, 
«I. I. C. Arad-Voiațo Sibiu 3-4 (4. 17, 11). 
Dinamo Ta. Mumj—CS.M. Baia Maro 3-7 
(15-13, 14-14, 14-14, 15-7, 15-3).

iwiaie as rtre 
îr ciiRRiofloieie repaftlICMB ale lasioriloi*

Ieri au luat sfîrșit și întrecerile din 
cadrul campionatelor republicane de 
tir, pentru juniori și junioare. Cei 
prezenți la poligonul Tunari, în cele 
două zile de concurs, au fost mar
torii unor dispute extrem de pasio
nante, în care speranțele tirului nos
tru au confirmat încă o dată exce
lentele lor posibilități. Mariana Aliil- 
ler, Ioana Soare, Cleopatra Alexan
dru, Marin : Ferecata și echipa C.F.R. 
Arad, au corectat recordurile țării la 
proba de armă liberă calibru redus 
3x30 și 60 focuri, iar echipele Re
colta la pistol sport, C.F.R. Cluj la 
60 focuri și 3x30 focuri junioare, au 
stabilit recordurile țării cu haremuri 
destul de ridicate. De la 
pînă la ultimul foc, lupta 
mul loc a fost deschisă 
număr de concurenți. La 
focuri junioare, de pildă, 
tre trăgătoare au corectat vechiul 
record aî țării, iar alte patru sporti
ve au depășit cifra de 290 puncte, la 
numai 2 puncte de vechiul record. 
Remarcăm în mod deosebit compor
tarea unor tineri și tinere, care deși 
erau la primul lor concurs de a rină 
liberă, au realizat cifre promițătoare 
și au dovedit reale aptitudini pentru 
acest sport. Este vorba de junioara 
Geta Țăran (Iași), care a concurat 
în echipa băieților, CTasîndu-se pe pri
mul loc cu 293 p. din 300 posibile, 
devenind campioană a R-P.R. Ea a 
întrecut trăgători cu mai multă ex
periență cum ar fi M. Rusescu, M. 
Ferecata, G. Toth, Gh. Paltenie

primul și 
pentru pri- 
unui mare 
armă 3x30 
două din-

ș. a., unii dintre H rompnnsnți ai' lo
tului republican. Tot pentru prima 
dată și cu rezultate bune, au tras cu 
arma liberă și ion Bot’rnae (Bacău), 
Mariana Hlopețclu (Hunedoara),Cor
nelia Nițu (Alexandria) ș. a.

lată rezultatele : armă liberă cafbru re
dus $0 focuri jun oare : 1. MARIANA MOL
LER (Spartac) 587 p. nou record al țării 
(vechiul record 579 p.) campioană a R.P.R.; 
2. Eda . Antosch (Știin‘a) 586 
patra Alexandru (Proaresul 
p. Clasament pe ___
1704 p. record R.P.R. ștab'Iii ; 2. Froqresu! 
Alexandria 1694 P-î ** 
Armă 
n-oare 
295 p.
292 p.) campioană a R.P.R;. 
nunchi : 1. CLEOPATRA A
p. nou record al tării (vechiul record 2.31 p.) 
campioană a R.P.R.; poziia în picioare : 
1. Mariana Muller 256 p. campioană a 
R.P.R.
PATRA ALEXANDRU «26

>.r.A.; 
p.; 3. Clco-

  Alexandria) 584 
echipe x 1. C.F.R. Cluj 
3. C.F.R. ’A^ad 1677 ©.* 

liberă caKbru redus 3x30 focuri ju- 
poziția cu’cat : 1. IOANA SOARE
nou record a] tării (vechiul record

" “ “ . poziția în ge-
1.’ CLEOPATRA ALEXANDRU 285

R.P.R.; poziia în 
Mii Her 256 p. eampiosnă

Clasament pe trei pozifii : 1. CJ.EO- 
______ -’27.J “2' p. campioană a 
R.F.R. Pe echipe C.F.R. Clui 2349 o. recard 
R.P.R. «tabrlft. Armă liberă calibru r«>dus 
3x30 focuri juaiori poziția culcat : 1. Geta 
Ta ran (Dinamo Ieși) 293 p. came’oană a 
R.P.R,; pozr'ia în genunchi : 1, Marin Fe-
reea^u (Grivifa Roșe) 288 p. rempton al 
R.P.R.; poziția în picioare: 1. Marin Fere
cata 270 p. -cmnpion al RF.Il. Cîa*«nent 
pe trei pnziMi : 1. Mm in Fereca h» 847 p. 
campion al R.R.R. C’asament ne echipe : 1. 
U.T.A. 2401 p.; cerb aleraător 50 focuri 
cimple : 1. Aurel Neagu (M»talul) 173 P;
campion al R.P.R.: cerb nlergăîor 25 focuri 
duble : 1. Aurei Neagu 281 p.; pistol sport: 
1. Constantin Țintea (Recolta) 544 n. eam- 
piea al R.P.R.; pe echipe : 1. Recolta 1557 
p. record R.P.R. stabilit. Armă l’beră cali
bru reduc 6® feevri uvlcat țuntsri : 1. M. 
F£RECATU 590 o. bou record al R.P.R. (ve
chiul record 5*7 p.) campion «I R.P.R. Pe 
echipe : 1. C.F.R. Arad 1750 ». nou re
cord al R.P.R. (vechiul record 1741 p.).

V. GODESCU

RLICBI

Jocuri viu dispaiate 
„Cupa R. P. Rin

de joc n-rit for 
a hotărî învingi

nimute 
pentru

partida dintre Construi ton 
terminat ncitecis 

110 minute de joc dintre cat

Turneul candidaților la titlul mon
dial de șah a continuat la Zagreb cu 
disputarea întîlnirilor din runda a 
|I9-:i. Fruntașul clasamentului. Tal, a 
întîlnit pe fostul lider Petrosian. Cei 
doi adversari n-au intrat în compli
cațiile jocului de mijloc conSemnînd 
remiza Ia mutarea 15. Tot cu remi- 
iă, dar la mutarea 40, s-a încheiat 
ba rtida Olafssoji-Fischer. Celelalte 
două partide s-au' întrerupt în poziții 
trvantatoase pentru jucătorii cu ne
gru. Keras are avantajul la Benko, 
iar Smîslov Ia Gligorici.

Iti clasament conduce ’Tal 
puncte, urmat de Keres 11 
gorici 10 (1), Petrosian 10 (1). .

CtUlS'/j
(1). Gh

PE SCURT
B Intîlnirea infernațicnală-de natație 

'desfășurată la Zagreb între echipele' 
frejrezentative ale R. P. Polone și 
R/P.F. Iugoslavia a lw.it sfîrșit cu 

’scorut de 117—68 în favoarea înotă
torilor polonezi.

‘ ■ Echipa masculină de baschet a 
R. P. Bulgaria, care se află în viz tă 
în R. P. Chineză a jucat la 9- oc
tombrie în orașul Tiensin cu o selec
ționată a provinciei Hopei. Victoria a 
(revenit oaspeților cu scorul de 72—62.

■ Intre 11 și 23 octombr.e vor avea 
Ioc ia Beirut întrecerile din cadrul 
Jocurilor Mediteraneene. La această 
fcompeliție care se va desfășura după 
programai olimpic și-au animțat par
ticiparea sportivi din Republica Arabă 
■JUnita. Iugoslavia, Italia, Franța, Ma
roc. Tunisia, Liban, Grecia și alte țări. 

1 ■ Federația italiană de scrimă a-
'alcătuiț o puternică echipă pentru • 
participa fa cea tțe a Hț-a ediție a 
damp tonalelor internaționale de scri
mă ale .R. P. Romine, programate în
tre 29 octombrie și 1 noiembrie la 
București. Echipa va fi alcătuită ast- 
Iei: floretă. Mario Curletto, Mauritlo

C* S* Oradea continuă să conducă 
in campionatul republican de polo

multe puncte din acțiuni rapide pe 
contraatac. Cele două echipe au ali
niat următoarele formații: DîNAMO: 
Satutală -r- Za han (Bădiță — Popes
cu — Laszlo, Cociuban, Kroner. 
ȘTIINȚA: M. Șiefănescu — îfane, 
Varlaam Ctoșeă -e- Oiiriac, Chir- 
tetsuță, V, Ștefănescu. Au marcat: 
Zahan (3), Popescu (2), Kroner (2), 
Bădiță (2) ți Cociubsn psntru Di- 
namo și Chiriac pentru Știința, lată 
clasamentul supă

1. C.S. Omăna
7. Dinam» DaoamaG
3. ec.A.
4. jlimșa Gaj
5. C.S. Tg. Btemș
4. J»na> hnași

Cele - trei jocuri programate, de e- 
tapa a IX-a a campionatului republi
can de polo, termtuale cu rezultate 
normale, nu au adus aici o «todifi- 
oare. la olasaenenf.

Cea mai interesantă partidă a eta-. 
pei a opus, la Cluj, formației Iacale 
Știința ectupa C.C.A. Cele cUeva sute 
de spectatori preawțt în 
bazatului „Ianoș Harbak**, 
mâți de jocul spectaculos 
de cele două echipe, n-au 
insa mulțumiți și de rezultatul meciu
lui, studenții pierzînd la limită un 
joc pe care tot atît de bine îl pu
teau cîștiga. Jocul a avut în perma
nență un aspect echilibrat, ambele 
formații avîtid pe rînd conducerea la 
scor. Cu două minute înainte de sfîr- 

.șit, eînd scorul era 4—4, arbitrul 
Ad. Retcher (Titn.) l-a eliminat «| 
med cu totul nejustilieat pe Dote an u 

rși militarii, kt superioritate numerică, 
au înscris golul Victoriei prin C. Ma
rinescu, cîștigînd cu 5—4 (2—2). 
Cele nouă goluri au fost înscrise de: 
Blajec (2), Grințescu, Magyary și 
Marinescu pentru C.C.A. și Szabo 
(2), -Danciu și Boleanti pentru clu
jeni.

La Oradea, liderul campionatului, 
C. S. Oradea, kitllnind ecliipa G. S. 
Tg. Mureș, * înregistrat o nouă vie-'

tribunele 
eoUizias- 
practicat 
putut fi

ză cînd scocul le era favorabil cu 
4—1. In repriza secunda ei au slă
bit ritmul de joc marciod numai 
două puncte. Scoc final: 6—2 (4—1). 
Arbitrul B. lordaki (Cluj) a condus 
cu -scăpări următoarele formații: C.S. 
ORADEA: ~ ” - - -■
— Clanța 
C.S. TG.
Rtgo 
Both. Au
(2) și Cancdaa peatru G.S.O., 
(2) pentru C.S. Tg. Mureș.

In partida de la București, 
mo a întrecut Știința eu scocul ca
tegoric de 10—t (4—0). Campionii 
au fost net superiori, ciștigîad fără 
dificultăți. Ei au înscris cele mai
-------- - . ‘ irw. ..

Bw® —r Csordas, Rujmski 
— Novac, Hegyessv, Ilea. 
MUREȘ: Caizar ”
SuruMi -T- Meder, 
înăcrit: Novac (3),

Nașca,
Vereș, 
Oanță 
Sănoii

l>ina-

această etapă:

Va.sriH. Elio d’Assimta ; spadă Auto- t"rie- 7»*"»’«el pe primul
tiio Albanese. Roberto Beschetto; ««- 
bie Roberto Ferarri, Angelo Maestri,

Campionatul mondial
(Vrmtre din pug. Z)

multe aruncări la coș și pierzînd fiu- 
«neroase «ningi su'. pâaou (o defi
ciență mat veche a formației). An în- 

dacris: Mazteva (14$, Kubarova (14). 
dTajisikova (M, Metskeva (8), Ka- 
ifceiidrofova (M, Trojkava (6), Ltaa- 
kova (3ț, Kukalava (2), pentru R. 
,Cehoslovacă p Racovtfă (15), Kr.«tss 
{S), PredesoH (4), Veicu ""

eseu. (5|, Caorrue (8),
1(11, pentru RJ*. Rewîriă.

pot azi s-a desfășurat 
foarte importantă pentru 
în clasament^ general : 
gară—R.PF. Ti«g»slavia. 
meci de «nare kiptă îa cace baschet
balistele maghiare a« cîștigat în ul
tima secundă cu scorul de 49-48.
,<n general, la actuala ediție a 

pănipionatutai unaadaal se constată 
Că echipele U.R.S.S., R.P. Bulgaria

loc tn elaMowt Oradenii și-au asi
gurat victoria încă din prima repri-

feminin de baschet

(3), Nicțt.
I laralatnbie

• partidă 
locurile 4-8 

R. P- Uri- 
A fost un

și R- Cehoslovace se detașează ca 
valoare de celelalte, fiind, conform 
pronosticurile, principalele candida
te la filial anprem. Vichxiile la scor 
efejiuute de nceste reprezentative vor
besc de is otoe despre <Sferența de 
vdoare. Toate aceste trei edii-'i» sc 
prezintă bine pregătite și Îatilîiirde 
dartre ele stot așteptate cu mutt in
teres. De rumreat că eotiipa Uniunii! 
Sovietice preointă cea mai înaltă ju-‘ 
cătoare: °~‘ •• *■
1,M m.

Echipa de fotbal a Franței 
învinsa la Sofia

SOFIA 11 (prin telefon de la corespondentul nostru).— 
Așteptat cu un deosebit interes, meciul dintre repre
zentativele R.P. Bulgaria și Franței a luat sfîrșit cu o 
frumoasă și bine meritată victorie a fotbaliștilor bul
gari. Echipa gazdă a jucat cu un etan deosebit și a 
abținut victoria după o luptă dîrză, cu scocul do 1—-G 
(0—0). in pruna repriză gazdele an fost acelea care au 
atacat mai mult dar apărarea franceză a fost mereu 
la post. în momentele dificile.

După pauză, fotbaliștii francezi joacă mai bine, atacă, 
dac Naidenov salvează numeroase situații critice, fm 
special șutul lui Gril4et din nun.-72). Singurul punct al 
meciului a fost înscris în minutul 87 de Kolev.

In echipa bulgară o impresie bună au făcut Kolev, 
Naidenov și Diev. In formația franceză s-au remarcat 
K«pa, Penverne și Marche,

In fața celor peste 55.000 spectatori arbitrul austriac 
Stolt a condus corect următoarele formații :

R.P. BULGARIA: Naidenov-Rakarav, Manotov I. Di- 
mutrov-Largw, Kovacev-M*a«*v (dia uam. 44 Diev), 
A bagi ev, Panaiotov, lakwnov, Kotev.

FRANȚA: Cotoona4<aslbel, Jonpuef, Marche-Penverne, 
Lerond-Grillet, Fontaine, Kopa, Plantații (din min. *0 
Miller), Vincent.

Smildztnia Skaidrlle, de

f<«uBaîe!e tehnice înregistrate 
cîmbătă și duminică : R.P Polonă-R. Ceho
slovaca 61-76 (32-48, R.P. R?mî:iă-R.P.O.
Coreeană €2-41 
Ua&at« FW-41 
«tavia 80-42 
Rcmînă 5M8 _____
4LP. Ungară 48-49 
U.R.S.S. fc-67 (27-40).

Azi »e dispută 
Bulgaria—R.P.D. 
R.P. tîomînă,

(32-4», R.P. ______ ______
C.P, Bulqaria-R.P. 

(43-18», U.R.S.5.-«>j:. Itjgo-
R. Cehaslavacă-Rl*. 

{34-25), R.P.F. lugoslavia- 
4M9 (25-24), R.P. Polor.5-

«rmăfoarele meciuri : R.P, 
Coreeană, R.P. Potonă- 

U.R.S.S.—R.P. Ungară.

TOMA MRISTOV

Fotbaliștii maghiari învingaferi 
în toate cele 4 întîlmri 

cu R. P. F. iugoslavia
Fotbaliștii maghiari «mi realizat ieri patru strălucite 

victorii în compania reprezentativelor R.PF, Iugoslavia.
L* Belgrad, echipa priuit ■ RP, Ungare a cîștigat 

cu scorul de 4—2 (2—2) după ce I» «n «uoateiit dat, 
gazdele conduceau cu 2—1. Scarilt a fost deschis tn «nln. 
4 de oentrul maghiar Albert. Peste «tunai 5 «uiuute 
Bozsk ratează oii petiahi. Egalarea cale atottoiită de 
Mujici (nun. 40) iar Rostiră înscrie at doilea gol pentru 
echipa iugoslavă (min. 16ț. Scortol reprizei este sta 
bitit de același Albert min. 32: 2—2. De altfel Albert

■ Ho 
suficiente 
torid în 
și C.C.A. care s-a 
6—6. "" 
doar jumătate s-au apropiat de cee 
ce așteptam de la aceste două < 
chipe fruntașe ale rugbiului noștri 
angajate într-o luptă In care s-a u: 
mărit cu prea multă insistență mim; 
rezultatul. Jocul începe într-o ușoar 
nota de dominare a formației mill 
tare, care inițiază cîteva 
pranimierice în stilul ei 
este aceea care deschide 
prin Nanu Radu (min. 5 
vitură de picior căzută), 
cet, jocul se echilibrează, 
torid producînd deseori pa.-.icâ în rtr. 
durile echipei adverse prin șarj 
foarte spectaculoase. Egalarea s- 
produs cu 4 minute înainte de sfii 
șitul primei reprize de către Me/u 
dinți (lovitură de pedeapsă). La re 
luare, jocul este mult mai friimo; 
ambele echipe desfășurînd acțiuni r« 
pide pe treisferturi rimase însă far 
rezultat. Constructorul are o mare c 
cazie de a lua conducerea în mir 
50, dar Luscal ratează. Și C.C.A. 
avut prilejul să modifice scorul în fa 
voarea ei, dar Pertciu a ratat două fc 
vitari de pedeapsă. In prima repriz 
din prelungiri, deși C.C.A. domini 
Constructorul este acela care înăcri 
tot prin Mehedinți (min. 89 — Iovi 
tură de pedeapsă). Cînd nimeni n 
sc mai aștepta — cu un minut îna 
inie ' de terminarea partidei — mi 
litarii reușesc să egaleze prin Al. Jp 
nescu (încercare). De-a lungul între 
cerii s-au relevai Nedelcu. Posmoa 
nu. Teofilwici și Bogoi de la Co. 
struitorul, Merghișescu, Căpușaii, A 
lonescu și Nica de la C.C.A.

■ In cel de al doilea meci din ca 
drul „Cupei R.P.R." programat ii 
Capitală, Metalul M.I.Q. a întîlnit p 
teren propriu formația campioană 
C.F.R. Grivița Roșie. Partida, car 
s-a desfășurat î* limitele unei <fc 
pline sportivități, a demonstrat for 
nia excelentă în care «e află echip, 
feroviară. iMetalurgiștii au utilizat 
garnitură foarte tânără, nereftșind s 
stăvilească acțiunile extrem de spec 
tacuioase *le adversarilor tor. Soo 
final : 63—3 (28—3) pentet» C.F.R 
Grivița Roșie. Pentru această wcto 
rie categorică, merită a fi sutoimat: 
forma bună
are,

atacuri st 
specific. E 

și sc on. 
— din Ic 
încet, în 
Construi

a întregii echipe ferovt

Știința 
0—21 
C.S. A.

Iad 5—0 (5—0).

rești
■

T. STAMA
N. BAXBAUȚEAM

Petroșani—Dinanw Bucu 
(O-O)
Sibiu—-Constructorul Hm

în miuuitd M
2<il âl schfoe 
scorul final

SaroM-BdcMi

a fost col mai bun jucător de pe teren și 
tinăriă atacant maghiar înscrie al treilea 
sale. Ia min. 83, Bundzsali pocetluieste 
4—2.

rt.rt. UNG ARĂ : Grosics-Matrai, Sipos, 
(din nun. 43 Szojka), Kotasz-Sandor, Gordcs, A*ar 
(din min. 76 Bundzsak), TkM, Sziate&ak.

K.FF. IUGOSLAVIA: R«ara (din min. 36 Soskici) 
Durkovici, Tfflkovki, Miladinovici-Be^a, 1 «skiSekula 
r*c, Mujici, Zebec. Kostici Mihailovich

lată coleWte rezultate: ECHIPELE B: R.P. E’ngară- 
R.P.F. Iugoslavia 4—0 (2—0); TINERET: R.P. Ltagară- 
R.P.F. Iugoslavia 1--0 (1—0): JUNIORI: R.P. Ungară- 
R.P.F. Iugoslavia 3—1 (0—1).

La Poznan: patru victori: 
ale atlefilor noștri

VARȘOVIA 
orașul Poznan ____ ________
dei de atletism la tare au hiat parte atîeți Și sttefc 
din R.P. Bulgaria. K.P. Chineză, R. Cehoslovacă. RjP.G 
Coreeană, R.D. Germană, R.P. .Mongolă. R.P. Poiană 
R.P. Roanînă, R.P. Ungară și U.R.S.S.

Atleții ranutii au reptirtaf • serie de succese 
caftile. Asttei. iu proba de aruncarea greutății 
GOMAN s-a clasat pe primul loc ou rezuUatul de 15,4 
m — nou renord ai R.P. Romîne (v.r. A. Comau 15,31 
m). Dublul campion balcanic CONSTANTIN GRE 
Gf:SCU a obțiutit si la Poznan două frumoase victori 
hi probele de 5.000 mi și 10.000 m. Ia cursa dk 
5.000 in el a realizat rezid aiul dc 14:43,8, iar fa 18.001 

rai a înregistrat 39:41,4. TRAIAN SUDRIGEAN a ternii 
nat victorios întrecerea alergătorilor pe 409 u ca 
tuMpul de 48,4. Alte rezultate din probele îa care ai 
evoluat atleții noștri: 800 m: 1. Szentgali (R.P.U.) 1:52.2 
2. Șt. Mihaly (R.F.R.) 1:52,4; S. L. Kovacs (R P.U. 
1:52.8; disc: 1. Grigates (U.RS.S.) 53,79; 2. Kovesd 
(R.P.U.) 62,W- ». Maiiolesctt (R.P.R.) 69.08 — este ou 
mal bun rezultat romînesc din acest sezon; S.000 « 
<*st.: 4. Rjscia (UR.S.S.) 8:4I,G; 2. T. Stnzeîbisclc 
(R.P.R.) 8:55,2; 800 m Iernai: Ciu Ciu-dan (R.P.D C<» 
reeană) 2:1(1,5; 8. FI. Grecesca (R.P.R.) 2:10,6; 3. El 
Todorov (R.P.R.) 2'41,5; greutate: 1. Grigalfca (U.R.S.S^ 
16,57;... 3. N. Ivanov (R.P.R.) 15,77 m.
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