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Vizita în Republica Populară Romînă 
a tovarășului Nikita Sergheevici Hrușciov, 
primul secretar al C. C. al P. C. U. S., 

președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
La invitaț'a Comitetului Central al Partidului Munci- 

oresc Romîn, a Guvernului și a Prezidiului Marii Adu
lări Naționale, primul secretar al C.C. al P.C.U.S., pre- 
edintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., tovarășul 
likita Sergheevici Hrușciov, a făcut între 19 și 25 oc- 
ombrie a.c. o vizită neoficială în Republica Populară 
tomînă și a petrecut în {ară cîteva zile de odihnă.

In timpul șederii sale în Republica Populară Romî- 
iă, tovarășul N. S. Hrușciov a avut întrevederi și con- 
'orbiri cu conducătorii partidului și ai guvernului, 
are s-au desfășurat într-un cadru deosebit de cald 

ii tovărășesc.
Tovarășul Nikita Sergheevici Hrușciov a vizitat di- 
’te locuri pitorești ale țării, fiind însoțit de tova- 

< Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn. 
Chivu Stoica, președmtele Consiliului de Miniștri al 
lepublicii Populare Romîne, Ion Gheorghe Maurer, 
ireședintele Prezidiului Marii Adunări Naționale și 
i'ți membri ai Biroului Politic al C.C. al P.M R. și ai

guvernului, precum și de ambasadorul Uniunii Sovie
tice în Romînia, tovarășul A. A. Epișev.

La 24 octombrie, CC. al P.M.R, guvernul și Prezi
diul Marii Adunări Naționale au dat în cinstea tova
rășului N. S. Hrușciov o masă, la care au participat 
membrii Biroului Politic al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, ai guvernului Republ’cit 
Populare Romîne, ai Prezidiului Marii Adunări Națio
nale și alți conducători ai organelor de partid și de 
stat, precum și ambasadorul Uniunii Sovietice în 
Romînia, tovarășul A. A. Epișev.

In cursul mesei, între N. S. Hrușciov și conducă
torii de partid și de stat aj Republicii Populare 
Romîne a avut loc o cordială convorbire priete
nească.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și Nikita Ser
gheevici Hrușciov au rostit cuvîntări.

In dimineața de 25 octombrie, tovarășul Nikita 
Sergheevici Hrușciov a plecat din București, întor- 
cîndu-se la Moscova.

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

• Consiliul regional U.C.F.S. Plo- 
ești a organizat la Cîmpina o corn- 
petiție de tenis de cîmp dotată cu 
„Cupa 7 Noiembrie". Au participat 
jucători și jucătoare din Orașul Stalin. 
Iași, Sf. Gheorghe, Craiova Pitești, 
Moreni, Bușteni, Ploești și Cîmpina. 
Iată cîștigătorii: simplu bărbați: Au
rel Savin (C.S.M.S. Iași), simplu 
femei: Anca Mezincescu (Petrolul 
Cîmpina), juniori: Radu Mihăilescu 
(Petrolul Pitești), junioare: Mina Ili
na (Petrolul PiteștlJ. EUGEN STROE- 
coresp.

• In regiunea Baia Mare se des
fășoară numeroase întreceri sportive 
la care iau parte concurenți din 
raioane'e Tășnad, Șomcuta Mare, 
Cărei, Lăpuș, Oaș. Sighet, Vișeu. 
Satii Mare și Cehul Silvaniei, pre
cum și din orașele Baia Mare și Satu 
mare. Competițiile sînt dotate cu „Cupa 
Prieteniei". Au loc întreceri de atle
tism, baschet, volei, șah, gimnastică, 
trîntă, haltere, tenis de masă, tenis de 
cîmp, popice. La crosul „Să întîmpi- 
năm 7 Noiembrie" participă 30.000 
de tineri. De asemenea vor avea Ioc 
în curînd întîlniri internaționale de 
fotbal, volei, baschet și lupte clasice 
la Satu mare. Baia Mare, Baia Sprie, 
Cărei și Sighet cu echipe sovietice 
din orașele Stanislav, Ujgorod, Mun- 
kacevo și Berezinka. V. SASARANU- 
coresp. regional.

• Asociația sportivă a Combinatu
lui Siderurgic Hunedoara a organizat 
o competiție de fotbal rezervată echi
pelor din secțiile combinatului. Echi
pei cîștigătoare îi va fi decernată 
„Cupa ’ 7 Noiembrie". NICU SBU- 
CHEA-coresp.

• In cinstea zilei de 7 Noiembrie 
consiliul orășenesc U.C.F.S. Bacău 
organizează competiții la următoarele 
discipline sportive: atletism, ciclism, 
gimnastică, haltere, motociclism, tir 
baschet, popice, șah, tenis de masă 
și volei. La școala medie mixtă nr. 1 
vor avea Ioc întreceri interclase la 

0 delegație de sportivi
din R.S.S. Moldovenească a sosit Ia lași

fotbal, baschet băieți și volei fete, la 
care participă 212 elevi. A. AROMI- 
NESEI-coresp.

• La Tg. Mureș se vor desfășură 
în zilele următoare numeroase com
petiții sportive. Astfel se organizează 
întreceri la handbal, un concurs in- 
terraional de box, o competiție de șah 
pe echipe cu participarea elevilor dir» 
oraș, un turneu interraional de velei 
toate dotate cu „Cupa 7 Noiembrie". 
Cercul turistic de pe lîngă Casa de 
cultură a Sindicatelor a organizat 
o reușită excursie în stea la Vîrfill 
Scaunul din masivul Călimării.

I. PAUȘ-coresp.

• Sîmbătă seara a avut loc în sala 
cinematografului combinatului poligra- 
tic „Casa Scînteii" cea de a doua reu
niune de box din cadrul „Cupei 7 No
iembrie". Amatorii de box care au um
plut sala pînă la refuz au fost marto
rii unor întreceri deosebit de disputa
te, multe dintre ele ridieîndu-se la un 
bun nivel tehnic. Cele mai frumoase 
meciuri le-au furnizat perechile AL 
Barna (Știința)-A. Țene (Metalul) și 
Gh. Predescu (Știința)-V. Mihăilă (Me
talul) în care victoria a revenit primi
tor. Boxerii de la Știința s-au dovedit 
foarte bine pregătiți atît sub aspect 
fizic cît și tehnic. REZULTATE TEH
NICE : C. Tănase (CFR-ICI) b.p. Gh. 
Preda (Metalul), I. Seceleanu (Meta
lul) b.p. T. Nicolaescu (CPB), C. Kiss 
(Metalul) b.p. M. Dumitru (C.F.R. 
Grivița Rosie), D. Popescu (SPC) b. 
ab. 3 VI. ionescu (CFR-ICI), C. Co
man (CPB) b.p. P. Șerban (CFR-ICI), 
I. Pătruț (CFR-ICI) b. prin neprezen- 
tarea adversarului. Gh. Petre (CFR- 
ICI) b. prin neprezentarea adversaru
lui, L. Boboc (Voința) b. dese. 3 N. 
Dumitru (Constructorul), V. Grigore 
(Voința) b.p. I. Rădulescu (Dinamo).

Cea de a treia reuniune din cadrul 
„Cupei 7 Noiembrie" va avea loc joi 
29 octombrie începînd de la ora 19, 
în aceeași sală.

V. DUMlTRESCU-coresp.

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

Exprim sincere mulțumiri Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Miniștri, 
ezidiului Marii Adunări Naționale și dumneavoastră personal, dragi prieteni, pentru invitația amabilă de a 

vizita minunata dumneavoastră țară pentru o scurtă odihnă.
Sînt foarte mișcat de grija excepțională pe care ați manifestat-o față de mine, creîndu-mi condiții mi

nunate de odihnă. Mi-au produs o deosebită bucurie întilnirile cu dum neavoastră, dragi tovarăși, in cursul 
cărora am avut convorbiri prietenești și cordiale.

Mulțumesc mult pentru primirea cordială și ospi talitatea frățească.
Vă urez din toată inima multă sănătate. Urez prosperitate poporului romîn și noi mari succese în 

construirea socialismului.
La revedere, dragi prieteni.

N. HRUȘCIOV

Cu prilejul manifestațiilor sportive 
care au Ioc în cinstea Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice, ieri dimineața a 

, sosit la Iași, o delegație de sportivi 
din R.S.S. Moldovenească.

In gara Iași frumos pavoazată cu 
drapele romînești și sovietice, oas
peții au fost întîmpinați de reprezen- 

i tanți ai Comitetului regional de par

25 octombrie 1959
de pe bordul avionului „IL-18"

După etapa de ieri a categoriei A la fotbal:
1. C.C.A. 14p.; 2. U.T.A. 13p.; 3. St. roșu 13 p.

C.C.A. —Progresul 4-1 (1-1)

fe tAAPti. iii iinște^, țv, o. liru^iou

tid și ai consiliului regional U.C.F.Ș., 
precum și de numeroși sportivi din 
localitate, care le-au făcut o căldu
roasă primire.

Din delegație face parte un număr 
de 40 de sportivi, care vor susține în 
zilele de 27, 28 și 29 octombrie în
treceri la volei, baschet și box cu e- 
chipele ieșene. (Petre Codrea — co- 
resp. regional).

• Constantin a marcat trei goluri
• Multe ratări...

exact în... vîrful ghetei lui Constantin 
care marchează de la cîțiva metri; 
2—1.

Miri. 89: Apărarea echipei Progresul 
este surprinsă prost plasată. Constantin 
sezisează și după o curșă scurtă, tra
ge pe jos, Ja colț: 3—1.

Min. 90: Tot Constantin, cu un șut 
puternic, sus, la colț, înscrie golul care 
pecetluiește scorul final: 4—1.

Intre aceste momente, joc în general 
de factură slabă, cu multe ratări. Pro
gresul a avut ocazii de a mai marca 
prin Dinulescu și Marin și a tras de 
două ori în bară în prima repriză 
(Dinulescu și Vasilescu). Dar și C.C.A. 
mai putea fructifica ocaziile lui Ale- 
xandrescu, Cacoveanu, Constantin, a- 
flați de cîteva cri în poziții excelente 
de gol.

Victoria echipei militare este meri
tată. Scorul de 4—1 însă, apare prea 
sever față de aspectul jocului în an
samblul său. Progresul n-a fost depă
șit decît în ultimele 20 de minute ale- 
partidei. In unele momente ale primei 
reprize, Progresul făcea chiar impresia 
că va cîștiga I Atacul său, în care au1 
contat doar Marin și Mafteuță (acesta 
numai în repriza I), n-a știut să pro-l 
fite de ziua slabă a apărării echipei 
C.C.A., ieri penetrabilă. Foarte slab a 
jucat Grigore, anonim Vasilescu și subj

t. RADU * *

• Două repriza cu aspect diferit
• Un scor, totuși, prea sever

Jocul vedetă al cuplajului de ieri 
din Capitală a corespuns doar o re
priză ; adică atîta vreme cît Progresul 
a dat o replică mat dîrză C.C.A.-ufui.

In repriza a doua însă, după un 
sfert de oră în care Progresul a mai 
„pîlpîit", jocul a încetat să mai fie 
atractiv, rezumîndu-sc Ia o dominare tot 
mat insistentă a militarilor. Aceștia au 
luat conducerea pe la mijlocul reprizei 
și se vedea clar că nu mai pot pierde 
'jocul. Pretențiile Progresului puteau 
merge, din acest moment, la cel mult 
un joc egal. Și cum nici militarii nu 
prea insistau, rafînd cu dezinvoltură 
cîteva ocazii clare, se părea că sco
rul va rămîne 2—1 și spectatorii își 
părăseau locurile. Cei grăbiți au pier- 

{dut însă două din cele mai frumoase 
goluri ale meciului... Dar iată cum s-au 
marcat golurile :

Mia. 1 : C.C.A. obține un corner. 
Execută Tătaru, Alexandrescu intervine 
cu capul, Caricaș îl împinge, și balo
nul — deviat de atacantul militar — 
sare totuși în plasă, lîngă bară : 1—0.

Mia. 33: Scăpat de sub supraveghe
rea lui Ivănescu, pe care l-a depășit 
de mai multe ori, Dinulescu pătrunde 
singur în careu și trage puternic, pe 
jos, în mijlocul porții. Toma, care se 
pregătea să iasă, este surprins de șut, 
"atinge balonul, dar nu-1 poate opri să 
intre în plasă : 1—1.

Min. 72: Centrare de pe dreapta, de 
la Cacoveanu. Birtașu sare în contra
timp, balonul îț depășește și ajunge. (Continuare in fag, a



HOCHEIgheată

DISPUTE PASIONANTE IN CADRUL FAZEI A II-A INAUGURAREA SEZONULUI
A CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE MOTOCROS
Ieri s-a desfășurat cea de a doua 

fază a campionatului republican de 
motocros. Pe traseul obișnuit din spa
tele stadionului „Constructorul" aler
gătorii și-au disputat cu deosebită 
dîrzenie șansele, iar numeroșii specta
tori prezenți la întreceri s-au declarat 
mulțumiți de valoarea majorității 
concurenților. Iată, pe scurt, filmul în
trecerilor de ieri:

ÎNCEPĂTORI : Tînărul motocrosist 
sibian. K. Rautenstrauch (antrenor, 
M.BÎra), a făcut din nou dovada rea
lelor sale calități. El a condus cursa 
de la început pînă la sfîrșit, cucerind 
pc merit primul *oc.  '

125 cmc: Cu un start rapid, carac
teristic acestui alergător, dinamovistul 
M. Pop se instalează încă de la ple
care în frunte. II urmează M. Dă- 
nescu, 1. Popa și C. Nedeicu. La un 
obstacol natural M. Pop cade și trece 
pe poziția a 111-a. In turul II el reu
șește să-l depășească pe Iosif Popa și 
pornește în urmărirea lui M. Dănescu. 
Disputa dintre cei doi valoroși moto- 
crosiști este palpitantă și se încheie 
abia în turul VII, cînd M. Pop trece 
la conducerea cursei și cîștigă cate
goric. Clasamentul etapei : 1. Mihai 
Pop (Dinamo), 2. M. Dănescu (CCA), 
3. I. Popa (Dinamo).

250 cmc: O cursă care a ținut în
cordată atenția spectatorilor de la în
ceput pînă la sfîrșit. Din plecare se in
stalează în frunte Gh. Ioniță urmat 
de M. Cernescti, Gh. Voiculescu, Gh. 
Ion, V. Szabo, Gr. Bereny etc. Liderul 
întrecerii va continua nestînjenit cursa 
dovedindu-se un alergător bine pre
gătit și constant. Pasionante sînt due
lurile pentru locurile 2—3 și 4—5 în 
care sînt angajați Cernescu — Gh. 
Ion și Gh. Voiculescu — V. Szabo. 
In turul VIII Szabo cîștigă >upta cu 
Voiculescu (acesta a căzut >a un ob
stacol), iar Gh. Ion îl depășește pe 
M. Cernescu în turul XI. Cu 20 m îna
inte de sosire Gh. Ioniță se oprește 
ne justificat și-l lasă pe colegul săli de

club Gh. Ion să treacă 
primul linia de sosire 
(?!?). Clasament: 1. Gh. 
Ion (CCA), 2. Gh. Ioniță 
(CCA), 3.i M. Cernescu 
(Dinamo).

175 cmc: Cursa fără 
istoric. Mihai Pop a con
dus tot timpul și și-a în
trecut adversarii cu dife
rențe foarte mari. Cla
sament: 1. M. Pop (Di
namo), 2. St. lancovici 
(Metalul MIG), 3. Traian 
Macarie (Dinamo).

350 cmc : Cea mai fru
moasă întrecere a zilei. 
Gh. Ioniță plecai primul 
greșește trecerea printr-o 
poartă și este depășit de 
M. Cernescu, V. Szabo și 
H. Sitzler. Pornit cu hotă, 
rîre să refacă terenul pier
dut Gh. Ioniță trece de H. 
Sitzler. Dinamovistul V. 
Szabo își depășește cole
gul de club (M. Cernescu) 
în turul III și ia avans. In 
turul IV Ioniță îl depă
șește și el pe Cernescu și 
se apropie de lider. In 
continuare se desfășoară o 
întrecere care ridică pur 
și simplu pe spectatori
in picioare. Gh. Ioniță se apropie de 
Szabo dar făcînd cîteva greșeli pierde 
distanță. Revine însă mereu și în turul 
XI preia conducerea cîștigînd cursa.

Mihai Pop (Dinamo) a lost unul dintre cei 
valoroși alergători ai etapei a Il-a. lată-l. în ti 

desfășurării clasei 175 cmc.

Clasament: 1. Gh. Ioniță (CCA), 2.
V. Szabo (Dinamo), 3. M. Cernescu 

(Dinamo).
H. NAUM

— C. C. A. a ciștigat
Sîmbătă după amiază, pe patinoa

rul din Parcul „23 August" a avut 
loc festivitatea de inaugurare a se
zonului de hochei pe gheață și pati
naj. Cu acest prilej, cîteva mii de 
spectatori au urmărit evoluția unor 
patinatori artistici fruntași și au asis
tat la primele jocuri din cadrul tur
neului de hochei dotat cu „Cupa 
F.R.H.P." încheiat aseară.

Iată amănunte asupra acestei com
petiții :

Voința Miercurea Ciuc — C.S.M. 
Rădăuți 5—2 (2—0, 0—2, 5—0)

Prima întîlnire de sîmbătă s-a des
fășurat în nota-.de superioritate a e- 
chipei Voința, care însă a trebuit 
să... aștepte ultima repriză pentru t a 
cîștigă. In prima parte a jocului, 
Voința a înscris de două ori, prin 
Szabo I și Andrei. A doua repriză 
a aparținut tot celor din Miercurea 
Ciuc,' dar la două acțiuni surprinză
toare ale rădăuțcnilor, Ciobotaru și 
Cilicvici înscriu la interval de mai 
puțin de un minut. Scorul egal se 
menține pînă în repriza a treia cînd, 
pe intervalul a... 20 de secunde de joc 
efectiv. Voința înscrie cele 3 goluri 
care-i asigură calificarea pentru fi
nală. Autorii golurilor: Takaci I, 
Szabo 11 si Ferenczi. Cele două e- 
chipe au folosit următoarele loturi :

VOINȚA: Purcărea, Varga, Balint, 
Szabo 1, Ferenczi, Szabo II. Hollo, 
Ciorba. Zerveș, Andrei. Takacs I.

C.S.M. RĂDĂUȚI : Sofian, Chirilă, 
Șerbănescu, Cilievici, Ciobotaru, La- 
zarov, Urbanovschi, Marghidan, Lun- 
gu, Murin, Tiriac, Corduban, Kern.

i CAMOTAJ ;
C.C.A. — Șdința Ciul

4—5 (0—1, 4 0, 0—2)

DE HOCHEI $1 PATINAJ
Cupa F. R. H. P. —

Dibcrnardo, Otvos, Cozan II, Taf 
II, Naghi, Biro, Botar, Antal.

Știința Cluj — C.S.M. Rădăuți
4— 1 (5—1, 0—0. 1—0)

In primul joc de aseară. Ști 
Cluj a cîștigat întîlnirea cu C.S 
Rădăuți, ocupînd astfel locul III 
clasamentul turneului. Clujenii ș 
asigurat victoria în prima repriză, 
următoarele două, tinerii jucători 
dăuțeni . au jucat bine, uneori de 
egal la egal cu învingătorii lor. 
marcat: Naghi (2) și Cozan II 
respectiv Ciobotaru.
C.C.A. — Voința Miercurea Ci

5— 3 (2—2, 1—1, 2—0)
Finala turneului a prilejuit un 

de mare spectaculozitate, dinari 
care a plăcut mult numeroșilor sj 

.tutori. In general. Voința a ji 
mai organizat, a dominat mai n; 
dar C.C.A. a știut să răspundă 
un joc calm, cu contra-atacuri per 
loase, cu acțiuni care au lăsat 
se vadă maturitatea echipei. Milit 
au deschis scorul prin Peter, 
Voința a egalat curînd prin Spi 
Apoi Kalamar a adus din nou c 
ducerea în favoarea echipei bticu 
tene. Cel de-al doilea gol al for, 
(iei din Miercurea Ciuc este real 
de Szabo I. In repriza secundă < 
rîndtil oaspeților să conducă: Tak 
I marchează cu concursul adverse 
lui său Lorlncz, apoi Ganga egalei 
In minutele 5 și 7 ale ultimei 
prize, Cozan I marchează de d 
ori : 5—3. C.C.A. își păstrează av 
sul, în ciuda eforturilor tinerilor 
cători ai Voinței. Prin această > 
torie, echipa noastră campioană 
cîștigat „Cupa F.R.H.P.".

RADU CĂLIT

©ronosport
lată cum arată un buletin cu 12 rezultai» 

exacte la concursul Pronosport nr. 43 de du
minică 25 octombrie :

I. X.P. Bulgaria—R.P.F. I

H. C.C.A.—Progresul
III. Rapid—Dinamo București
IV. D.TA.—Știința Cluj
V. Steagul roșu—Petrolul Ploești

VI. Minerul Lupeni—Dinamo Bacău
VW Farul Constanța—Jiul Petroșani 

vui. - • : ’ -.....................■
IX. Unirea Focșani—Prahova Ploești
X. Știința Craiove—Poiana Cimpina

XI. Rapid Cluj—Recolta Cărei
XII. C.Ș. Tg. Mureș—A.M.E.F.i.

PRONOEXPRES
La extragerea numerelor peutre trageree 

eială Pronoexpres din 25 octombrie au fost extra.: 
următoarele numere :

La tragerea pentrn premiile obișnuite : 
Numere de bază —
Numere de rezervă : w ,,
La tragerea pentru premiile suplimentare : 
Numere de bază : 48 2 44 8 38 1« 
Numere de rezervă : 46 32
Fondul de premii al acestui concurs a lost 

865.815 lei.

Iugoslavia
(Cupa Europei)

Victoria Suceava—C.S.M.S lăți

12 6 44 1 20 27
46 43

Competiția „Criteriul de toamnă" 
a cunoscut un frumos succes

X
1
1
1
X
2

■■ 1
2
X
1
1 
X

ir--

de

TIMIȘOARA, 25 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Timp de patru 
zile, pe apele rîului Bega, s-au des
fășurat întrecerile Criteriului de toam
nă, la canotaj academic, ultima com
petiție internă de sporturi nautice a 
anului. Competiția s-a bucurat de un 
frumos succes atît din punct de ve
dere al participării (circa 200 de ca
notori dih 12 cluburi și asociații), 
cît și din punct de Vedere tehnic. 
Disputele au fost interesante, înre- 
gistrîndu-se în marea ma jori ta te tim
puri bune. Distanțele de concurs : 950 
metri pentru fete, 1380 pentru juni
ori, 1750 pentru seniori.

fată cîștigătorii probelor în această 
primă ediție a „Criteriului de 
toamnă":

JUNIORI: simplu: Ludovic Fbld- 
vari (CSS Banalii! Tini.) 6.21. Dublu: 
CSS Banalul Tim. (Hess, Bădănoiu) 
5.49,4. Schif 4-ț-l : CȘȘ Banatul Tim. 
(Wagner, Raster, Toth, Tarfler -f- 
Stoian) 5.41,9. Schif 8-ț-f: CSS Ba
natul (Lupescu, Săbăduș, Braica,

In programul reuniunii de miercuri 
28 octombrie figurează 71 de concu- 
renți. Din punct de vedere calitativ, 
succesul este asigurat prin partici
parea unui mare număr de c.oncurenți 
din rîndurile fruntașilor de generații.

In premiul Salcîm participă Pogo- 
rîși, Zăduf, Bereta, Băltăreț, Oțel, 
Singurel, Eronin, Zvon II, Straja și 
Nărăvaș.

în premiul Semeț aleargă, printre 
Tarcău, Hermina, 

Un deosebit interes 
care pri le

ii,10 — 181,10 — 22,50 lei; VI. Făt 
Frumos (Cîinpeanuj, Vultur, Nămo
loasa. Cota: 8,70 .17,90 20,10
lei; VII. Patrat (Baldovin), Vampir, 
Jeni. Cota: 4,00 — 7,10 — 31,10 lei.

Sandor, ChiriJovici, Foldvari, Schmidt, 
Klutsch 4- Weil) 5.17.2.

JUNIOARE. Simplu : Cornelia Jude 
(SSE Timișoara) 4,29,9. Schif <4 1 
vîsle: CSS Banatul Timișoara (Pref- 
fer, Eveley, Bucke, Rastoczki -J- 
Illig) 4,04.3. Schif 44-1 rame: CSS 
București (Cîiiriac, Popescu, Simion, 
lonescu 4- Coif eseu) 4.18.6.

CATEGORIA A 1I-A, A IÎI-A ȘJ 
NECLASIF1CAȚI. BĂIEȚI. Simplu: 
Ewald Bold (Flamura roșie Timi
șoara) 8.15.8. Schif 2 fără cir maci-: 
Pompierul București (Pakai, Szabo)
7.18.4. Schif 2-ț-l: C.C.A. (Lanrter, 
Jungert 4- Caracioni) 8.23.0. Schif 
4-j-t: Știința București (Caltacai, Lă- 
rion, Nemet, Dumitru 4- lonescu)
6.58.4. FETE. Simplu: Valeria Cos- 
tăchescu (Rapid) 4.23.0. Dublu : Ra
pid (Costela Stanciu, Maria Busse)
3.59.2.

CATEGORIA I ȘI MAEȘTRI. Sim
plu :
7.44.2. 
Petky
C.C.A. Velinii,
Vereș -|- Lupii) 6.47.7. Dublu fete: 
Victoria București (Stana Cristian, 
Ioana Penca) 4.05.1.

Clasamentul, general pe echipe : 1. 
Clubul sportiv școlar Banatul Timi
șoara 90 puncte; 2. C.C.A. 48; 3. 
Flamura roșie Timișoara 47; 4. SSE 
Timișoara 41; 5. Rapid București 39; 
G. CSS București 25.

Alexandru Ferenczi (C.C.A.) 
Schif 2-4-1: C.C.A. (Bartik. 

4- Ghițâ) 7.54. Schif 4-f-l : 
(Kurecska, Mesaroș, Varga,

Militarii au obținut o victorie me
ritată. Ei au jucat mai clar, au avut 
acțiuni mai bine orientate, au presat 
mai mult. Diferența de pregătire din
tre echipe și-a spus cuvîntul în re
priza a doua, cînd C.C.A. s-a de
tașat ea scor. In ultima parte, deși 
scorul a fost favorabil Științei, jocul 
s-a desfășurat totuși în nota de do
minare a bucureștenilor'. Primul gol 
a fost marcat în min. 2 de către 
Biro, apoi fazele au alternat, militarii 
fiind cei care au mai mult inițiativa, 
în a doua parte a jocului, Știința 
Cluj cedează pasul și C.C.A. înscrie 
prin Peter (2) și Zografi (2).

In primele 3—4 minute ale ulti
mei reprize, C.C.A. rămîne de două 
ori cu cîte un om mai puțin ' pe 
gheață și studenții profită de acest 
lucru, reducînd din handicap prin 
Botar și Naghi.

Jocul a fost de factură tehnică 
slabă. Știința are scuza lipsei de 
antrenament; nici militarii n-au a- 
ratat însă mare lucru, poate și pen
tru că Czaka, n-a jucat, fiind bol
nav.

C.C.A. : Pușcaș, Tulbure, Raduch, 
Tomor, Zografi, Kalamar, Ganga, Lo- 
rincz, lonescu, Peter.

ȘTIINȚA: Stafie, Krasser, Tempos,

înaintea ultimelor 
două runde

Finala campioriafului republican
minin a continuat sîmbătă și du 
nică, furnizînd următoarele rezult. 

Întrerupte: Farcaș — Teodore 
'A—*/ 2> Șoos — Ududec 0—1, < 
gîlea — l'ilipescu 0—1, Desmireanu 
Alayer 1—0. Runda a 14-a: Gogîlea 
Soos 1—0, Perevoznic — Polih 
niade */ 2—Alayer — Filipe 
0—1, Rădăcină — Antonie 1—0, Fri 
man — Nicolan 1—0, Sigalas 
Desmireanu ‘/2—'/?, Reicher — P< 
1—0, Ududec — Farcaș 1—0. Rui 
a 15-a : Teodorescu — Ududec */, — 
Farcaș — Gogîlea '/,—'/2, Soos 
Perevoznic '/,—'/2, Filfpescu — Ră 
cină 1—0, Nicolan — Sigalas '/2— 
Polihroniade — Mayer V2—‘/2. S 
întrerupt partidele Antonie — Fri 
man și Desmireanu — Reicher

In clasament conduce Mar^ 
Teodorescu cu 10 p., urinată de I 
dica Reicher 9>/2 (1), Sanda Filipe 
9’/2, Elisabeta Polihroniade 9 ( 
Alexandra Nicolau 9.

N. MARDAN

alții, Luminiș, 
Triumf, Rosa, 
suscită premiul Szeged, care prile
juiește a doua întîlnire între inînji și 

( caii adulți. Caii de doi ani sînt re- 
prezentați prin Atlet, Florinei, Afia 
și Nun mare.

Cai de doi ani din prima catego
rie se află de asemenea în premiul 
Elan. Cel mai numeros pluton îl 
prezintă premiul Hîrlău; 12 concu- 
renți.

REZULTATELE ALERGĂRILOR 
DE IERI

Ieri s-a disputat pe hipodromul Bă
noasa premiul Răduța. Rezultatul a 
fost favorabil cailor tineri. Victoria 
a revenit iepei Palmira, care și-a pus 
„astfel candidatura la șefia generației.

REZULTATELE TEHNICE SÎNT 
URMĂTOARELE:

I. Gutin (Huțuleag), Stix, Melhior. 
Cota: 13,20 — 23,70 lei.; 11. Segarcea 
(Stoian P.), Stejar II, Salcîm. Cota: 

.2,10 — 12,50 — 31,10; Ill. Așa da 
(Botescu St.), Graur, Glod. Cota: 

2,90 —■ 150,70 — 14,80 lei; IV. Cerdac 
(Cîmpeaflu), Miracol, Logodna. Cota: 

• 3,70 — 14,50 — 18,90 lei : V. Palmi- 
vfa (Cînipeanu), Justin, Neluța. Cota:

O etapă echilibrată
cu multe rezultate egale."

Etapa a XIII-a a fost dominată de 
cele două derbiuri bucureștene: 
C.C.A. — C.F.R. Grivița Roșie și 
Dinamo — Constructorul, 
terminate nedecis, ceea ce 
lupta pentru titlu să fie , 
în continuare, 
re. Semnalăm, 
mare scor a 
Constructorului

© Scorul de
a luat sfîrșit întîlnirea dintre C.C.A. 
și C.F.R. Grivița Roșie a mulțumit 
ambele echipe, care și-au împărțit 
perioadele de dominare. A deschis 
scorul echipa militară, 
mai repede pe picioare, 
prin Nanu Radu o lovitură de pi
cior căzută: 
chilibrat și 
acțiuni de 
disputei un 
In repriza 
balon scăpat de

ambele 
: face ca 
„deschisă" 

pentru etapele viitoa- 
în plus, victoria la 
Științei Cluj asupra 
Bîrlad (43-0).
3—3 (3—0) cu care

care s-a pus 
concretizînd

3—0. Apoi, jocul s-a e- 
am asistat mai mult la 
înaintare, care au dat 
caracter destul de încîlcit. 
secundă, profitînd de un 

apărarea militară,

în fața butului, Stănescu culege ful
gerător mingea, pasînd-o lui Mora
rii. Acesta pătrunde drept și trans
mite lui Rotaru, care înscrie specta
culos : 3—3. Țîbuleac trimite însă lo
vitura de transformare în bară, ast
fel că partida ia sfîrșit cu un just 
rezultat de egalitate. S-au remarcat: 
Stănescu, Obletnenco, Mlădiu, Ro
tam, Irimescu de la C.F.R. și Nanu, 
Ar sene, Blăgescu (C.C.A.).

• Partida dintre Dinamo și Con
structorul, care s-a disputat în cuplaj 
cu primul meci, a plăcut mai mult. 
In ciuda scorului alb, am asistat de 
data aceasta la acțiuni vii, exprimate 
printr-o continuă circulație a balo
nului de la un but la altul. Con
structorul — deși a fost lipsit de a- 
portul uri'or titulari ca P. Niculescu, 
Mehedinți, Teodorescu, Sava, Nedei
cu etc. — a dat o replică viguroasă, 
producînd deseori panică prin rapidele 
sale contraatacuri. In special în re-

Fază din întîlnirea de rugbi Dinamo — Constructorul, desfășurată ieri 
mineață pe stadionul ,,Dinamo"

(Foto; V. Bageac
priza secundă, 'rugbiștii de la Con
structorul au acționat cu mult curaj, 
dovedind o remarcabilă putere de 
luptă. Dinamo, care în general a fost 
echipa mai omogenă, nu s-a putut 
descurca în fața unei apărări dîrze 
și în consecință a trebuit să se de
clare mulțumită cu rezultatul egal 
(0—0). Cei mai bulli jucători; //ie 
Ion, Iordăchescu, Zlătaianu, Graur 
(Dinamo), respectiv, Posmoșanu, Ră- 
dulescu, Stoian. V. Nistor

e Partida dintre Metalul M.l.G. 
și Știința Timișoara (scor final : 
0—0) s-a redus la un duel între 
cele două înaintări. Timișorenii au 
dominat, dar... sfcril. Un joc deschis, 
ci edem, că ar fi asigurat însă vic

toria metalurgiștilor, care au ata 
mai periculos. (N. B.).

9 La Cluj, echipa studenților a 
scris nu mai puțin de 11 înceri 
în partida cu Constructorul Bîr 
(dintre care 5 transformate) îm 
gînd cu 43—0 (18—0). Semnal 
jocul excelent al înaintării forma 
gazdă. Bîrlădenii au jucat în... 
(V. Hossa — coresp.).
• Echipa ieșeană C.S.M.S. cart 

terminat la egalitate — 3—3 (0- 
— cu Progresul București ar fi i 
ritat victoria după aspectul jocu 
Remarcați : Vizitiu, Droboiă, Măi 
cu (C.S.M.S.), Paloșanu și Chu 
de la Progresul. (Gh. Vasiliu 
coresp.).



F O T B n ■
«etapa de ieri: 1. C.C.A. 14 p.; 2. U.T.A. 13 p.; 3. Steagul roșu 13 p.

Rapid, putea cîștiga cu mai mult de 1-0
9 învingătorii au avut trei bare • Unicul gol a fost înscris de Ene II

Scorul minim, de 1—0, stabilit încă 
la jumătatea primei reprize și rămas 
așa pînă la sfîrșitul celor 90 de minute, 
a făcut ca partida Rapid-Dinamo, în 
ciuda superiorității evidente și aproa; 
pe continue a echipei din Giulești, să 
nu fie practic „jucată" nici măcar cu 
cîteva clipe înainte de fluierul final. 
Un singur conlra-atac reușit al dină- 
moviștilor — cum era cît pe ce să 
fie cel din min. 85, cînd Bilkossi a 
tras fulgerător pe lîngă poarta lui 
Dungu — și iată că am fi putut avea 
alt rezultat. Un rezultat care, fără în
doială, n-ar fi fost de loc în concor
danță cu desfășurarea jocului, dar 
asta n-ar fi consolat, bineînțeles, pe 
suporterii Rapidului care, ieri, mai 
mult ca oricînd, aveau tot dreptul Să 
fie scutiți, de emoții...

Intr-adevăr, Rapid a făcut în an
samblu un joc bim. s-a mișcat pe te
ren cu multă ușurință și a construit 
multe faze frumoase. In special, înce
putul primei reprize a marcat supe
rioritatea ceferiștilor, care au atacat 
puternic, cînd pe o parte, cînd pe alta 
a terenului, creîndu-și astfel cîteva 
ocazii favorabile, cum a fost de pildă, 
cea din min. 5, cînd Ozon a tras în 
bară. Timp de 20 minute, înaintarea 
Rapidului stăpînește terenu’, în timp 
ce dinamoviștii se găsesc greu și ac
ționează fără nerv. In min. 21, acci
dentarea lui Călinoiu — care avea să 
treacă apoi figurant pe extremă — 
pune pe Dinamo și într-o inferiori
tate numerică, astfel că perspectivele 
dinamoviștilor, și așa nu prea stră
lucite după felul cum decursese meciu1 
pînă atunci, devin și mai puțin pro
pice.

De altfel, chiar în minutul următor, 
la capătul unei acțiuni spectaculoase, 
pornite de la Al. Lazăr, Ozon îl pline 
în situație clară pe Ene II, care în
scrie impar abil. Tot Ene II are prilejul 
să majoreze scorul în min. 23, dar 
șutul lui întîlnește bara. Dinamo nu 
reușește să lege jocu', astfel că se bi- 
zuie pe acțiunile individuale ale lui V. 
Anghel (min. 23 și 45), de altfel destul 
de pericu’oase.

După pauză, Dinamo forțează în 
primul sfert de oră egalarea și în min. 
47, după o cursă a lui Bukbssi, în
cheiată cu o centrare la cîțiva metri 
de poartă, este chiar pe punctul de a 
o obține, dar Ene I se împiedică și 
pierde mingea. De asemenea, în min.

60, Greavu salvează de pe linia porții 
șutul lui Szakacs I. De aici încolo însă, 
Rapid revine în atac și fără a practica 
un joc la nivelul celui din prima re
priză, domină insistent și are noi oca
zii de marcare. Dar, în min. 70, Uțu 
plonjează în ultima fracțiune de se
cundă în picioarele ’ui Ozon, iar în 
min. 73, în situație clară de gol, Ene 
II trage iarăși în bară.

Rapid a meritat cu prisosință vic
toria. Cu mai mult calm în fața por

CLASAMENTUL

1. C.C.A.
2. U.T.A.
3. Steagul
4. Dinamo ___
5. Farul (7)
6. Petrolul (5)
7. Știința (6)
8. Rapid (10)
9. Minerul (8)

10. Dinamo Buc. |
11. Progresul (1’1)
12. Jiul (12)

ETAPA VIITOARE (la 
trolul—Rapid,
namo
C.C.A.—1

(D
(3) 
roșu 

Bacău
(2>
(4)

(9)

0 2 26:12
3 1 12: 8
5 0 18:14
3 2 15:10
2 3 16:14
3 3 18:13
4 3 13:14
1 5 12:12

9 7
9 5
9 4
9 4
9 4
9 3
9 2
9 3
9 2 3 4 11:1«
9 2 3 4 8:1
9 1 3 5 8:1!
9 1 2 6 7:2

15 noiembrie) :

14
13
13
11
10

9
8
7
7
7
5
4

Pe- 
Progresul—Minerul, Jiul—Di-

București, Steagul roșu—Știința,
-U.T.A. și Farul—Dinamo Bacău.

Neacșu II — alunecat la pămînt — ca și Ene I, adversarul săli în această 
fază, îi ușurează lui Dungu o intervenție. In apropierea lor, Dodeauu 

să intervină.
(Foto: I. Mihăică)

stă gata

ții, ceferiștii ar fi putut ciștiga ieri la 
un scor categoric. Din formația Rapi
dului ne-au plăcut în mod deosebit 
Ozon, Ene 11 și Popescu, dar și cei
lalți au muncit mult pentru victorie. 
De la Dinamo s-au remarcat Uțu și 
Nunweiiier. Slab Ene 
Cădariu, care nici nu 
ren.

Arbitrul C. Mitran 
următoarele formații:

RAPID : Dungu — Greavu, Dodea- 
nu, Neacșu II — Popescu, Langa — 
Al. Lazăr, Ozon, Ene 11, Georgescu, 
R. Lazăr.

DINAMO: Uțu — Szakacs II, Că’i- 
noiu (Nunweiiier), Panait —- Al. Va- 
sile, Nunweiiier (Szakacs I) — Bu- 
kossi (V. Angliei), Cădariu, Ene I, 
Szakacs 
noiu).

1, dar mai ales 
s-a văzut pe te-

a condus corect

(Bukossi), V. Angliei (Căli-

JACK BERARIU

Petschowski a marcat două goluri 
și U.T.A. a cîștigat meciul cu Știința

U.T.Ă.—Știința Cluj 2—1 (2—1). 
Au marcat: Petschowski (min.

26 și 33) și Mateianu (min. 14).
Raport de cornere : 8—5 (4—0) 

pentru U.T.A.
Au asistat 13.000 spectatori.
U.T.A. : Weichelt — Szucs, Băcut 

II, 1ZGHIREANU, — Capaș, Sereș 
— PIRCALAB, PETSCHOWSKI, 
PETESCU, Tîrlea, Tăucean.

ȘTIINȚA; Mcguț — KROMELY. 
Georgescu, MUREȘAN — Petre 
Emil, NEDELCU I — Munteanu, 
MATEIANU, Marcu, Nedelcu II. 
Horațiu Moldoveanu.

A arbitrat mulțumitor 1. Chiri- 
țescu (Buc.).

ARAD 25 (prin telefon). Jocul a 
fost de un nivel mult mai ridicat 
decît cel desfășurat duminica trecuta. 
Gazdele au atacat mai mult, însă 
contra-atacurile studenților au fost pe
riculoase. După pauză a fost un jcc 
de uzură. Echipele s-au angajat în- 
tr-o luptă aprigă, U.T.A. pentru a 
menține rezultatul, iar Știința pentru 
a egala.

In primele 10 minute atacă ară
denii. Scorul este deschis însă de 
oaspeți în min. 14. Horațiu Moldo
veanu șutează, portarul arădan res
pinge și Mateianu reia în plasă: 0—1. 
Gazdele revin în atac. Pîrcălab con
duce cîteva acțiuni frumoase și apă
rătorii clujeni sînt de multe ori în

panică. Egalarea survine în min. 26 
cînd arbitrul acordă în favoarea ară
denilor o lovitură indirectă pentru 
obstrucție. _ Mingea lovită de Țîrlea 
este imediat reluată de Petschowski 
și balonul se odihnește în colțul drept 
al porții lui Moguț: 1—1. Peste 7 
minute, localnicii obțin ce! de al doi
lea punct. Petescu pasează lui Pe
tschowski și (acesta de la 18 m. trage 
în colțul stîiig de sus: 2—1. La re
luare, Georgescu se'Ciocnește cu Pe
tescu, părăsește terenul pentru 7 mi
nute și reintră ca figurant pe ex
trema dreaptă. Locul lui este ocupat 
de Mureșanit. Nedelcu I trece fundaș 
stîngn, iar Munteanu half de mar
gine. In primul minut al reprize a 
doua Petschowski execută pe le pr'ar- 
tă o. lovitură liberă de la 35 m Ni
velul jocului scade simțitor, loviturile 
de colț abundă, dar fără rezultat. In 
min. 59, Marcu trage pe jos și 
Weichelt salvează în corner. Peste 10 
minufe arădanii au o situație clara 
de a mări scorul. Pîrcălab centrează, 
Petescu trimite însă’ mingea alături, 
din apropiere. In min. 75 Petschowski 
trage de la 20 m, iar balonul rico
șează de la Mureșanu în cîmp. 10 mi
nute mai tîrziu Szucs centrează, Țîriea 
trage sec, dar Moguț reține.

ȘT. WEINBERGER, coresp.

C. C. Â.

Dinamo Bacău a cîștigat in minutul 88, 
iar Minerul a ratat egalarea în minutul 90!

A

Rezultat final : Minerul—Dinamo 
cău 1—2 (0—0).

Au marcat : Ujvari (min. 54), Plev 
72) din 11 m și Asan (min. 88). 
spectatori.

Arbitru : V. Dumîtrescu-Bucurcștî.
MINERUL : Kiss—PLEV, COMAN.

CHERESTEȘ - Szokc, Mihaly * Paraschiva, 
Nisipeanu Milea, PEREf, CRAINI
CE AN U.

DINAMO : FAUR—GIOSANU, I. LA
ZAR, FI Anghel-VATAFU, Cîrnaru— 

' ------------ Asan, UJVARJ, PU-

9—5 j pentru Mi-

Drago i, CIRiPOl 
BL1K.

Raport de cornere : 
aerul.

Ba-

(min. 
7000

cu un

telefon). — Cei 
(record de asis- 
nostru) au ple-

• Steagul roșu continuă să rămînă neînvins 
mai bun... atacant al localnicilor

ORAȘUL STALIN 25 (prin telefon). 
— 15.000 de spectatori (din care 2000 
de ploeșteni) au așteptat un joc de 
factură tehnică superioară, așa cum 
anticipa evoluția de pînă acum a celor 
două echipe. Așteptările însă au fost 
confirmate numai în parte. Ambele e- 
chipe au jucat nervos, ceea ce a influen
țat calitatea jocului. Steagul roșu, ju- 
cînd mai închegat și mai ofensiv, a 
reușit să domine aproximativ 80 de mi
nute, dar atacanții săi s-au lovit de 
apărarea supranumerică a oaspeților.pe 
care nu a reușit s-o depășească decît 
o dată. Lipsită de aportul lui Hașoti, 
cu Fusulan accidentat în repriza a 
doua, înaintarea localnicilor nu a dat 
randamentul scontat. Linia de mijlo
cași a suplinit însă deficiențele cvin
tetului ofensiv. Bîrsan a fost cel mai 
periculos... atacant și el a înscris și 
golul egalizator. în cea de a doua par- 

. te a jocului prin accidentarea lui 
Neacșu (care în min. 55 a părăsit tere
nul), Petrolul a fost nevoit să se re
tragă în apărare. "-De altfel, echipa 
oaspe a jucat de la început pentru un 
meci nul. D. Munteanu a fost retras 
între mijlocași. Babone a fost singura 
legătură între atac și„ apărare. Petro
liștii s-au bazat pe contraatacuri, foar
te periculoase de altiel. Față de aspec
tul jocului, Steagul roșu merita victo
ria. După 10 minute de dominare a 
oaspeților, localnicii au preluat iniția
tiva și au asaltat continuu poarta apă
rată de Sfetcu. Primul gol a fost în
scris totuși de oaspeți în min. 59: la 
un contraatac, apărarea Steagului roșu 
a acordat corner, executat de Babone. 
Ghiță a ieșit inoportun din poartă și 
D. Munteanu a marcat nestingherit cu 
capul: 0—1. Egalarea a survenit în 
min. 70. După o combinație Fusulan- 
Campo-Bîrsan, ultimul a reluat de la 
16 m din voie în plasă fără ca Sîctcu 
să fi putut schița măcar un gest Ar
bitrul Gh. Dumitrescu (Buc.) a condus 
cu scăpări. A trecut cu vederea un 
fault în careu comis, de Neacșu asupra 
fui David. STEAGUL ROȘU: Gbiță- 
ZBIRCEA, ZAHAR1A, Moarcăș-BIR-

9 Mijlocașul Bârsan, cel

SAN, SZIGHETI-Campo, Fusulan, 
Proca (David), MESZAROS, David 
(Proca). PETROLUL: Sfetcu-Tendler 
(Pahonțn), MARINESCU, Neacșu 
(Tendler) -Fronea, TA BARCEA-Pa I ion- 
țu (D. Munteanu), D. Munteanu (Ba- 
bone), DRIDEA, Babone (A. Munțea- 
nu), A. Munteanu.
GH. MAZGAREANU și C. GRUIA 

coresp.

LUPENI 25 (prin 
7.000 de spectatori 
tență pentru orașul 
cat dezamăgiți de la meci. Minerul 
a dominat majoritatea timpului, iar 
Dinamo a marcat. E drept însă, că 
atacul echipei gazde a fost ca și 
inexistent și a ratat ocazii în mod 
copilărește (prin Crăiniceanu în min. 
8, Nisipeanu 
min. 27 și 
schimb, deși 
două goluri 
resteș și-au 
compartimentul bun al echipei. Di
namo Bacău a făcut un joc foarte 
bine organizat în apărare, din care 
a 
Prin 
făcut 
vînte

a

în min. 12 și Aliiea în 
min. 90). Apărarea în 
ei i se pot imputa cele 
primite (Coman și Che- 
părăsit locurile), a fost

ieșit cu contraatacuri periculoase, 
acest joc, echipa din Bacău a 
ca apărarea gazdelor să se 

prea înainte și astfel să
a- 
fie

Rezultatele de ieri din
SERIA I II A

Bistrița—C.F.R. Pașcani 0-0 
Focșani—Prahova Ploești 0-0 
lași—S.N-M. Constanta

2-0 (0-0) 
Fălticeni—Rulmentul Bîrlad

3-0 (1-0) 
i Buzău—Dinamo Galați

0-2 (0-1) 
C.S.M. Rădăuți—Știința București se 
dispută mîine, marți,’ la București 
Victoria Suceava—C.S.M.S. lași

Gloria
Unirea 
Unirea

Foresta

Victoria

(dis-
put-at la Botoșani) l-3 (1-3)

CLASAMENTUL
1. C.S.M.S. Iași 9 8 1 0 28:8 17
2. Dinamo Galați 9 6 12 17: 9 13
3. Prahova Ploești 9 3 4 2 14:11 10
4. S.N.M. Constanța 9 4 2 3 13:11 10
5. Unirea Iași 9 4 2 3 11:10 10
6. Victoria Suceava 9 4 14 12:13 9
7. Rulmentul Bîrlad 9 4 14 9:14 9
8. Foresta Fălticeni 9 3 2 4 14:11 8
9. Gloria Bistrița 9 3 2 4 1'1:12 8

10. C.F.R. Pașcani 9 2 3 4 7:14 7
11. Victoria Buzău 9 14 4 9:13 6
12. Unirea Focșani 9 0 6 3 9:13 6
13. C.S.M. Rădăuți 8 2 2 4 9:23 6
14. Știința București 8 2 15 10:11 5

ETAPA VIITOARE: Dinamo Galați- 
Unirea Iași, Știința București-C.F.R- 
Pașcani, Victoria Suceava-Gioria Bis
trița, C.S.M.S. lași-Unirea Focșani, 
S.N.M. Constânța-C.S M. Rădăuți, Pra
hova Ploești-Foresta Fălt'ceni, Rul
mentul Birlad-Victoria Buzău.

Flacăra

Metalul 
Drubeta

mai ușor surprinsă de contraatacurile 
rapide. Băcăoanilor le-a reușit acest 
joc datorită pregătirii fizice și teh
nicii lor superioare. Arbitrul a fost 
foarte bun și spectatorii l-au aplau
dat la slîrșitul jocului.

Prima repriză s-a încheiat
scor alb, deși echipele și mai ales 
Minerul au avut situații bune de a 
marca. Portarii Kiss și Faur au in
tervenit cu succes în cîteva ocazii, 
iar alte situații-au fost ratate de Ni
sipeanu, Milea și Ujvari. La reluare, 
timp de 10 minute jocul este egal. 
Dinamo pare mulțumit cu rezultatul 
de egalitate. Dar la un contraatac 
inițiat în min. 54, Pubiik trece de 
Conian și pasează lui Ujvari care 
înscrie: 0—1. Crăiniceanu (min. 60) 
și mai ales Asan (min. 66) ratează 
două ocazii clare. Egalarea se pro
duce în min. 72, cînd Cîrnaru face 
hends în careu și Plev transformă 
lovitura de la 11 m. In min. 80, 
Milea și Coman ratează pe rînd, 
pentru ca în min. 88, la un alt con
traatac, Asan să înscrie punctul vic
toriei dintr-un unghi dificil. în ufti- 

‘ i 4 nimul minut Milea ratează de la 
egalarea I Jocul s-a desfășurat în- 
tr-o notă de perfectă sportivitate. Ex
cepție face doar jucătorul Publik 
care a protestat deseori la deciziile 
arbitrului.

L. C1ORTEA 
corespondent

categoria B
SERIA A

Moreni—C.F.R. Timișoara 
1-0 (0-0)

Titanii—C.S. Craiova 3-2 (3-2)
T- Severin—C.S.AÎ. Reșița

, Lf (1-1)
Stiinta Craiova—Poiana Cîmpina

2-1 (1-1) 
Timișoara—Metalul O. Roșu

4-0 (0-0)
Tîrgoviște—A.S. Pompierul 

(0-1)

Știința

Metalul

Carpați
2-2

Sinaia—Dinamo Pitești
1-2

CLASAMENTUL
Timișoara
Pitești
Moreni 

Cîmpina 
Tîrgoviște 
Craiova 

Timișoara 
8. Drubeta T. Severin

1. Știința
2. Dinamo
3. flacăra
4. Poiana
5. Metalul
6. Știința
7. C.F.R.c. ____
9. Metalul Titanii Buc. 

10, A.S. Pompierul Buc.

9 6 2
9 6 1
9 6 1
9 4 3
9 4 2
9 4 2
9 3 3

SERIA A III A

C.F.R. Arad—C.S. Oradea 1-2 (0-1) 
Tractorul Orașul Stalin—Chimia Făgă

raș 1-0 (0-0)
C.S- Tg. Mureș—A.M.E.F.A. Arad 0-0 
Gaz Metan Mediaș—Corvinul Hune

doara 1-1 (1-1)

(0-1)

16:11
15:12
16:13 
12:12 
18:12 
10:11
9:13

CLASAMENTUL

C.S.M. Baia Al a re—CJLR. Cluj
2-0 (2-0)

A.S.A. Sibiu—Ind. Sîrmei C. Turzii
3-2 (i-0)

Rapid Cluj—Recolta Cărei 2-1 (2-0)

Progresul 4-1 (1-1)
(Urmare din pag. 1) 

nivelul obișnuit Dmulescu. Au jucat 
Line Nedelcu și Soare. C.C.A. a fost 
evident mai bună decît Progresul. A 
jucat bine mai ales atacul, care a des
fășurat jocul pe aripi. Înaintașii echi
pei C.C.A. au stat însă slab la c'”>ito 
Iul precizie în șut. Cei mai buni : Con
stantin, Tătarii, Jenei. Arbitrul Andrei 
Radulescu a condus în general bme. 
In prima repriză, chiar fără grșseajă. 
In repriza a doua a lăsat însă he- 
sancționate mai multe poziții de ofsaid, 
deși au fost semnalate de la tușă.

C.C.A. : Toma — Zavoda 11. Ivăne- 
scu, Zavoda I — Jenei, Mihăilescti — 
Cncoveanu, Constantin, Alexandreseu. 
Raksi, Tătaru.

PROGRESUL : Birfașu — Nedelcu, 
Caricaș, Soare — Smărăndescu II. Pe
trescu — Grigore, Aîarin, Dinuîescu, 
Alafteuță, Vasilescu.

Farul a jucat bine 
și a învins la scor
CONSTANȚA 25 (prin telefon). — 

Așteptată cu mult interes, partida 
dintre Farul și Jiul a ocazionat un 
joc bun, desfășurat tntr-o notă de de
plină sportivitate și a oferit echipei 
constănțene posiDilitatea să se reabili
teze in fața entuziaștilor ei susțină
tori. Și aceasta nu numai pentru că a 
învins cu 5—0 (4—0) scor care putea 
să fie și mai mare —, ci și datorită 
calității jocului practicat de localnici. 
Farul și-a întrecut total adversarul. 
Dintre compartimente cel mai bine s-a 
comportat atacul. Acționlnd in perma
nentă mișcare, înaintașii s-au demarca/ 
cu ușurință și au ieșit precis la in- 
tîlnirea cit mingea. In plus, cină au 
avut balonul, ei l-au controlat bine, 
au pasat corect la omul cel mai in
dicat. Dintre atacanți, o mențiune spe- 
cială trebuie să acordăm tinărnlui cen
tru înaintaș Nuna, care prin locui său 
inteligent și-a făcut un frumos și pro
mițător debut. Mijlocașii de margine 
au realizat și ei o partidă bună. Îm
preună cu interii, ei au acoperit mi - 
locul terenului șl au inițiat multe 
atacuri periculoase. Apărarea a mers 
ceva mai slab, dar s-a descurcat pînă 
la urmă. Deși a pierdut jocul la scor. 
Jiul nu s-a comportat slab. Fotbaliștii 
de la Petroșani au luptat cu multă 
ardoare, chiar atunci cirul erau con
duși cu 4—0. Formația oaspeților a 
avut însă, pe de o parte un portar 
slab, iar pe de alta o linie de atac 
care a tras prea puțin la poartă. Con- 
stănțenii au dominat net primele 20 
minute și au înscris în această peri
oadă 4 goluri prin Nioulescu (min. 1), 
Olaru (mirt. 14), Nunu (min. 19) și 
Toma (min. 20 din 11 m). In partea 
a doua a jocului Jiul ,.a ieșit" 'a 
atac, dar fără rezultat. In schimb a 
mai primit un gol marcat în 
de Nunu. A 
Rapaport.

FARUL: 
C1UNCAN, 
PANA — 
NICULESCU, Sever'

JIUL: Crîsnic — Romosan, TIL- 
VESCU, Crăciun — COSMOC, Ottan 
— Ghibea. Florea, Ciurdărescu, Ma
nea, NERTEA.

P. ENACHE, corespondent

1. Corvinul Hunedoara
2. C.S. Oradea
3. A.M.E.F.A. Arad
4. Recolta Cărei
5. A.S.A. Sibiu
6. Tractorul Or. Stalin
7. C.S.M. Baia Mare
8. Rapid Cluj
9. 8.F.B. Cluj

10. Gaz Metan Mediaș
11. Ind Sirmei C. Turzii
12. C.S. Tg. Mureș
13. Chimia Făgăraș
14. C.F.R. Arad

9 4 3
8 5 1
9 5 1

19:11 
17:12
8: 6

11
11
11
11
10
10
10
9
8
8
7
7
6
5

4 1 15: 7
2 3 10: 6
4 2 14:10
3 3
0 5
4 3

1 25: 8
2 19.13 
2
2
3
3
3

9 2 4 3
9 4 0 5 
9324 10:17
9 14 4
9 2 2 5
9 13 5
9 2 16

11. C.S. Craiova
12. Metalul Oțelul
13. Carpați Sinaia
14. C.S.M. Reșița

ETAPA VIITOARE: Carpați Sinaia- 
Știința Timișoara, C.F.R. Timișoara- 
Drubeta T. Severin, C.S. Craiova-Ale- 
talul Oțelul Roșu, Dinamo Pitești-Me- 
taful Titanii, C. S- M. Reșița-Metalul 
Tîrgoviște, Poiana Cîmpina-FIacăra 
Moreni, A.S. Pompierul-Știința Cra
iova.

Roșu
11:17 
13:22 
11:16 
13:21

2
2
3 

9513 15:13
8 3
9 4 
9 3 
9 3 
9 4 
9 2
9 2 3 4 
9 3 15 
9 2 2 5 
9 13 5

10:14 
11:11 
13:17 
15:15
10:22 
12:17
5:13

arbitrat foarte
min. 63 
bine P.

ETAPA VIITOARE: AMEFA Arad- 
Gaz Metan Mediaș, Corvinul Hune- 
doara-C.S. Tg. Mureș, Chimia Făgă- 
raș-Rapid Cluj, Tractorul Or. Stalin- 
C.F.R. Arad, Recolta Carei-A.S.A. Si
biu. C.F.R. Cluj-C.S. Oradea, Ind. 
Sirmei C. Turzii-C.S.M. Baia Mare,

Ghibănescti — 
FLORESCU — 

Moroianu, OLARU,

Toma 
Ribere, 
NU NU,



A

„Cupa Voința" a revenit 
înotătorilor de la C.C.A.

Bazinul acoperit de la Floreasca a 
găzduit sîmbătă și duminică primul 
concurs de natație al sezonului. 
.Cupa Voința", a revenit înotătorilor

Dintre rezultate remar-

Dinamo București 
învingătoare Ia scor

Rezultatele etapei a XII l-a : Dinamo 
București-Știința Cluj 10—2 (4—1); 
a s. Tg. Mtireș-Știința București 
3-1 (1-1).

In Capitală liderul a obținut o vic
torie comodă in dauna suidenților din 
Cluj. Dm nou am remarcat pe căpita
nul echipei Aurel Zahan care. în ver
vă de joc. h reușit sa înscrie patru 
goluri. Celelalte puncte ale învingăto
rilor au tost realizate de Al. Popescu 
(2), Kroner (2). Bădiță și Cociuban. 
De la studenți au marcat Zete șl Balaș.

La Ig. Mureș, o repriză scorul s-a 
menținut egal: 1 — 1. După pauză însă, 
mureșenii au torțat victoria și au obți- 
nut-o prin punctele înscrise de Meder, 
Both și Simon, lot un jucător mureșan 
(Vereș) a înscris, în propria poartă, 
unicul punct al studenților.

La Oradea s-a dis<putat o partidă din 
etapa a X!V-a : C. S. Oradea a întrecut 
la scor /11-1) formația Industria Lînii 
din Timișoara. Au marcat : Csordas 
(5). Rttjinskl (3), Mut (4), Antonescu 
(2) de la învingători și Ladner de la 
învinși.

de la C.C.A.
căm timpul (3:08,1) realizat de îno- 
tătoarea Florentina Rambosec (CI. 
sp. școlar) pe distanța de 200 m 
bras. lată cîștigătorii probelor:
ZIUA I: MASCULIN. 200 m flutu
re seniori: Șt. lonescu C.C.A.)
2:46,8; 
colau 
mori: 
1:04,7; 
colau 
seniori: 
100 m
Rotaru (Rapid) 1:20,2; 66,66 m liber 
fete: Cristina Sever (C.C.A.) 51.4:
100 m liber iiinioare: Mana Dan
(Rapid) 1:13,2; 66,66 m fluture fete:
Cristina Sever (C.C.A.) 64,1; 4x100
rn liber senioare: Rapid 
ZIUA A 2-A. MASCULIN: 
liber seniori: Șt. lonescu 
4:49,7: 33,33 m bras băieți: 
larciuc (CI. sp._ 
bras juniori:

Șt. lonescu
66,66 m liber băieți: A. Ni- 

(Rapid) 42,4; 100 m liber ju-
I. Alexandrescu (Rapid)

66,66 m fluture băieți: A. Ni- 
(Rapid) 51,9; 4 x 200 rn liber

C.C.A. 9:53,8. FEMININ. 
fluture senioare: Măriuca

5:14.7. 
400 m 

(C.C.A.) 
G. Ma- 
200 ni 
(Rapid) 
I. Con- 
m flu- 
. ȘC.) 

... ................. ........... _ ietatea 
Bucur 5:13,2. FEMININ. 400 m liber 
senioare: Nicoleta Ștefănescu (Rapid) 
6:02,1; 33,33 m bras fetițe: Votchița 
Novac (Ci. sp. șc.) 29,1; Ani Kraus 
(CI. sp. șc.) 29,2; Sabina Dobreanu 
(C.C.A.) 29,5; 200 m bras /umoare: 
Florentina Rambosec (CI. sp. șc.) 
3:08,1; 33.33 m fluture fetițe: Momea 
Munteanu (Cetatea Bucur) 
4 x 100 m mixt senioare: Rapid 
Clasamentul general: 1.
150 p, 2. Clubul sportiv școlar 
3. Rapid 95 p. 4. Cetatea 
69 p etc.

șc.) 26,5; 
bras juniori: A. Nicolau 
3:06,1 (în afară de concurs 
diescu, C.C.A. 2:53,8); 33,33
ture băieți: M. Zager (CI. sp. 
22,7; 4 x 100 m mixt seniori: C(

29,1;
6:02,3. 
C.C.A. 
139 p, 
Bucur

Echipele fruntașe au obținut noi victorii 
în campionatele categoriei A

Jocurile desfășurate sîmbătă și du
minică în campionatele republicane de 
votei s-au terminat — în marea majo
ritate — cu rezultate așteptate. Ex
cepție fac doar victoria echipei femi
nine Voința Or. Stalin la București, 
in partida cu Progresul, precum și sco
rul foarte strîns (3—2) cu care echipa 
masculină Dinamo București a cîștigat 
la Timișoara în fața Științei.
• Meciurile disputate sîmbătă seara 

în sala Giulești din Capitală ne-au 
permis să vedem „la lucru" trei din 
principalele pretendente la titlul de

campioană în întrecerea echipelor femi
nine, Dtnamo, deșt nu a repetat evolu
ția din etapa precedentă a trecut des
tul de ușor de Metalul M.I.G. (3—1). 
Wnamovistele au dovedit 
cui din linia a doua și în 
destul de inconstante de 
altul. In cea de-a doua partidă s-au 
întîlnit Rapid și C. P. București. Jo
cul celor două formații bucureștene, 
deosebit de spectaculos și de un bun 
nivel tehnic, a satisfăcut pe spectatori. 
Cu o formație mai matură și mai omo
genă, Rapid a obținut o victorie mult

lipsuri în jo- 
plus au fost 
la un set la

Fază din meciul Cetatea Bucur — Politehnica Or. Stalin

Timișoara, a fost condusă cu 1—0 și 
2—1 la seturi și a fost nevoită să 
apeleze la toate resursele sale pentru 
a putea termina învingătoare.

La București, Rapid si Cetatea 
Bucur nu au avut nevoie decît de 
o oră pentru a cîștiga în țața
Științei Galați șt Politehnicei Or.
Stalin. Cele două formații 
au excelat nrin’r-un joc 
deosebită forță de atac, 
asemănător a întrecut si 
Constructorul

La Orașul Stalin, fără 
buințeze prea mult, echipa 
torul a obținut cea de-a treia victorie 
în acest campionat în jocul cu C.C.A.. 
iar la Petroșani. Știința Cluj nu a în
tîlnit o rezistentă prea dîrză decît în 
primele 3 seturi, d:ii partea formației 
locale Utilajul, cîștigînd clar cu 3—1.

Rezultate tehnice :
Categ A masculin : Știința Timișoara—Di

namo Bucure?! 2—3 (15—13. 9—15, 15—7.
7—15 3—15), Utilajul Petroșani—Știința Cluj 
1—8 (13—’5, 15—10. 10—15, 6—15), Tracto
rul Orașul Stalin—C.C.A. 3—0 (7 11, 10),
Cetatea Bucur—Politehnica Or. Stalin 8—0 
(8, 3, 4), Rapid—Știința Galați 8—0 (0, 13 5), 
Victoria—Constructorul 3—0 (9. 6, 13); Cate- 

Sibiu—Progresul 
’• • • MIG—

5—15), 
9—15. 
Stalin 

Știința 
15—18.
Timi- 

seria 1 • 
layi 2—3

cîștiga 
Politehnicei

din Capitală 
varint și o 
Cu un scor 
Victoria pe

să se înlre- 
locală Trac-

Competițiile de la Craiova au cunoscut un frumos succes
CRAIOVA, 25 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Ultimele două zile ale 
concursului republican sătesc de călărie 
și ale întîlnirii internaționale triunghiu
lare dintre formațiile Medosz (R.P.U.), 
Voivodina Nooisad (R.P.F.I.) și C.S. 
Recolta (Buc.) au prilejuit întreceri 
de o rară frumusețe și de un nivel teh
nic ridicat. Iată rezultatele înregis
trate :

CONCURSUL REPUBLICAN 
SĂTESC

Proba înhumare, precizie șt viteză: 
I. Marin (Pitești) pe calul Flașneta.

Galop (finală) 2400 ni: Ion Bostașen- 
ko (Galați) pe calul Avion. Proba de 
tracțiune greutate progrtstvă (s-a a- 
juns pînă ia 11.000 kg) : 1. Ermineanu 
(Galați) pe calul AAugurel. Cursa gar
duri 2000 rn: 1. Cătănescu (Ploești) 
pe calul Fănică. Proba de indeminare 
căruțe de doi cat, distanța 5 km: C. 
Sperlea (Constanța). Galop finală 
1500 m: Ion Nicolae (Ploești) pe 
calul Saghia. Proba de inhăntare vi
teză căruțe 2 cai 1500 rn: Șt. Staicu 
(Constanta) cu caii Bujor și 
Doina. Proba de garduri 3000 m: L

(Foto L Mihăică)
mai ușoară (3—1, decît lăsa să se 
întrevadă începutul partidei. Jucătoa
rele de la Combinatul Poligrafic ati 
reușit multe acțiuni frumoase în pri
mele 3 seturi, dar liosa condiției fizice 
și-a spus în cele din urmă cuvîntul. 

După cum am mai arătat, meciul 
Progresul Buc.—Voința Or. Stalin s-a 
terminat cu o surprinzătoare victorie 
(3--1) a echipei oaspe. Bucureșten- 
cele au făcut nenumărate greșeli la 
preluări, iar*  blocajul lor a funcționat 
de cele mai multe ori defectuos. Vic
toria 
vedit 
teren 
tată.

La
Știința au obținut victorii clare în fața 
formațiilor Știința Timișoara și. respec
tiv. Petrolul Constanța.

• In campionatul masculin, echipele 
fruntașe au obținut victorii categorice 
în dauna celor situate în partea de jos 
a clasamentului. O excepție: Dinamo 
București, care, în partida cu Știința

Nicolae (C-ța) pe calul Merzuh. Proba 
de obstacole: Ion Sîrbu (Constan
ța) pe Alioșa. Trap viteză cacialcă: 
Chiriță Pîrvu (Galați) pe calul Vesel- 
ceac. Viteză sulcht 2400 m: Chiriță 
Pîrvu pe Vcselceac.

CONCURSUL TRIUNGHIULAR 
INTERNAȚIONAL

echipei din Or. Stalin, care a do- 
o putere de luptă și o mișcare în 
remarcabile, este pe deplin meri-

Cluj, echipele locale Someșul și

Jocuri de calitate, dispute pasionante 
in campionatele repubiicane

Meciul Dinamo Oradea-Dinamo Tg. 
Mureș, cea mai interesantă partidă pro
gramată în etapa a Ill-a a campiona
tului masculin a lost de toarte buna 
calitate. Cele două formații au turmzat 
un joc rapid și deosebit de spectaculos, 
învingătorul neputînd ti cunoscut de
ci! după ultimele secunde de joc. Mai 
atenți în apărare și realizînd numeroa
se puncte din acțiuni pe contraatac, 
mureșenii au condus timp de 39 minu
te, uneori chiar cu 13 puncte diferență, 
(min. 32). Din minutul 35, cînd ei mai 
păstrau încă un avans de It puncte, 
orădenil au o revenire excepțională în
scriind coș după coș. Gazdele au egalat 
în minutul 40 prin Giurgiu (58-58) și 
cu 20 secunde înainte de fluierul final 
Mokoș transforma două lovituri libere 
aducînd echipei sale o victorie mult a- 
plaudată. Scor final: 60-58 ( 22-25) 
pentru Dinamo Oradea.
• O dispută la fel de pasionantă a o- 

ferit și jocul de la Or. Stalin, unde tî- 
năra echipă locală Steagul roșu — re
velația primelor etape — a primit re
plica formației bucureștene Rapid. Par
tida a luat sfîrșit cu 
55-55 (30-27).

• Tot în ultimc'e 
decis și jocul Știința 
ța Cluj. In minutul 
54-54, gazdele înscriu prin Pușcașii și 
L3rincz (aruncare liberă) obținînd o 
victorie pe cît de nea'teMată re atît 
de meritată.

• Dintre celelalte rezultate remarcăm 
Victoria Voințe» Iași in partida cu Di
namo București, precum șl victoriile 
obținute în deplasare echipele fe
minine Voința București și C.S.Ig Mu
reș, în fața formațiilor Voința Tg. Mu
reș și respectiv Progresul București.

Iată de altfel rezultatele complete ale

acestei etape: CATEGORIA A MAS
CULIN : Voința lași-Dmamo Bucu
rești 69—56 ( 30—21). Dinamo Oradea- 
Dinamo Ig. Mureș 60—58 ( 22—29),
Steagul roșu Or. Stalin-Rapid 55—55 
(30—27), ' Metalul M.I.G.-C.C.A. 
58—81 (26—38), Știința limișoara- 
Știința Cluj 57—54 (32-30), Progresul 
Buc.-Știința Buc. 62—89 (30-42).

CATEGORIA A FEMININ: Voința 
Tg. Mureș- Voii ița București 41—54 
(19—24), C.S. Banatul Titnișoara- 
Știința Buc. 22—05 ( 7— 24), Construc- 
torul-C.S. Oradea 56—33 ( 35—19),
I.C.F.-Voința Or. Stalin 48—56 
(29—25), Știința Cluj-Rapid 30—63 
(17-38), Progresul Buc.-C. S. Tg. Mu
reș 38—53 ( 20—24).

Obstacole nenumerotate (/umori):
1. Liliana lonescu (C. S. Recolta) pe
Birsan 0 p. 51,3 sec., 2. Andras Ba- 
loghy (Medosz) pe Irsa 0 p.. 58,1, 
3. Katerina Avacumovici (Voivodina) 
pe Racheb O p„ 1:01,5. Obstacole ne
numerotate (seniori): 1. M. Stancu pe 
Idila 0 p„ 52.0, ' “ ’
Falnic 0 p., 54,0, 3. 
dosz) pe Szepelany 0 
cole pe 2 cai (sr): 
pe Odor și Odobești 0 
Stancu pe Mangalia 
1:42,0, 3. Istvan Șuti (Medosz) pe
Nejelko și Szertelen 0 p., 2:00,3. Cupa 
Recolta (jr.): 1. Medosz (Dencș, Sza
bo, Baloghy, Vass) */ 2 p., 2-3, C.S. Re
colta I și ft. Viteză (juniori): 1. Ra
domir Dokici (Voivodina) 0 o.. 56,0.
2. Stan Mîndru 0 p.. 56,5 3. Stan
Mîndru 0 p., 58,5. Obstacole cuplu 
juniori, dotată cu „Cupa Prieteniei" :
1. Andrei Costea și Ștefan Szabo pe 
Troica și F.ine 0 p,., 1:04,3, 2. lolanda 
Lazăr și Imre Dcneș pe Merzuh .și 
Menyess 0 p., 1:04.9. 3. Teodcr 
dcanu și Katerina Avacumovici pe 
bala și Racheb 0 p., 1:06,8. „Cypa 
colt a" (seniori) echipe: 1. C. S. 
colta (Goghcș, Dorojan, Elena Leov- 
fonescu și Mircea Stancu) pe caii Bir 
log, Odobești II. Diavolo și Idila,
2. Medosz.

OCTAVIAN GINGU

2. Gr. Lupancu pe
1. Kapel (Me- 
p„ 56,5. Obsta-
1. M. Dorojan 

p.. 1:39,3. 2. M.
și Idila 0 p..

Po- 
Ca- 
Re-
Re-

un rezultat egal :

secunde a tost 
Timișoara—Știin- 
39, la scorul de

goria A feminin : Voința
Tîrgoviște 3—0 (18. 9. 8), Metalul
Dinamo 1—3 (12—15, 15—12 10—15,
C.P.B—Rapid 1—3 (12—15, 15—18,
9—15) Progresul Buc.—Voința Or. 
1—8 (12—15, 4—15, 15—13, 13—15),
Cluj—Petrolul Constanța 3—1 (15—12 
9—15, 15—12), Someșul Cluj—Știința
șoara 3—0 (1, 5. 8); Categoria B : 
A.S.A Marina Constanța—C.S.M.S.
................. 9—15. 20—22, 15—9. 12—15), Voința 

Știința Buc. 2—3 (4—15, 15—11, 4—15. 
9—15', Feroviarul Constanța—Voința Su- 
3—1 (12—15 15—7, 15—7, 15—6), Pr-
Ploești—Voința Bacău 8—0 (11, 4, 1) ; 
a II-a ■ Șoimii Oraș Dr. P. Groza— 
Rm. Vîtcea 8—1 (15—2, 17—15, 10—15.

I. C. Arad—Dinamo Oradea 8—2
15—9.

(15—7 10-
Buc.—Șt i in 
15—5, 
ceava 
trolul 
Scria 
C. S.
15—6), _ _
(10—15, 15—9 15—9. 8—15, 15—8); Dinamo
Tg. Mureș—C.S. Craiova 8—2 (14—16, 15—11,
18—15 15—12, 15—11), C.S.M. Baia Mare -
Voința Sibiu -8—0 țl2, 13, 12).

PE SCURT
• Atlcții maghiari au obținut teri 

cîteva rezultate bune. La disc, 
Szecsenyi s-a clasat pe primul loc 
cu o aruncare de 55,64 m urmat de 
Klics cu 55,02 m. Petovari a ocupat 
primul loc la suliță cu rezultatul de 
74,13 m. Cursa de 5.000 m a revenit 
lui Iharos cu 14:09,4. Campioană de 
pentatlon a R. P. Ungare a devenit 
Ida Nemet cu 4.228 p (record ma
ghiar).

• La Erevan, în cadrul „Cupei de 
scrimă" a U.R.S.S. s-a desfășurat 
proba de spadă. Victoria a revenit 
lui Arnold Cernișevtci care l-a în
trecut în finală cu 10—7 pe Aleksandr 
Pavlovski.

Ploaie de goluri pe Nepstadion:

R. P. Ungara
BUDAPESTA 25 (prin telefon de 

la corespondentul nostru). — In ca
drul „Cupei Dr. Josef Gero" reprezen
tativa R. P. Ungare a surclasat na
ționala Elveției: 8—-0 (6—0). Echipa 
gazdă a prestat un joc excelent, în 
special în prima repriză, cînd linia de 
atac a funcționat ireproșabil. Cei mai 
buni jucători de pe teren au fost Tichy. 
care a înscris 4 puncte. Gorocs și 
Albert. Reprezentativa Elveției a ju
cat slab, și n-a știut să-și organi
zeze apărarea decît spre sfîrșitul me
ciului.

Cele 8 goluri au tost marcate de 
Gorocs (2), Tichy, (4) Sandor și Al
bert.

— Eivefia 8*0!
Arbitrul sovietic Lukianov a condus 

excelent următoarele formații : R. P. 
UNGARA: Grosics-Matrai, Sipos, No- 
vak-Bundzsak (din min. 59 Bozsik), 
Kotasz-Sandor, Gorocs, Albert, Tichy, 
Szimcsak. ELVEȚIA : Schneider-Gro- 
beti, Schmidhauser, Koch-Frosio, Morl- 
Botier, Antenen, Alleman,

In urma acestui joc
Meyer, Riva, 
clasamentul

j'ucat următoarele me-

„Cupei Dr. Josef Gero" se prezintă
astfel :
1. R. P. Ungară 9 6 2 1 33:15 14
2. R. Cehoslovacă 9 6 2 1 22:13 14
3. Austria 10 4 3 3 21:21 11
4. Iugoslavia 10 3 3 4 21:13 »
5. Italia 7 1 2 4 7:18 4
6. Elveția 9 0 2 7 10:34 2

Mat sînt de 
ciuri: 1 noiembrie la Praga : R. Ceho- 
slovacă-Italta ; 28 noiembrie la Firen
ze : Italia-R. P. Ungară, 6 ianuarie 
1960: Italia-IJIvețîa (în Italia).

La Sofia, un meci de slabă factură tehnică

R.P. Bulgaria—R.P.F. Iugoslavia 1*1  (0*0)
Sofia 25 (prin telefon de la cores

pondentul nostru). —
Intîlnirea dintre reprezentativele R. 

P. Bulgaria și R. P. F. Iugoslavia din 
cadrul „fupei Europei" disputată as
tăzi pe stadionul „Vasil Levski" nu s-a 
ridicat la nivelul așteptat. Atit gazde'e 
cît șl oaspeții au jucat nervos, chiar 
dur. Astfel e semnificativ faptul că ar
bitrul a fost nevoit să sancționeze în 
decursul partidei nu mai puțin de 74 
de faulturi.

Din prima repriză nu am reținut nici 
o fază mai interesantă, nici un șut pe
riculos la poartă, astfel că scorul ră- 
mîne alb. După pauză, echipele par 
mai hotărîte să obțină un rezultat favo
rabil și meciul se înviorează. Indeo-

sebi în primele 15 minute asistăm la 
un joc, frumos, aplaudat de cei 45.000 
spectatori. în această perioadă „cad" 
și golurile partidei. In min._54, Largov 
îl deschide precis pe Diev și acesta, 
deși faultat, reușește să înscrie : 1—0 
pentru Bulgaria. Nu trec decît 3 minu
te și după o fază la care au participat 
Kostici, Mihailovici și Mujici, acesta 
din urmă ridică mingea peste Naldenov, 
ieșit inoportun din poartă- Apoi, aliura 
jocului slăbește din nou. Fotbaliștii iu
goslavi, mulțumiți de rezultat, luptă 
doar pentru a-1 menține, Iar echipa R. 
P. Bulgaria nu găsește suficiente re
surse ca să învingă. Singura acțiune 
care a creat înviorare în tribune a fost

„o bară" a lui 
după aspectul 
cat. Astfel, -în urma celor două întîlrdri, 
echipa iugoslavă obține un punctaj su
perior (3-1), calificîndu-se pentru ster- 
turile de finală ale „Cupei Europei".

Iată formațiile: R. P. BULGARIA: 
Naidenov-Rakarov, Manolov, I. Dimi- 
trov-Largov, Kovacev-Diev, Sokolov, 
Panaiotov, lakimov, Kolev. R. P. F. 
IUGOSLAVIA: Vidinici-Durkovici, Trn- 
kovici, Iusufi-Bena, Tasici-Lipoșinovici, 
Sekularaț, Mujici, Kostici, Mihailovici.

Au condus trei arbitri din R. F. Ger
mană. La centru Kurt Tschenscher.

Kolev în min. 80. Dar, 
jocului, meciul era ju-

SUBERT ZOLTAN

TOMA HR ISTOV

Sferturile de finală 
ale „Cupei Europei” 

la fotbal
In urma rezultatului de ia Solia se 

cunosc acum toate ce'e patru meciuri 
ale sferturilor de finală din cadrul 
„Cupei Europei" la fotbal. Acestea sînt 
(în ordinea tabloului) : U.R.S.S.-Spa- 
nia ; Portugalia-'ugoslavia ; Romînia- 
Cehoslovacia și Franța-Austria. Intîlni- 
rile (tur și retur) trebuie să se joace 
pină la 1 mai I960.


