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Gimnastele noastre au învins echipa Italiei

O nouă bază sportivă

In întîmpinarea zilei de '7 Noiem
brie, sportivii de la întreprinderea co
munala Oradea (I.C.O.) au construit 
o frumoasă baza sportivă. întreaga 
lucrare a fost realizată prin muncă 
voluntară. S-au evidențiat, eu acest 
prilej, Gh. Cseskovitz, St. Zăbojszky, 
N. Meszaros, A. Kiss, Marta Pasztai, 
Florica Zabojszky etc. Pînă la sfîrși- 
tul anului, sportivii acestei întreprin
deri s-ati angajat să termine și insta
lația de lumină pentru jocurile în noc
turnă. (Z. ZINGER—coresp.).

Ijji

cu 1X8,893-186,093 puncte
Duminică după-amiază în sala Di

nam' din Capitală a avut loc întîlni- 
rea internațională de gimnastică din
tre echipele feminine ale R.P. Romîne

mose, cu multe elemente grele și exe
cutate corect. Din echipa oaspe s-au 
remarcat surorile Cicognani.

Emilia Lîță a obținut victoria la

5. Elena Niculescu (R.P.R.) 37,499
6. Uta Poreceanu (R.P R.) 37,265
7. Franca Costa (Italia) 36,833 p, 
Gabriella Santarelli (Italia) 36,799
9. Vanda Soprani (Italia) 36,499
10. Anica Kocsis (R P.R.) 36,432 p, 

II. Atanasia Ionescu (R.P.R.) 35,465
(Italia)

P, 
P. 
P.
8. 
P, 
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p, 12. Elena Lagorara 
34,798 p.

Pe aparate: sărituri: 1- 
Liță 9,633 p, 2. Sonia lovan 
3. Miranda Cicognani 9,533 
lele: 1. Emilia Liță 9,566 p, 2. Mi
randa Cicognani 9,500 p, 3. Elena Ni
culescu 9,433 p; bîrnă : 1. Sonia lo
van 9,733 p, 2. Emilia Liță 9,600 p, 3- 
Uta Poreceanu 9,466 p: sol : 1—2. 
Sonia lovan și Emilia Liță 9,666 p, 
3—4. Atanasia Ionescu și Rosella Ci
cognani 9,566 p.

Emilia
9,600 p,
p, para-

Numeroase competiții sportive

Asociația sportivă Flacăra Schela 
Moreni a organizat în cinstea „Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietice" un con
curs de tenis de masă la care au par
ticipat 36 sportivi. Pe primele locuri 
s-au clasat Rasvan Săvulescu, Virgil 
Consta ntinescu si Ion lacob. (P. AN
DREI — coresp.)

★
Sportivii din raionul Medgidia în

tîmpină cea de a 42-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie participind la numerotase între
ceri de fotbal, volei, baschet, tenis de 
masă, șah și tir. La fotbal, de pildă, 
se întrec 5 echipe săiești, printre cele 
mai bune dovedindu-se pînă în pre
zent S.M.T. Dorobanții și Recolta Ba- 
sarabi. La volei, s-au remarcat forma
țiile din Medgidia și Poarta Albă. La 
șah, primele locuri au fost ocupate de

reprezentanții școlii medii din Medgi
dia și ai școlii profesionale I.M.U.M. 
(ST. CONSTANTIN—coresp.).

O frumoasă inițiativă
Consiliul raional U.C.F.S. Făgăraș 

a inițiat în cinstea celei de a 42-a a- 
niversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie o interesantă întrecere 
la care au fost chemate toate asocia
țiile sportive din raza raionului, cu 
următoarele obiective: încasarea sută la 
sută a cotizațiilor, organizarea si desfă
șurarea crosului „Să intîmpinăm 7 No
iembrie", organizarea întrecerilor pen
tru cucerirea insignelor „Cel mai bun 
din 10“ și „Campion al asociației spor
tive" și amenajarea — prin muncă 
voluntară — de baze sportive sim- 

H ple. Pînă acum, cele mai bune re
zultate le-au obținut asociațiile spor
tive Chimia și Negoiul (Făgăraș), 
Stăruința Halmeag și Sinteza Victoția. 
(VALENTIN LAZAR-coresp.).

O excursie
In cinstea „Lunii Prieteniei Romîno- 

Sovietice", Biroul de Turism și Ex
cursii din Hunedoara organizează o 
excursie pentru oamenii muncii din a- 
cest important centru industrial. In ca
drul excursiei, care se va face in 
masivul Retezat (pînă la cabana Baf- 
cea) se va inaugura și un interesant 
curs de inițiere turistică pentru toți 
aceia care doresc să cunoască frumu
sețile acestui masiv. (N. SBUCHEA — 
coresp.)

Ladislau Rohony (sabie) și 01 ga Orban (floretă) 
cîștigători în ultimele întreceri din cadrul 

campionatelor internaționale de scrimă ale R.P.R.

Echipele de gimnastică ale R. P. Rorinc și Italiei ta festivitatea de deschidere 
și Italiei. Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească și s-a ri
dicat la un înalt nivel tehnic.

Ambele echipe s-au prezentat bine 
pregătite. Gimnastele noastre au lup
tat cu toată ardoarea pentru a apăra 
cu cinste culorile patriei noastre și au 
reușit să cîștige întlfnirea, atît pe e- 
chipe cît și la individual compus.

La individual, dintre gimnastele 
noastre cel mai bine s-au prezentat 
Emilia Liță și Sonia lovan, care au 
avut la toate aparatele exerciții fru-

trei din cele patru aparate: la sări
turi, paralele și la egalitate de punc
te cu Sonia lovan la sol. Birna a fost 
cîștigată de Sonia lovan. Dintre gim
nastele noastre printre primele trei 
locuri pe aparate s-au mai clasat E- 
lena Niculescu, Utd Poreceanu și 
Atanasia lonesctt.

Rezultate tehnice: individual com
pus: 1. Emilia Liță (R P.R.) 38,465 p, 
2. Sonia lovan (R.P.R.) 38,299 p. 3. 
Miranda Cicognani (Italia) 37,932 p, 
4- Rosella Cicognani (Italia) 37,598

Echipa C. S. RECOLTA 
a cîștigat cea de a treia ediție a „CUPEI 

SPORTUL POPULAR» la călărie
și 1. Adam pe Talisman cu 0 p. și 53,4 
sec. Obstacole rez. C.T.B.: 1. Albu Flo- 
rea pe Fifi 0 p. timp 46 sec.; 2. Zita 
Ponici pe Piulița 0 p. 48,4 sec.; 3. E. 
Dobrogeanu pe Stafia 0 p., 50 sec. Șta
feta pentru C.T.B.: 1. Gh. Căliman-C.

Cea dc a treia ediție a „Cupei Spor
tul popular", competiție închinată zilei 
de 7 Noiembrie și care marchează în 
fiecare an închiderea sezonului hipic 
Ia noi în țară, s-a bucurat de un frumos 
succes. Călăreți fruntași și începători, . , ...... ______ _.
aparținînd cluburilor sportive din Ca- Buf 1:50,8.; 2, I. Manole-C, Murgiuc 

2:01,8. Obstacole cuplu: 1. E. Dobrogea- 
nu-I. M-anole (C.T.B.) 4 p. timp 49,5 
sec.: 2. Aurelia Băncilă C. Fulop (Ști
ința) 4 p. 1:02,6.

pitală, și-au disputat întîietatea cu o 
dîrzenic demnă de toată lauda, în cele 
șapte probe înscrise în programul con
cursului.

Continuînd seria succeselor dc pînă 
acum, călăreții de la C.S. Recolta au 
reușit și în ultima competiție hipică a 
anului o performanță care le face multă 
cinste. După o luptă acerbă cu călă
reții dinamoviști (principalii lor ad
versari în această întrecere). în rân
dul cărora se afla și experimentatul 
Oscar Recer, component» echipei Re
colta (Elena Ionescu-Leov, Ion Adamș\ 
Andrei -Costea) au cucerit pe merit tro
feul pus în joc. Rezultatul acestei con
fruntări a fost stabilit abia în ultimul 
moment, după evoluția călărețului Ion 
Adam care prin punctele prețioase cu
cerite în proba de obstacole, categoria 
ușoară, a definitivat victoria echipei 
sale.

Iată rezultatele acestui concurs: ob
stacole „S.U." : 1. Oscar Recer pe Sa
vant 0 p. timp 46,1 sec.; 2. Elena Leov- 
lonescu pe Mărgea 0 p. 51 sec.; 3.
A. Costea pe Măgura 0 p., 53,3 sec.; 
4—5 Ion Adam pe Sîngera și Troica 
0 p.; Obstacole durată : 1. O. Recer 
Savant 58 p.; 2. O. Recer pe Adiud 
p.; 3. Stana Petre (Dinamo Buc.) 
Sidef 54 p. Ștafeta 2 călăreți: 1. C. 
Recolta (ionescu și Adam) pe caii Dia
vol» și Talisman cu 1:49,4; 2. Dinamo 
Buc. (Recer, Stana) pe Savant și Sidef 
cu 2:10,5; 3. C. S. Recolta (Costea, A- 
dam) pe Măgura și Sîngera cu 2:17,3. 
Obstacole categoria ușoară: 1.0. Re
cer pe Savant cu 0 p. timp 50,3 sec.; 2. 
I. Adam pe Sîngera 0 p. 53 sec.: 3—4 
Anghel D»nescu (C.C.A.) pe Merzuh

OCTAVIAN GINGU

Spectatorii prezenți sîmbătă seara 
in tribunele sălii Floreasca au avut 
o nouă satisfacție, prilejuită dedata 
aceasta de victoria sabrerului nostru 
Ladislau Rohony. O victor e de pres
tigiu, realizată într-o confruntare cu 
un lot valoros de trăgători, printre 
care campionul mondial universitar 
Tibor Pezsa (RP. Ungară), renttmi- 
ții scrmeri polonezi Ryczard Zub și 
Wiestfaw Zablocki “
berto Ferarri, de 
al Italiei.

Mai mult decît 
probe desfășurate 
adus pe planșe concurenți consacrați 
in scrima mondială, sportivi „rodați" 
de-a lungul a numeroase concursuri 
internaționale. In acest fel, iese și 
mai mult în evidență performanța ob
ținută de Rohony în aceasta ediție a 
campionatelor noastre internaționale

De fapt, începutul finalei de sabie 
nu-1 indica deloc pe Rohony drept 
învingător. Tibor Pezsa obținuse pa
tru victorii consecutive (la Aruș, 
Zub, Zablocki și Ferarri), în timp ce 
toți ceilalți pretendenți la titlu — 
Mustață, Ferarri, Pelmuș, Zub —su
feriseră cite tina sau chiar două în- 
frîngeri. Pelmuș a barat apoi drumul 
spre titlu lui Pezsa- A urmat apoi înfrân
gerea la 
cele din 
zase nici o victorie) îl depășește pe 
polonezul Zub (5-3), evitînd astfel 
un baraj pentru desemnarea cîștigă- 
toruhii. Foarte curajcs și destul dă 
hotărât în acțiuni, Dumitru Mustață 
a reușit un binemeritat loc II, între- 
cînd și el pe Pezsa și Zablocki la a- 
celași scor: 5-3. Pelmuș, mai puțin

în formă decît la campionatele 
blicane, are totuși meritul de 
contribuit la scoaterea din lupta pan
try titlu a lui Pezsa într-un asalt în 
care și-a dovedit din plin calitățile 
sale de experimentat trăgător.

repu- 
a fi

a făcut impresia 
Calm, cu un ex-

lianiil Ferarri, el 
unui bun tehnician.
celent simț al timpului, 'sabrerul Fe
rarri a ocupat locul III, avînd ace
lași număr <le victorii cu reprezentan
tul nostru D. Mustață.

și rutinatul Ro- 
cinci ori campion

în celelalte două 
anterior, sabia a

1 în fața lui Rohony și în 
urmă Ăruș (care nu reali-

pentru desemnarea cîștigă-

cu 
pe
55 
pe 
S.

Unul dintre cele mai pasionante asalturi la sabie a fost cel dintre reprezen
tantul nostru Dumitru Mustață și italianul Roberto Ferrari

(Foto: B. Ciobanu)
In prima parte a desfășurării ei 

sabia n-a fost lipsită de surprize. 
Astfel, au fost eliminați italianul 
Curletto (clasat pe locul III la flo
retă), germanul Janike și bulgarul 
Saev. Mai apoi, în turul următor au 
„rămas" și ceilalți concurenți bul
gari — Diakovski (locul IV la flo
retă), Stavrev, Ghencev și Spirido
nov — precum și maghiarul Bakoni. 
Odată cu aceștia au ieșit din între
cere și câțiva dintre reprezentanții 
noștri: Peterffi, Szantay, Szantho etc.

Comparată cu primele două probe 
ale „internaționalelor" noastre, sabia 
a fost mai bună sub raiport tehnic, 
deși uneori a avut momente de mo
notonie. Această situație a fost de
terminată de comportarea finaliștilor, 
care, în dorința de a-și valorifica cît 
mai mult șansele, au făcut numeroase 
asalturi de studiu, sacrificând astfel 
din spectaculozitatea întrecerilor. Din 
acest punct de vedere trebuie remar
cat adevăratul „record" de asalturi 
terminate peste timpul regulamentar.- 

Iată care este clasamentul finalei 
de sabie: 1- Ladislau Rohony (R.P.R.)j 
5 v., campion internațional al R.P.R.;: 
2. Dumitru Mustață (R.P.R.) 4 v.; 
Roberto Ferrari (Italia) 4 v.; 4. Ti
bor Pezsa (R.P.U.) 4 v.; 5. Ryczard 
Zub (R.P.P.) 4 v.; 6. Wiestfaw Za- 
blocfci (R-P.P.) 3 r.; 7. Cornel PeD 
muș (R.P.R.) 3 v.; 8. Emeric Aruț 
(R.P.R.) 1 v.

ELENA MATEESGU
T1BERIU STAMA

Polonezii Zub și Zablocki au im
presionat îndeosebi prin puterea lor 
de luptă. Inegali însă în turneul fi
nal, ei n-au putut obține victorii care 
să-i situeze la înălțimea valorii cu
noscute- In ceea ce-1 privește pe ita-

In cinstea zilei de 7 Noiembrie

Sportivii
fruntași în îndeplinirea angajamentelor în producție

In întreprinderile din Orașul Stalin, 
angajamentele luate de muncitori în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie prind tot 
mai mult viață.

Printre numeroșii oameni ai muncii 
care ș-au angajat să dea cit mai mul
te produse peste plan, se află și mulți 
sportivi, care își îndeplinesc cu cinste 
angajamentele luate, dovedind și prin 
aceasta dragostea lor pentru marea 
sărbătoare a proletariatului mondial.

La fabrica „Răsăritul", de pildă, 
sportivii încadrați *în asociația cu ace
lași nume se străduiesc să sprijine în
deplinirea angajamentelor luate de în
treprindere. La loc de cinste se află 
Tudorache Cotetea, prestator, lăcătușul 
Dumitru Moscu și strungarul Ioan 
loanici, muncitori fruntași care își de
pășesc zilnic planul cu 30%. Alături 
de ei pot fi evidențiați electricianul Va
sile David și strungarul Ion Deneș, 
care au muncit cîte două și trei schim
buri fără întrerupere pentru repararea

electromotorului unei piese Ganz și 
pentru producerea pieselor necesare 
unei prese hidraulice. Muncitorii evi- 
dențiați mai sus, ca și mulți alții, 
participă în aceste zile la numeroase 
manifestații sportive la șah, volei și 
popice, precum și la campionatele oră
șenești de volei și popice.

$i muncitoarele fabricii „Dezrobi
rea" sînt mîndre de rezultatele în 
producție pe care le realizează sporti
vele asociației lor. Ciclista Marika 
Gsedo este fruntașă în tm^pcă și își de
pășește zilnic planul de producție. A- 
lături de ea muncesc la secția ambalaj 
handbalistele Any Diener, Gerda 
Schimdt, Margareta Wonerth și Roza 
Fiebes, care obțin depășiri între 5 și 
14% și care realizează însemnate e- 
conomii.

Despre succesele în muncă ale spor
tivilor de la atelierele de automotoare 
G.F.R. s-a scris de mai niuhe ori. 
Iată că și de astă dată avem prilejul -

a- 
în

să aflăm că sportivii ceferiști din 
cest sector de muncă sînt fruntași 
realizarea sarcinilor unității lor. Prin
tre aceștia se numără schiorul Vasile 
Coliban, monta tor la bancul de probă, 
fotbaliștii Aurel Marcu—turnător— și 
Mihai Niculae — montator —, care 
realizează zilnic importante depășiri de 
plan, șahistul losif Manta, care în ca
litate de modelist a muncit pentru a- 
pticarea unei inovații la turnarea 
chiulaselor în forme metalice, popica
rul Octavian Lupu, lăcătuș, organiza
torul sportiv Petre Pal, tapițer, ale că
rui lucrări sînt de cea mai bună cali
tate ș.a.

In Orașul Stalin, ca de altfel pe în
treg cuprinsul țării, sportivii, alături 
de toți oamenii munci întîmpină cu 
frumoase și importante realizări cea 
de a 42-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

CAROL GRUIA—corespondent (Continuare în pag. a 2-a)



Progresul Tîrgoviște la prima victorie!
‘ Rezultatele înregistrate în etapa de 
Ieri a campionatului de volei pot fi 
considerate ca normale. Deși nu este 
o surpriză, totuși victoria obținută de 
echipa feminină Progresul Tîrgoviște 
în fața formației Știința Timișoara 
(partida a avut loc la Ploești), a 
lost mai puțin așteptată. Echipa din 
Tîrgoviște a obținut astfel prima ei 
victorie în acest campionat. Iată cî- 
teva amănunte asupra jocurilor mai 
importante de ieri :

CLUJ : Știința Cluj—Tractorul O- 
rașul Stalin (>n) 3—2. Jocul a fost 
de foarte bună calitate. Studenții s-au 
întrebuințat destul de mult pentru a 
obține victoria. Jucătorii de la Trac
torul au dovedit că sînt în mare for
mă și că vor juca un rol important 
în această ediție a campionatului. A 
arbitrat exemplar C. Frențiu (Sibiu). 
S-au evidențiat: Cherebețiu, Bărbuță, 
Fieraru, Ionescu (Știința), Schmidt, 
Chiriță, Iordache, Stânei (Tractorul).

GALAȚI : Știința Galați—Victoria 
București (m) 2—3. Partida a fost
disputată în fața unui public nume
ros. Bucuireștenii au cîștigat pentru 
că au jucat mai calm. In ultimul set, 
la situația dc 13—13 echipa bucure- 
șteană a cucerit cele două puncte care 
i-au adus victoria după mai mult de 
un sfert de oră de joc. A arbitrat C. 
Mușat (Constanța). S-au remarcat: 
Kohn, Mitroi, Ghertinișan (Victoria), 
Moșescu, Huhulea, Cigma (Știința).

PLOEȘTI : Progresul Tîrgoviște— 
Știința Timișoara (I) 3—t. Jucînd 
mai bine decît ne-a obișnuit, Progre
sii1! a obținut o victorie prețioasă. Jo
cul a fost de un nivel tehnic hun și 
a plăcut spectatorilor. Arbitrajul com
petent și autoritar al lui N. Mateescu 
(Buc.) a contribuit la realizarea unui 
joc frumos. S-au remarcat: Elena 
Grigoriu, Maria Bărbiilescu (Progre
sul), Maria Drăghici, Voichița Mlădiu 
(Știința).

BUCUREȘTI : Dinamo—C.P.B. (f) 
3—1. Spectatorii așteptau up joc fru
mos, de bun nivel tehnic, la înălțimea 
celor două echipe — ocupante a unor 
loctiri frumoase în" clasament. Partida 
a fost însă surprinzător de anostă 
C.P.B. a făcut greșeli mari în special 
în linia a doua. Dinamovistele au 
ținut victoria ca urmare a unui 
mai omogen și mai coordonat.

Rezultatele tehnice :
CATEGORIA A, FEMININ: 

namo București — Combinatul I

grafic Buc. 3—1 (15—3, 3—15, 15—7, 
15—10) .Voința Sibiu—Metalul Ml(i 
Buc. 2—3 (12—15, 15—12, 5—15, 15— 
10, 12—15), Petrolul Constanța—So
meșul Cluj 0—3 (13, 7, 7), Voința 
Orașul Stalin—Știința Cluj 3—1 (15— 
6, 15—8, 15—17, 15—12), Rapid Bu-

Sibiu 1—3
15), C.S.
re 3—1,

Tg. Mureș
15, 15—2), Șoimii Orașul Dr. Petru
Groza—I. C. Arad 3—2 (15—9. 13—
15, 15—8, 13—15, 15—10).

(15—11, 8—15, 12—15, 7— 
Craiova—C.S.M. Baia Ma- 
Dinamo Oradea—Dinamo 
3—1 (15—10, 15—8, 13—

Fază din intiliurea Cetatea Bucur-C.C.A. (3—0)

Dinamo București pentru a treia oară (consecutiv) 
campioană republicană

Ieri: Dinamo—C.C. A. 4 — 2 (2*—1)
„Am ținut foarte mult la aceasta 

victorie — ne spunea Aurel Z fîan, 
căpitanul echipei Dinamo, la sfîrșitul 
jocului cu C.C.A. Oricum, nu ne-am 
fi simțit bine să ne știm de două 

în

jocului cu C.C.A. 
fi simțit bine să 
ori învinși de o echipă clasată 
urma noastră".

fntr-adevăr, dinamoviștii au pus „la 
suflet" înfrîngerea suferită în prima 
parte a campionatului din partea echi
pei C.C.A. feri, Dinamo București — 
campioană virtuală de mai multe 
etape, s-a străduit și a reușit să în- 
frîngă rezisten'a opusă de jucătorii 
de la C.C.A. Scor: 4—2 (2—I). Di
namoviștii au avut de altfel condu
cerea în majoritatea timpului, 
la jumătatea reprizei secun le, cînd au 
fost egalați s-au desprins i i cîștigă- 
tori, ca urmare a unui !oc mai clar 
desfășurat. Zahan, de pildă, a înscris 
un gol imparabil la capătul unei com
binații de patru pa e (Samoilă-Po- 
pescu-Dădiță-Zahan) iar Al. Popescu 
a înscris golul 3, după un schimb 
spectaculos la care parti ipasera Kro
ner și Zahan. învinșii au părut ieri 
o echipă lipsită de echilibru între 
compartimente. De remarcat, că la 
scorul de 2—I pentru dinamovișli, 
C.C.A. a ratat prin Blajec o lovitură

condiț
ia r de

ue la 4 m, apărată de Samoilă. 
Punctele învingătorilor au fost înscrise 
de Zahan, Bădiță, Al. Popescu și 
Csiszer, iar ale învinșilor de Grin- 
lescu și Blajec. Am remarcat jocul 
bun al Ini Zalian, Al. Popescu, Sa
moilă (Dinamo), losim, Firoiu 
(C.C.A.) Arbitrul C. Vasiliu a con
dus satisfăcător formațiile: Dinamo: 
Samoilă-Bădiță, Zahan-Al. Popescu- 
Kroner, Culineac, Csiszer. C.C.A.: Al. 
Marine.-:cu-Iosim,Firoiu-Blajec-St. Io- 
nescu, C. Marinescu, Grințescu.

★

Cu partida Oinamo —C.C.A. 
ediția 1959 a campionatului 
pc apă, al cărui clasament 
astfel :
1. Dinamo București
2. C.S. Oradea
3. C.C.A.
4. Știința Cluj
5. C.S. Tg. Mureș
6. Știința București
7. Industria Linii Timișoara

a luat slîrsit
repub’..can de polo

11 final SC prezintă

12 11 0 1 99: 25 22
112 8 1 3 71; 39 17
12 8 0 4 71: 36 16
12 5 1 6 51: 44 11
12 5 1 6 4-1: 57 11
12 3 1 8 26: 57 7

12 0 0 12 12:113 0

ob
ioc

Di- 
Poli-

curești—Progresul București 3—0 (5, 
13, 9), Progresul Tîrgoviște—Știința 
Timișoara 3—1 (15—11, 12—15, 15—9, 
15—7). MASCULIN: Știința Cluj— 
Tractorul Orașul Stalin 3—2 (15—
13, 11—15, 14—16. 15—7, -
Știinta Timișoara—Utilajul Petroșani 
3—1 (15—6. 11 — 15, 15—7, 15—13). 
Știința Galati—Victoria București 2—3 
(16—14, 5—15, 15—6, 12—15, 13—15), 
Cetatea Bucur—CCA 3—0 (14, 10, 6), 
Dinamo București—Constructorul Bu
curești 3—0 (7, 8, 11), Politehnica
Orașul Stalin—Rapid București 0—3 
(5, 3, 10).

CATEGORIA B, seria I : CSMS 
lași—Voința Suceava 3—0 (5,11,7).
Știința București—Feroviarul Con
stanța 2—3 (15—11, 13—15, 15—6, 
12—15, 7—15), Voința Bacău—Voin
ța București 1—3 (15—11, 11—15, 
11 —15, 11—15), A.S.A. Marina Con
stanța—Petrolul Ploești 2—3 (11—15, 
15—4, 15—5, 12—15, 2—15). Seria a 
doua: Armata R. Vîlcea—Voința

HOCHEIgheațâ
15—9),

Aseară pe patinoarul artificial

Selecționata divizionară— Selecționata orașului București
9-3 (4-2,

Aseară, pe gheața artificială a pa
tinoarului din parcul „23 August" s-au 
desfășurat două interesante partide 
de hochei.

In primul joc al cuplajului, echipa 
Știința București a întîlnit formația 
de juniori Constructorul București. 
Victoria a revenit studenților cu sco
rul de 6—4 (2-0, 2—2, 2-2). De 
remarcat că la scorul de 4—0 pentru 
Știința, juniorii de la Constructorul 
au avut o frumoasă revenire, apro- 
piindu-se în repriza a IlI-a pînă la 
4—3. Golurile au fost marcate de

2-0, 3-1)

Au luat sflrșit întrecerile din cadrul „Cupei 7 Noiembrie'1
Unsprezece meciuri — 5 de juniori 

și 6 de seniori — au asigurat sîmbătă 
seara programul reuniunii finale a 
„Cupei 7 Noiembrie" la box. Trebuie 
să subliniem chiar de la început că, 
spre satisfacția spectatorilor, multe 
dintre partide au corespuns așteptări
lor, tinerii pugiliști disputîndu-și șan
sele cu o ardoare demnă de laudă.

fill II IP II S M
ALERGĂRILE DE MIERCURI

Reuniunea din ziua de miercuri 4 noiembrie 
prezintă loturi bine alcătuite din punct dc ve
dere numeric și al echilibrului șanselor.

Alergarea principală este premiul Oii în 
care participă: Nărăvaș 1700 (Dinu Tr.), Cuța 
1700 (Marcu Tr.), Novac 1720 (Mihăilescu), 
Tarcău 1740 (Oană I.), Jalea 1740 (Avram G.), 
Zvon II 1740 (Teofil) Simfonist 1740 (Ichim), 
Oțel 1760 (Szabo A.), Pogorîș 1780 (Striji- 
muc).

Pentru caii de dai ani sînt rezervate două 
alergări, premiile Opal și Ortansa cu cîte 
11 și 10 concurenți. Prima alergare se dis
pută la ora 14.15.

PALMIRA CAMPIOANA
1

Atracția principală a reuniunii de ieri de la 
Băneasa a furnizat-o premiul 7 Noiembrie. 
Această probă a servit la verificarea valorii 
cailor de doi ani. Fruntașii tinerei generații 
și-au măsurat forțele cu caji adulți. Din punct 
de vedere tehnic rezultatul prezintă o deose
bită semnificație. In finalul alergării iapa 
Pahnirț s-a desprins cu autoritate. Stilul vic
toriei și greutatea purtata o ridică pe Palmira 
la primul loc în clasamentul generației sale.

Altă alergare de seamă a fost premiul 
Ucea în care Justin, Pascal, Glod și Codaș 
s-au războit crîncen trecînd linia sosirii în or
dinea de mai sus.

REZULTATELE TEHNICE SINT 
URMĂTOARELE:

I. Paiața (Drăghici), Keops Gherla. Cota: 
8,20 —. 186,50 lei.

II. Siracuza (Huțuleag), Himera, Amara. 
Cota: 3,50 — 182.60 — 87,40 lei.

III. Mariana (Stoian P.), Clopoțel, Bardac. 
Cota: 11 00 — 76,10 — 40,70 lei.

IV. Palmira (Cîrtipeanu), Cărăbuș Micuța. 
Cota: 2,40 — 27.80 — 78,80 lei.

V. Justin (Drăghici), Pascal Glod. Cota: 
5,90 — 46,10 — 43,80 lei.

VI. Gib (Ionescu-I.),- Cricov Salcîm. Cota: 
0,40 — 67.80 — 52,00 lei.

VII. Patrat (Logofătu), Severin Jeni. Cota: 
12,00 — 1133 — 86,70 iei.

„Cupa 7 Noiembrie" a fost decernată 
asociației C.F.R.-I.C.I.

La juniori, cea mai frumoasă 
tidă ne-au oferit-o r,.uștclc" 
tian Georgescu (I.A.T.) și Alexandru 
Voicu (C.F.R. Grivița Roșie). De-a 
lungul celor trei reprize, am asistat 
la un schimb puternic de lovituri. 
Georgescu s-a dovedit foarte mobil. 
Voicu, un boxer cu multă forță în 
pumni, a greșit deoarece a urmărit 
tot timpul lovitura decisivă, și pînă 
la urmă n-a avut ocazia. învingător 
la puncte Georgescu.

Cel mai frumos meci din categoria 
seniorilor și, totodată, al galei, l-au 
furnizat Constantin Stoian (Dinamo) 
și Florea Oprea (Știința). Primul era 
socotit favorit, datorită meciurilor 
„strînse" pe care le-a făcut în fața 
unor boxeri de primă mînă. Dina- 
movistul a privit cu ușurință partida 
și ceea ce nu voia să creadă, s-a 
întîmplat Tînărul Oprea l-a învins 
la puncte după o partidă foarte fru
moasă.

ii frumoasa par- 
,muștele" Seuas-

Elevul maestrului Cionoiu, Florea 
Onisei (C.F.R. Grivița Roșie), a în
cercat să realizeze o partidă bună 
în fața Iui Ilie Rădulescu (Dinamo), 
însă nu a reușit datorită faptului că 
dinamovisful a evitat lupta timp de 
două reprize. Abia spre sfîrșitul me
ciului cînd Rădulescu s-a decis să 
atace, lupta a devenit mai pasionantă, 
învingător la puncte Onisei. ALTE 
REZULTATE: JUNIORI. M. Protopo- 
pescu (C.F.R.-IC.I.) b.p. C. Tănase 
(C.F.R.-I.C.F.); Gh. Simionescn 
(C.P.B.) b.K.O. C. Tudpr (Voința); 
M. Klein (Știința) b.p. V. Ionescu 
(C.F.R.-I.C.I.) C. Anion (Dinamo) 
b.p.’ C. Coman (C.P.B.); SENIORI. 1. 
Bucur (Voința) b.p. P. Gheorghe 
(C.F.R.-I.C.I.); M Niții (C.F.R. Gri
vița Roșie) b.p. C. Florescu (Știința); 
C. Stănescu (C.F.R.-I.C.I.) b.p. N. Con
stantin (Constructorul); T. Crîngaști 
(C.F.R. Grivița Roșie) b.p. E, Ma
rinescu (C.F.R.-I.C.I.).

Constantinii! (2), Dumitrescu, Istrate, 
Ivănescu și Ciuroș pentru învingători, 
Boldescu (3) și Fritz pentru învinși. 
De subliniat frumoasa comportare a 
echipei Constructorul care a susținut 
primul său meci. Dintre jucătorii a- 
cedei tinere echi e s-au remarcat Bol- 
de cu, Suîiman, Oprea și Florescu.

In meciul vedetă al programului, 
selecționata divizionară (lotul R.P.R. 
care se pregătește pentru- un apropiat 
turneu peste hotare) a întîlnit o se
lecționată a orașului București.

Echipele au aliniat următoarele 
formații:

Selecționata divizionară: Sofian, 
Stafîe-Czaka I, Ionescu, Varga, Hollo 
I-Szabo I, Ferenczi, Szabo If, Takacs 
I, Nagy, Biro, Peter, Kalamar, Co- 
zan II.

Selecționata orașului București: 
Pușcaș-Hol'o II, Crișan, Raduch-Gan- 
ga, Lorincz, Zografi, Tiriac, Andrei, 
Cozan I.

Partida s-a terminat cu victoria 
lecționatei divizionare cu scorul 
9—3 (4-2, 2—0, 3—1). Golurile
fost înscrise de: Peter (2), Czaka I 
(2), Szabo I, SzaboZn, Takacs, 
Nagy și Biro respectiv Tiriac (2) 
și Ganga. Selecționata divizionară a 
fost în general mai bună, deși a ară- 

t tat încă lipsuri în ceea ce privește 
coeziunea.

C.C.A. a cîștigat 
„Cupa de toamnă”
Concursul de înot și sărituri, organizat de co

misia orășenească de natatie la bazinul aroperit 
de la Floreasca, s-a bucurat de o participare 
foarte numeroasă. Mai bine pregătiți, înotătorii 
de la Casa Centrală a Armatei au ocupat primul 
loc in clasamentul general pe echipe, adjudecin- 
du-și aslîel trofeul pus in joc : ..Cupa de toam
nă”. lată citeva rezultate tehnice : MASCULIN. 
100 m Uber: I. Nagy (C.C.A.) 1:00.5; 100 m 
bras: Al. SchmalUr (C C.A.) 1:14.2; 60,66 m 
•<eate ; L. Berea (Dinamo) 47,0. 400 m liber : 
j. Ionescu (C.C.A.) 4:57,fi. 200 m bras : Al. 
.ehmaltzer 2:46,2. 33,33 m liber : C. Georqescu 
tștiinta) 20,4. FEMININ 100 m liber : Ingrid 
Wăchter (Știinta) 1:10,8. 100 m bras : Sanda 
Iordan (Dinamo) 1:28,3. 403 m liber : '.ica
Iurciuc (Dinamo) fi:00.2. 200 m bras „nda
Iordan 3:08,8. 33.33 m liber : Ioana Dumitrescu 
(Lonstr.) 25.6. Clasament general : 1. C.C.A.
305 p, 2 Știinta 103, Dinamo 97. Cetatea 
Bucur 95, Constructorul 43, Spartac 21 etc.

R. C.

se-
de

Iată cum arată un buletin cu 12 rezultate 
exacte, Ia concursul Pronosport nr. 44 (etapa 
<lin 1 noiembrie)

I. R Cehoslovacă-Italia (Cupa Dr. 
Gero)

II. Recolta Carci-C.S.A. Sibiu (cat. B)
III. A.M.E.F A.-Gaz Metan Mediaș (cat. 

B)
IV. Ind Sîrmei C.T.-C.S.M. Baia Mare 

(cat. B)
V. Poiana Cîmpiria-FIacăra Morcni (cat.

B)
VI. C.S.M. Reșița-MetaJul Tîrgoviște 

(cat. B)
VII. Carpați Sinaia-Știința Timișoara (cat.

VIII. C. S. Craiova-Metalul Otelul Roșu 
(cat. B)

IX. Dinamo Pitești-Metalul M.I.G. 
(cat. B)

X. Rulmentul Bîrlad-Victoria Buzău
B)

XI. Dinamo Galați-Unirea Iași (cat. i>j
XII. Victoria Suceava-Gloria Bistriță 

(cat. B)

tiv 449.000 variante.
PRONOEXPRES

La tragerea din urnă a numerelor concursu
lui Pronoexpres nr. 4.8 de duminică 1 noiem
brie, au fost extrase următoarele numere:

Numere de bază: 30 14 48 49 27 7 
Numere de- rezervă: 5 31.
Fond de premii: 414.451 lei

1
X

1

X

1

1

2

1

1

1
1

î
_ La acest concurs au fost depuse aproxima.

O etapă cu scoruri categorice
Cu fiecare etapă desfășurată, între

cerile din „Cupa Orașelor" la lupte 
libere devin mai dîrze.

Etapa a IV-a a adus, ca de obicei, sur
prize. Se cuvine consemnată înfrînge-

Ladislau Rohony (sabie) și Olga Urban (floretă) ciștigători in ultimele 'întreceri
(Urmare din pag. 1)

Așteptate cu mult interes, întrecerile 
din cadrul ultimei probe a campiona
telor internaționale de scrimă ale 
R.P.R. — cea de floretă fete — au 
avut o desfășurare, în general, aștep
tată. Spectatorii au putut urmări asal
turi de o bună valoare tehnică, în 
care concurentele țării noastre au lă
sat o 
Olga 
Vicol 
festat 
să se 
turneul final. Nu același lucru se poa
te spune și despre unele concurente 
străine (Sziizsa Marvai — R.P. Un
gară, Christine Radtke și Karin Lohse 
— R.D. Germană, Genowefa Migas —

impresie remarcabilă. In special 
Orban, Ec.aterina Lazăr, Maria 
și Elena Samșndeanu au mani- 
o dispoziție excelentă, reușind 
califice, cu destulă ușurință, în

R.P. Polonă, Kristina Ghergheeva și 
Ludmila Stavreva — R.P. Bulgaria) 
care n-au putut să facă față întrecerii. 
Toate acestea au fost eliminate in 
sferturi și în semifinală. Dintre con
curentele de peste hotare prezente la 
actuala ediție a internaționalelor, doar 
Wanda Kaczmarczyk (R.P. Polonă) a 
„mers" fără emoții, în timp ce Szekely 
Tiborne (R.P. Ungară) — campioana 
ediției anterioare a internaționalelor de 
scrimă ale R.P.R. — a fost nevoită 
să susțină — pentru a ajunge 
nafă — și un meci dp 'Baraj în 
pania Glicheriei Ștefănescu 1

★
Jp turneul final, concurentele __

noastre confirmînd valoarea manifes
tată pe tot parcursul întrecerii .m 
dominat categoric, dih rîndul celor

în fi-
com-

tării

opt floretiste detașîndu-se Olga Orban 
si Maria Vicol. Intîlnirea dintre a- 
ceste două concurente urma să stabi
lească campioana. In acest asalt, 
Olga Orban a condus la un moment 
dat cu 3—0, dar Vicol se apropie pînă 
la 2—3. Cu finișul ei irezistibil, Orban 
realizează o nouă tușă și cu aceasta 
victoria. Clasamentul final al probei 
de floretă — fete are următoarea 
înfățișare: 1. Olga Orban 7 v. cam
pioană internațională de scrimă a 
R.P.R. 2. Maria Vicol (R.P.R.) 6 v. 
3. .Ecaterina Lazăr (R.P.R.) 3 v. 4.

3 v. " ~
Elena Sâm- 

7. Wa nda 
v. 8. Iulia

rea neașteptată a orădenilor, (care în 
etapa precedentă an avut o comportare 
bună) în fața echipei din Galați cu 
un scor care ne scutește de comenta
rii : 14—21 De asemenea, menționăm 
înfrîngerea la un scor categoric su
ferită de clujeni în fața echipei din 
Tg. Mureș. Echipa mureșeriilo/ s-a 
comportat bine învingînd și pe hune- 
doreni mult mai ușor de cum era de 
așteptat. Echipa din Baia Mare, schim
bată mult în bîne (antrenor Zoltan 
Abrudan) a lăsat o bună impresie 
în Capitală. Deși învinși de bucu- 
reșteni, băimărenii s-au prezentat bine 
din punct de vedere tehnic și tactic, 
fiirnizînd meciuri viu disputate. In ce
lelalte întîlniri ei au depășit cu sco
ruri categorice pe gălățeni și orădeni.

Iată rezultatele tehnice obținute în 
grupa de la București: București cu 
Baia Mare 14—2, cu Oradea 16—0, 
cu Galați 14—2;
Oradea 12—4, 
lăți cu Oradea

Szekeli Tiborne (R.P.U.) 
Maria Lpcki (R.P.R.) și 

■ sudeanu (R.P.R.) 3 v. 
Kaczmarczyk (R.P.P.) 2 
Valaskai (R.P.R.) 1 v.

5-6.

t

I

Baia Mare cu 
cu Galati 14—2; Ga
li—2.(0.B.)

★
Hunedoara 1 (prin telefon). — Iată 

rezultatele obținute în cadrul grupei 
a IlI-a, desfășurate astăzi în orașul 
nostru: Tg. Mureș cu Cluj 16—0 1, cu 
Hunedoara 12—4, cu Tulcea 16—0; 
Cluj cu Hunedoara 10—4, cu Tulcea 
16—0; Hunediara cu Tulcea 
Echipa din Tulcea nu s-a prezentat. 
(C. Moraru-coresp.).

1-1— 0.



F

lezultate normale ieri in categoria K
Seria I

ii a
[AlIOVA PLOEȘT1 — FORESTA 

FĂLTICENI 2-2 (1-2)
’LOEȘTI 1 (prin telefon). După 
■ectul jocului echipa gazdă merita 
loria. Din minutul 1 și pînă la sfîr- 
il jocului Prahova a dominat, do- 
lă și raportul de cornere: 13—0 
-0). In plină dominare a echipei 
de, Chițu (Foresta) profită de o 
șeală a apărării prahovene și în- 
e (min. 13) pentru echipa sa: 0—1. 
>te minute mai tîrziu, în urma unei 
ibinații cu Stanciu și Pisică, a’cc- 
i Chițu înscrie din nou: 0—2. In
i. 30, Lazăr (F) marchează dintr-o 
tură liberă de la 25 m, dar arbi- 

1 S. Nicolau (Constanța) anulează 
ul pe motiv de ofsaid. Deși domina 
•eu, prahovenii înscriu primul gol 
tr-un penalti: în min. 35, Ilie (E) 
lultează pe Vech (P) și Diaconescu 
isformă (1—2), După pauză Praho- 
domină la fel de categoric, dar nu 
te înscrie atît din cauza ineficaci- 
i liniei de atac, cît și datorită fap- 
d că oaspeții se apără în 7—8 oa-
ii. In min. 85 Ia o centrare a lui 
/riloaie, Calotă țîșnește și marchea-
2—2. în min. 69 Sandu (F) face 

iț în careu, Diaconescu (P) execută 
altiul, dar portarul Bogoși respinge, 
e Rădulescu — coresp.)
1CTOR1A SUCEAVA — GLORIA 

BISTRIȚA 1—0 (1—0) 
iOTOȘANI 1 (prin telefon). Victo- 
Suceava a dominat mai mult in 

istă partidă, dar atacanții au ratat 
te mult. Jocul a fost spectaculos, 
un bun nivel tehnic. A marcat Das- 
1 în min. 40. Jocul a avut loc la 
oșani pentru că terenul din Suceava 
: suspendat. (Berto Zummer — co- 
’•)
TIINTA BUCUREȘTI — C.F.R. 

PAȘCANI 1—0 (0—0)
au obținut victoria prin golul 
de Balint în primul minut al 
secunde, studenții au prestat 
confuz, îngliesuind jocul pe 
In prima repriză bucureștenii 

jumătatea

>eși 
:ns 
-izei
joc 

leta
li masat adversarii în j 
de teren, dar au ratat foarte mult 

i Ionescu și Balint. Feroviarii au 
ipărare bună, dar atacul se com- 
tă slab (a tras doar patru șuturi 
poartă în tot meciul). Arbitrul Șt.

izi, portarul echipei studențești oprește o acțiune a înaintării adverse. Fază 
Craiova (3—0)

(Foto: B. Ciobanu) 
braț și a atins mingea cu mîna, în 
careu, cu totul involuntar. Penaitiul 
acordat cu prea mare ușurință a fost 
tranformat de Gross. Golul al treilea 
a fost marcat de Staudt în urma unui 
șut spectaculos. (Al. 1.)

CARPAȚI SINAIA — ȘT1INTA 
TIMIȘOARA 1—2 (1—1) '

Sinaia, 1 (prin telefon). Un rezul
tat de egalitate ar fi fost mai just. 
Echipa locală a avut permanent iniția
tiva; oaspeții s-au remarcat prin teh
nica lor individuală. Punctele au fost 
marcate de: Decu (în min. 2) pentru 
Carpați Sinaia și Lereter (min. 16) 
și Mițaru (min. 65) pentru Știința. 
Golul al doilea al Științei a fost mar
cat dinfr-o poziție dubioasă, ia care 
gazdele au acuzat ofsaid. A condus 
P. Rapaport (Buc.) (V. Sbarcea și 
Mihai Bota, coresp.).
C.S.M. REȘIȚA — METALUL TIR. 

GOVIȘTE 3—0 (2—0)
Reșița, 1 (prin telefon). Localnicii 

au avut tot timpul inițiativa și pu
teau cîștma la un scor și mai mare 
Punciele lor au fost marcate de Tiș-

meciul Pompierul București-Știința

WP1ERUL BUCUREȘTI — ȘTI
INȚA CRAIOVA 3-0 (1—0) 
ompierul București, în ascensiune 
formă, a cîștigat pe merit în fața 
i adversar, care a contat doar în 
ia parte a întîlnirii, cînd a ini- 
multe atacuri periculoase la poar- 

localnicilor. Pompierul a manifes- 
o ușoară superioritate la începu- 
jocului, iar în cea de a doua parte 
ntîlnirii a dominat categoric. In 
:ial aripa dreaptă (Selymes, Com

bine servită de Staudt, a arătat 
nare vervă de joc. Bucureștenii 
acționat mai mult pe aripi și au 
linat acțiunile cu șuturi la poartă, 
itrul E. Lazăr (Iași) a acordat 
nul gol complet gratuit. La o 
ge trimisă de Staudt (min. 40), 
lașul Dumitrescu a salvat de pe 
a porții; arbitrul însă, care se afla 
aproximativ 25—30 m de fază a 
rdat... gof, fără a se consulta cu 
itrul de tușă V. Dumitrescu, care 
plasat pe linia de corner. Și cel 

al doilea gol a fost urmarea unei 
•i de arbitraj. In min. 65, Dnmi- 
cu (Știința) luftînd, s-a desechili-

C. S. M. S. lași 
cîștigat la scor 

Mataizer (Craiova) a condus cu scă
pări. (Ad. V.)
C.S.M.S. IAȘI — UNIREA FOCȘANI 

7—0 (4—0)
IAȘI 1 (prin telefon). Un spectacol 

la înălțimea așteptărilor, datorat în 
special echipei locale care a jucat ex
celent. Oaspeții au jucat mai bine doar 
în primul sfert de oră din a doua 
repriză. A arbitrat slab Neaințu Rustig 
(Buzău). Au marcat: Unguroiu (min. 
16, 41, 63, 90), Voica (min. 20, 64) 
și Șișcă (min. 30). (A. Scăunaș — 
coresp.)
RULMENTUL BIRLAD — VICTORIA 

BUZĂU 2—0 (1—0)
BIRLAD 1 (prin telefon). Echipa 

locală a practicat un joc foarte bun. 
Au înscris Pantelimon (min. 3) și Mo- 
țoc (min. 75) din 11 m în urma unui 
henț în careu. Victoria a jucat mai 
bine doar la începutul ---- —
cunde. (Eliade Solomon

S.N.M. CONSTANTA — C.S.M. 
RĂDĂUȚI 1—2 (0—1)

CONSTANȚA 1 (prin telefon). Meci 
de factură tehnică slabă. Localnicii, a- 
vînd o echipă improvizată, au jucat 
foarte slab în toate compartimentele 
In schimb oaspeții, dornici de reabili
tare, au acționai mai legat în atac 
reușind să marcheze prin Ciobotaru 
(min. 20) șî Chirilă (min. 88). Stăn- 
cescii (min. 53) a înscris pentru S.N.M. 
(L. Bruckner — coresp.)
DINAMO GALATI — UNIREA IAȘI 

2—0 (l—O)
GALAȚI 1 (prin telefon). Dinamo- 

viștii au fost superiori și au obținut 
victoria pe merit. Cele două goluri au 

reprizei se-
- coresp.)

lași—Rulmentul Bîr-
Rădăuți, Prahova 

Pașcani—Unirea

fost înscrise de Bogdan și Voicu. (V.
Paladescu — coresp.)

CLASAMENTUL
1. C.S.M.S. Iași 10 9 1 0 35: 8 19
2. Dinamo Galați 10 7 1 2 19: 9’15
3. Prahova Ploești 10 3 5 2 16:13 11
4. Victoria Suceava 10 5 1 4 13:13 11
5. Rulmentul Birlad 10 5 1 4 11:14 11
6 S.N.M. Constanța 10 4 2 4 14:13 10
7. Unirea Iași 10 4 2 4 11:12 10
8. Știința București 10 4 1 5 18:12 9
9. Foresta Fălticeni 10 3 3 4 16:13 9

10. Gloria Bistrița 10 3 2 5 11:13 8
11. C.S.M. Rădăuți 10 3 2 5 12:31 8
12. C.F.R. Pașcani 10 2 3 5 7:15 7
13. Victoria Buzău 10 1 4 5 9:15 6
14. Unirea Focșani 10 0 6 4 9:20 6

Etapa viitoare : C.S.M.S.
Iad, Unirea Focșani—C.S.M.
Ploești—Victoria Buzău, C.F.R ._.4___ ______
Iași, S.N.M. Constanța—Victoria Suceava, Foresta 
Fălticeni—Dinamo Galați, Gloria Bistrița—Știința 
București.

o • rr h Liderul învingător oeria a ll-a‘ in deplasare

ler (min. 15 și 44), Urcan (min. 
73). Jucătorul Prodanciuc II a fost 
eliminat pentru joc dur. S-au remar
cat: Purcică, Chirilă, Bratu, Schiopu, 
Jojart (Reșița), Popescu, Matei, Chi- 
riță (Tîrgoviște). A arbitrat I. Căpi- 
tanu-București. (Gh. Dobrescu, co
resp.) .
C.S. CRAIOVA — METALUL OTE

LUL ROȘU 3—0 (3—0)
Craiova, 1 (prin telefon). După un 

joc dinamic, de nivel tehnic satisfăcă
tor, localnicii au obținut o victorie 
clară. Au marcat: Vasilescu (min. 
18) și Croitorii (min. 19 și 27). A 
arbitrat bine Emil Martin-București. 
S-an remarcat: Pașcanii, Ciurezu, Fiți 
(C.S. Craiova) și Călin, Birău (Me
talul Oțelul ftoșu). (R. Schultz, co
resp.).

DINAMO PITEȘTI — METALUL 
TITANII 3—1 (1—0)

Pitești, 1 (prin telefon). După un 
începui slab, localnicii și-au revenit 
în repriza a doua, obținînd o victorie 
meritată. Oaspeții au făcut mai mult 
joc de apărare. Au marcat: Lovin 
(min. 43), Paul Popescu (min. 58, 
autogol) și Pîntea (min. 66) pentru 
Dinamo, respectiv Antonică (min. 76). 
Arbitrul Ilie Șerbănescu a condus 
nesatisfăcător. (1. Rizoiu și I. Chilibar, 
coresp.).
C.F.R. TIMISOARA — DRUBETA 

TR. SEVERIN 1 — 1 (0—0)
Timișoara, 1 (prin telefon). Pe un 

timp ploioă, după un joc de nivel 
tehnic mediocru (influențat de tere
nul moale), cele două echipe și-au 
împărțit punctele. Feroviarii au jucat 
sub posibilități; Drubeta a pus accen
tul pe apărare. Au marcat: Țigăniuc 
(min. 55) pentru C.F.R. și Amza 
(min. 59) pentru Drubeta. Cei mai 
buni: Boroș, Apter și Țigăniuc (CFR), 
Hiitl și Ghinea (Drubeta). (A. Gross, 
coresp.).
POIANA CIMPINA — FLACARA 

MORENI 2—0 (1—0)
Cîmpina, 1 (prin telefon). Joc viu 

disputat. In primul minut, Bălăceanu 
deschide scorul, apoi gazdele domină 
autoritar. Flacăra recurge la durități, 
pe care arbitrul I. Gheorghiță-Bucu- 
rești nu le sancționează. După pauză, 
chiar în min. 47, Bontaș înscrie cu 
capul al doilea gol al gazdelor. S-au 
remarcat: Ionescu, Filip, Mungiu (Po
iana) și Guiarr, Brîndușescu (Flacă
ra). Au asistat 4500 spectatori (Gh. 
Briotă și C. Vîrjoghie, coresp.).

CLASAMENTUL
1. Știința Timișoara
2. Dinamo Pitești
3. Poiana Cîmpina
4. Flacăra Moreni
5. C.F.R. Timișoara
6. Metalul Tîrgoviște
7. Știința Craiova
8. A.S. Pompierul
9. Drubeta Tr. Severin

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

10 7 2 1 27 : 9 16
10 7 1 2 22:14 15
10 5 3 2 17:12 13
10 6 1 3 16:13 13
10 3 4 3 19:13 10
10 4 2 4 16:16 10
10 4 2 4 12:15 10
10 4 2 4 13:17 10
w 2 5 3 11:12 9
10 2 4 4 14:17 8
10 4 0 6 10:16 8
10 3 1 6 16:21 7
10 2 2 6 13:25 6
10 1 3 6 12:18 5

Etapa viitoare : Metalul Tîrgoviște—C.S. Craio
va, Mealul Oțelul Roșu—Dinamo Pitești, C.F.R. 
Timișoara—A.S. Pompierul, Drubeta Tr. Severin— 
Știința Timișoara, Știință Craiova—Flacăra Mo- 

Poiana Cîmpina—Metalul Titanii, C.S.M. 
Carpați Sinaia.

Seria a IlI-a

Nici o clarificare 
în fruntea clasamentului
CORVINUL HUNEDOARA—C.S. TG. MUREȘ 3-0 (1-0)

HUNEDOARA, 1 (prin telefon).—Pestc^ 6.000 
spectatori au asistat la un joc de bună fac
tură tehnică, în care ambele echipe s-au evi
dențiat. Victoria a fost obținută pe merit de 
localnici, a căror linie de atac s-a dovedit 
mai eficace. Oaspeții au jucat bine în cîmp, 
dar nu au reușit să treacă de apărarea hune- 
dorenilor. Au marcat 
și Radu Tudor (min.
INDUSTRIA SÎRMI1 C.

deplin mulțumiți de jocul 
cele două echipe. Meciul 
disputat, presărat cu faze

pe 
<le 
viu

Niculescu (min. 48 și 89) 
5). (C. Moraru, coresp.).
TDRZII—C.S.M. BAIA MARE 
0-0

C. TURZII, 1 (prin telefon). — In prima 
repriză au atacat mai mult localnicii, iar 
în cea de a doua oaspeții. Ambele înaintări 
însă s-au dovedit ineficace. Jocul în general 
a plăcut. S-au remarcat: lenei, Chețan Suru, 
respectiv Vlad, Gergely III și Incze. (P. Tți
nea, coresp.).

CHIMIA FAGARAȘ—RAPID CLUJ 2-1 (0-0)

FAGARAȘ, 1 (prin telefon). — Spectatorii 
au fost 
prestat 
a fost __ _..r
interesaste. In repriza întîia jocul a fost echi
librat. In. partea a doua a partidei Chimia 
a dominat mai mult și a reușit să înscrie 
de două ori prin Popa (min. 56 și Năftă- 
năilă (min. 66). Golul oaspeților a fost în
scris de Busch (min. 90). (V. Lazăr, coresp.).

C.F.R. CLUJ—C.S, ORADEA 1-0 (1-0)

CLUJ, (prin telefon). — Aproximativ 
de suporteri orădeni au condus echipa 
preferată la Cluj, de unde au plecat 

minat mai mult, dar jucînd nervos 
reușit să înscrie. In 
faulturi, ™..------ --------- -............. _
ționat de aibitru cu penalti transformat de 
Dobay. In min. “ ”
dentat 
In repriza a doua Dulgheriu și Blujdba au tras 
PC > ’ I l|<> '-«IM, VZ‘* .^>1 MW 1HVV.A.UJ,
poarta. Clujenii jucînd cu multă însuflețire,

2000 
lor 

r________ . însă
acasă dezamăgiți de rezultat. Oaspeții au do- 

mai mult, dar jucînd nervos nu au 
2___ 1_. plus, ei au comis multe

din care unul în min. 8 a fost sanc-

18, Tatu (C.F.R.) s-a acri
și;- a trecut figurant pe extremă.

~ x__ț

rînd qn baia. Oaspeții au încercat rareori

la oaspeți. (Radu Fisch-

STALIN—C.F.R. ARAD

(0-2)
1 (prin telefon). —

au meritat victoria. Cel mai bun de pe teren: 
Chilin (C.F.R.). S-au măi remarcat Crăcan, 
Pipaș și Dobay de la localnici și Băcuț I, 
Rădulescu și Boroș de 1 
Goresp. regional).

TRACTORUL ORAȘUL 
1-2

ORAȘUL STALIN, 
Oaspeții au meritat aceasta victorie neaștep
tată, deoarece au jucat cu multă convingere. 
In prima repriză ei au speculat două greșeli 
ale apărătorilor echipei gazdă și au marcat dc 
două ori prin Cazan (min. 33) și Vlad (min. 
37). In repriza a doua, ceferiștii și-au întă
rit apărarea. Localnicii au jucat fără ori
zont; în echipă s-a resimțit lipsa lui Seredai. 
Golul Tractorului a fost înscris de Vatani în 
min. 60, din penalti. (C. -Gruia, coresp.).

A.M.E.F.A.—GAZ METAN MEDIAȘ 2-1 (1-0)
ARAD (prin telefon). — In ciuda timpului 

ploios, jocul a fost destul de spectaculos. Lo
calnicii au atacat mai mult, și au meritat vic
toria. Autorii golurilor: Popescu (min. 5),
Oroszhegyi (min. 78) respectiv Vâczi (min. 85) 
S-au remarcat Kiss, luhâsz, Dușan Jărger și 
Mercea (A.M.E.F.A.) și Dumitran, Oancea 
Molnar, Bandi și Vâczi (Gza Metan), (Șt. 
Weinberger coresp.).

RECOLTA’ CĂREI—A.S.A. SIBIU 3-3 (1-3)

....________ z T_ _________  Oancea
Bandi și Vâczi (Gza Metan), (Șt.

CĂREI—A.S.A. SIBIU 3-3 (1-3)
CLASAMENTUL

Hunedoara1. Corvinul __ _ ___
2. A.M.E.F.A.
3. Recolta Cărei
4. A.S.A. Sibiu
5. C.S.M. Baia Mare
6. C.S. Oradea
7. Tractorul Orașul Stalin
8. C.F.R. Cluj
9. Rapid Cluj

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

ETAPA VIITOARE : 
nodoara, A S.A. 
dea—A.M.E.F.A., 
C. Turzii, 
Stalin, C.F.R. 
Mediaș—Rapid Cluj.

10 5 3 2 22:11
10 6 1 3
10 5 2 3
9 3 5 1

10 3 5 2
9 5 13

10 4 2 4
10 5 0 5
10 3 3 4
10 2 4 4
10 3 2 5
10 2 4 4
10 2 3 5
10 3 1 6

10: 7 
18:16 
18:10 
14:10 
17:13 
11: 8 
12:11 
11:16 
15:15 
14:18 
14:19 
7:14

10:25

13
13
12
11
11
11
10
10

9
8
8
8
7
7

____  _____ Cluj—Corvinul Hu-
Sibiu—Chimia Făgăraș, C.S. Ora- 

___ Recolta Cărei—Industria Sîrmei 
C.S.M. Baia Mare—Tractorul Orașul

Arad—C.S. Tg. Mureș, Gaz Metan

Cu o săptămînă
LA BUCUREȘTI...

Jucătorii lotului nostru reprezentativ 
au făcut ieri antrenament la două porți, 
pe stadionul „23 August". Din cei 20 
de jucători au fost alcătuite două e 
chipe (una completată cu Ionescu și 
Ccman de la Pompierul). Parteneri de 
antrenament au fost, cîte două reprize 
a 45 de minute. Progresul și Petrolul 
Jucătorii lotului au manifestat o bună 
pregătire fizică și vervă de joc.

Lotul a folosit în cele două jocuri pe 
următorii jucători:

Voinescu, Utu, Popa, Zavoda II, Ca- 
ricaș, Băcuț II, Soare, Greavu, Jenei, 
Nunweiller, Tabarcea, Hașoti, Cacovea- 
nu. Constantin, Seredai, Dinulescu, 
Diidea, Meszaros II, Raksi, Tătaru.

Progresul: Mîndru (Birtașu)-Nedel- 
c.u, Dobrescu, Georgescu (Grigore, 
Birn)-Știrbei (Petrescu), Petrescu (Ma
rin Dinu)-Birn (Coicea), Szabo (Ma
rin), Marin (Grigore), Mafteuță, Va- 
silescu.

Petrolul: Sîetcu (Ringheanu)-Pahon- 
țti, Marinescu, Topșa-Fronea, Tcndler- 
Consfantinescti. D. Munteanu, Babone, 
A. Munteanu, Marin Marcel.

...Șl LA SOFIA
SOFIA 1 (prin telefon de la 

pondentul nostru). — Sîmbătă 
amiază, lotul reprezentativ bulgar a 
susținut un nou meci de pregătire, în 
compania formației de categorie A 
Spartak Plovdiv. Intîlnirea a avut loc 
pe stadionul Armatei Populare în pre
zența a 3000 de spectatori. Lotul, care 
a cîștigat cu 5—1 (3—0), a folosit ur
mătoarea formație:

Naidenov-Rakarov, AL Manolov, I. 
Dimitrov-Largov, Covacev-Diev (din 
min. 46 Milanov), lliev, Panaiotov, Co- 
lev, Ianev.

Punctele au fost marcate de: Colea 
(min. 12, la un corner bătut de Ianev), 
Panaiotov (min. 19, la o centrare de pe 
stingă a lui Colev), Largov (min. 30,

cores- 
după-

r

Cupa Știința
vremea nesta- 
„Gupa Știin- 

furnizeze me-

Deși handicapateDeși handicapate de 
bilă, întrecerile pentru 
ța“ au continuat să 
ciuri interesante, printre care și-au 
făcut loc o serie de surprize. Astfel, 
trebuie menționate rezultatele neaș
teptate ale lui Șt. Burcescu, care a 
învins pe rînd pe T. Bădin (6—4, 
4—6, 6—2) și pe I. Dancea (6—1, 
6—4), calificîndu-se în prima grupă 
finală, alături de Șt. Georgescu și M. 
Viziru. In competiția feminină, în pri
mul meci al turneului final (grupa 
I), Aneta Ver one a reușit să cîștige 
la Eleonora Roșianu (3—6, 6—1, 
6—3). In formă bună, Irina Ponova 
a înscris două victorii: 6—3, 6—0 cu 
Manana Giogolea și 3—6, 6—4, 6—3 
cu Eleonora Roșianu.

lată alte rezultate tehnice: BĂR
BAȚI. Turul I; Georgescu—Saity

(3-6, 6-1,

Iintîlniri amicale
DINAMO BACAU—DINAMO 

BUCUREȘTI 1—2 (0-1)

BACAU, 1 (prin telefon). — Echipa 
bucureșteană s-a comportat foarte bi
ne și a reușit să înscrie de două ori 
prin Varga (min. 16 și 83). Pentru 
Bacău a marcat Drăgoi (min. 65).

DINAMO BACAU: Bucur (Faur) — 
Florea (Giosanu), I. Lazăr, FI. An- 
ghel (Cincu)—Vătafu, Cîrnaru (Uj- 
vari)—Drăgoi, Asan (Gram), FiMp 
(Oiripoi), Ujvâri (Țîrcovnicu), Ciripoi 
(Asan). DINAMO BUCUREȘTI : Nun- 
weiler IV—Szakăcs II, Motroc (Pa- 
nait), Panait (Szoko)— Dragomir, Al. 
Vasife—V. Anghel, Varga Bukosi, 
Szacăcs I, Koszegi.

V, Mihai și I. Ionescu, coresp.

ȘTIINȚA CLUJ—U.T.A. 5—3 (5—1)

CLUJ, 1 (prin telefon). — In pri
mele 30 minute studenții au jucat 
bine și au. condus cu scorul de 5—1. 
In repriza a doua a dominat mai 
mult U.T.A. și a redus scorul. Au 
marcat H. Moldovan (2), Mateianu, 
Marcu și Petru Emil respectiv Floruț, 
Izghireanu și Petescu.

R. Fisch, corespondent

FARUL CONSTANTA—STEAGUL
ROȘU ORAȘUL STALlN 2—1 (0—0)

CONSTANȚA, 1 (prin telefon). — 
După o primă repriză echilibrată, în 
cea de a doua Farul a reușit să ob
țină victoria prin golurile înst-rise de 
Ciosescu (min. 50 și 65). Pentru St. 
roșu a înscris Proca (min. 57).

L. Bruckner, corespondent

înaintea meciului
Romînia-Bulgaria

S3

■o •

. ’•

B
tl

UTU 
printr-un șut de la distantă în poarta 
părăsită inoportun de portarul echipei 
Spartak), Colea (min. 62, din 11 m) și 
Milanov (min. 80), respectiv Atanasov 
(min. 90). Colev a ratat un penalti in 
min. 45.

Echipa a jucat mai bine în prima re
priză, cînd a și marcat 3 coluri și a 
ratat pe puțin încă pe atîtea prin Co- 
lev.

Din echipa națională, cea mai bună 
impresie a lăsat-o aripa stingă Colev- 
lanev, care a dovedit o deplină înțe
legere în acțiuni. Apărarea a jucat în 
nota sa obișnuită. Doar Rakarov a fă
cut excepție, fiind depășit de nenumă
rate ori de extrema stîngă adversă. Nu 
au dat satisfacție interul dreapta lliev 
și într-o măsură Panaiotov, acesta prin 
jocul său lent.

După acest antrenament credem că 
formația bulgară s-a precizat, cu ex
cepția titularilor posturilor de extrem 
și inter dreapta, pentru a căror desem
nare se așteaptă ultimul joc de antre
nament de miercuri cu Septemvri So
fia.

TOMA HRISTOV

4—6,

Cristea—Basaralb
FEMEI. Turul II :
6—0, 6—2; M.

£

8—10, 7—5, 6—4; Bădin—Horvath
8—6, 6—I; Slapciu—Chivaru
6—4, 7—5; Burciu—Ursan 7—5, 6—3; 
Basarab—Stan FI. 6—3, 6—2. Turul 
II : Georgescu—Slapciu 6—4, 7—5; 
Năstase—Burciu 6—2, 6—4; M. Vi
ziru—Cristea 6—1, 6—2; Petre Ma
rin—Basarab 9—7, 4—6, 6—3. Tu 
rul III: Georgescu—Năstase 6—3, 
6—0; M. Viziru—Petre Marin 6—4, 
6—2. Calificare:
6—4, 3—6, 6—4. 
Roșianu—Năstase _ 
Ciogolea—Andruța 6—0, 6—3. Gru
pa a II a (turneu final) Ressu—S. 
Ciogolea 6—2, 6—1; Andruța—Năs
tase 6—4, 3—0 dese.; Andruța—S.
Ciogolea 6—4, 3—6, 8—6.

Azi după-amiază (de la ora 14) 
încep locurile în cele patru grupe fi
nale masculine și continuă întrecerile 
feminine.
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Pentru a 4-a oară in acest sezon

Lid Mdnoliu (Metalul M.l.G.) a ' stabilit 
un nou record la aruncarea discului: 49,88 ml

în campidiiaiui masculin

Știința București învinsă de Dinamo București!
Rezultatele celei de a treia etape a 

campionatului pe echipe al orașului 
București sînt dominate de noul record 
(al 4-lea în acest sezon-) obținut la 
aruncarea discului de maestra sportu
lui LIA MANOLIU: 49,88 m.

Dintre celelalte rezultate, notăm:
BARBAȚI : 100 m: Nițu Stan (D) 

11,0 sec; 200 in: Nițu Stan 22,7 sec; 
5.000 ni: T. Strzelbiscki (D) 14:58,6; 
V. Florea (D) 14:59,8; lungime: S.
loan (C.C.A.) 7.05 m; V. .hircă (Șt) 
6,96 m; M. Băloitt (D) 6,95 m; înăl
țime: V. Cincâ (Ști 1,92 m; triplu- 
N. Mărășescu (C.C.A.) 14,32 m; disc: 
V. Manolescu (D) 47,97 m; suliță: 1. 
Cristea (R) 59,01 m; H. Wenzel 
(C.C.A.) 58,69 tn; Al. Bizim (Șt) 58,16 
m (!!); ciocan: N. Râșcănescu (C.C.A.) 
57,08 m; G. Drăgulescu (D) 56,57 m; 
prăjină: Gh. Constantin (D) si Z. 
Szabo (Șt) 4,10 m; P. Ioan (C.C.A.) 
4,00 m; 5 km marș: H. Răcesctl (D) 
22:34,6; 110 m' g: Gh. Steriade (R) 
15,8 sec; 800 in: A. Barabaș (O) 
1:56,8.

FEMEI. 200 m: Araitka Weiss (D) 
26,2 sec; G. Luță (R) 26,6 sec; lun
gime: Eda Knali (Șt) 5,27 tn; J. Ia- 
vorschi (P) 5.00 tn; greutate: Anca 
Gurău (P) 11,96 ni; suliță: Maria DȚi 
(Șt) 46,67 m; Maria Barbu (Șt) 39,53 
m; 80 m g: Sanda Grosu (Șt) 12,4 
sec; l-da Knali (Șt) 12,5 sec.

Iată rezultatele mtilnirilor pe echipe: 
Dinamo — Metalul 199,5—126,5 (mas
culin: 135,5—73,5; feminin: 64 —53); 
Dinamo — Recoltă 218—84 (134—59; 
84—25); Metalul — Recolta 184—118 
(102—91; 82—27); Știința — Construc
torul 180—102 (115—67; 65—35); Ști
ința — Voința 188—74 (123—39; 65— 
35); Constructorul — Voința 166— 
108 (115—55; 51-53); C.C.A. — Ra
pid 140—53 (numai masculin); C.C.A. 
— Progresul 147—63 (numai mascu
lin); Progresul -r Rapid 172—123 
(104—76; 68-47)

NICOLAE D. NICOLAE 
corespondent

Previziunile asupra meciurilor de 
sîmbătă și duminică din cadrul cam
pionatelor republicane masculin și fe
minini- nu au fost deloc dezmințite. 
Majoritatea întîlniriior au oferit spec
tacole frumoase, rezultate strînse.

mai mică măsură — este victoria Vo
inței Iași asupra diuarnoviștitor oră- 
deni. Ieșenii s-an comportat mai bine, 
și datorita contraatacurilor organizate 
și aruncărilor precise de la semi- 
distanții, au reușit să treacă de mo

tor de la Progresul, dacă în ultimei 
37 secunde, cînd art avut mingea, ai 
fi încercat o aruncare la coș prin pă 
trundere.

Iar acum, iată rezultatele tehnic» 
și clasamentele la zi :

Echipa Bucureșfiului a cîștigat 
„Cupa Orașelor"

Sîmbătă și duminică, sala Recolta 
a găzduit „Cupa Orașelor" la haltere, 
competiție la care au participat repre
zentativele orașelor București, Cluj, 
Oradea și Timișoara.

Victoria a revenit echipei orașului 
București, care a totalizat II p. Ea a 
tost urmată de Cluj 18 p.. Oradea 
29 p. și Timișoara 32 p. lată rezul
tatele:

CATEGORIA CEA MAI UȘOARA : 
I. Fitzi Balazs (C.) 255 kg; 2. Ion 
Moldovan (Buc.) 2,34) kg.: 3. M. 
Uonstantinescu (Buc.) 210 kg.

CATEGORIA SEMIUȘOARÂ: 1: Ni- 
oolae Ciucă (Buc.) 252.5 kg.: 2. Gh. 
Marcu (Buc.) 242,5 kg.; 3. I). Leica 
(Ord.) 230 kg.

CATEGORIA UȘOARA: I. Gheor- 
ghe lenciu (Buc.) 307,5 kg.: 2. Gehor- 
ghe Moldovan (Buc.) 305 kg.; 3. 
Gheorghe lacob (C.) 265 kg.

CAT. SEMIMULOC1E: I. N. Segal 
(Buc.) 330 kg.; 2. Fr. Werner (Buc.) 
330 kg.; 3. Gabriel Eros- (C.) 292,5 kg.

CAI. MIJLOCIE: 1. I. Vlădareanu 
(Buc.) 335 kg.; 2. Fr. Szatmari (C.)
302.5 kg; 3. St. Morvay (Buc.)
292.5 kg.

CAI. SEMIGREA: 1. St. Banyai 
(C.) 342,5 kg.; 2. Gheorghe Mocanii 
(Buc.) 332,5 kg.; 3. L. Hnidei (Buc.) 
310 kg.

CAT. GREA : I. 1. Cretu (Buc.) 
325 kg.; 2. A. Nestorov (Buc.) 322,5 
kg.; 3. C. Crețu (C.) 315 kg.

H U G B I

O etapă a scorurilor
• Puțin a lipsit ca ieri dimineață 

Dinamo să cedeze în fața echipei 
Progresul, formație cu posibilități mai 
reduse. Totuși, în cete dan urma, ba
lanța a înclinat de partea dinamdvi- 
șhlor, care au avut șansa să reușea
scă, în ultimele zece minute, prin 
Gliiondea, după ce acesta a primit în- 
trațe un balon trimis înspre „mar
gine" de Paloșanti, o lovitură de pi
cior căzută salvatoare. Scorul de 6— 
3 (3—3) a fost realizat și prin lo
viturile de pictor reușite de Qiiriae 
(Progresul) și, respectiv, Ionescu.

Jocul a lost egal. S-a hi|>tat mult 
pe înaintare, astfel că fazele specta
culoase au cam lipsit. lotuși, cele 
■dou.i pachete de înaintași au jucat 
cestul de „curat". Reținem partida 
prestată de lordăchescu. Graur și 
Șeje (Dinamo) ca și jocul construc
tiv al lui Paloșanu, Ciobanu și Du- 
miirescu (Progresul). Treisferturile, 
sub nivelul obișnuit, au decepționat. 
Mai uruit, cele dinainoviste, deși ele 
an .ost foarte bine „servite" de Titi 
Ionescu. Dar în zadar, pentru că llie 
și Piiă mi an fost ieri inspirați, ne- 
ai:gind drumul drept spre terenul de 
țintă. Barbu și Pîrvulescu (aripile) 
nu au avut baloane. O bună partida 
a prestat însă fundașul dinamovist 
Șt. Ghiondea, care se pare că și-a 
„găsit" postul. De la Progresul s-au 
evidențiat Chiriac (ca mijlocaș) și a- 
ripa lănase. Încolo, improvizații (La- 
bo și, mai ales, Nițu, pe fund).

M. Stănculescu a condus cu gre 
șeii. un joc disputat în limitele spor 
iivității.

(O. C.)
• Ieri, pe teren propriu, Construc

torul București a obținut greu cîștig 
de cauză în fața rugbiștilor de' la 
Știința Timișoara : 6—3 ' (3—0). în
ceputul partidei a aparținut gazdelor, 
a căror linie de treisfertuii s-a rele
vat printr-o mare poftă de joc. Con
structorul și-a concretizat superiori
tatea printr-o spectaculoasă încercare 
realizată de Balcan (min. 10). Apoi, 
jocul se echilibrează, oaspeții inițiind 
atacuri, pe care apărarea Constructo
rului le anihilează cu destulă greu 
tate. La reluare. Știința Timișoara se

arată decisă să modifice scorul, atacu
rile ei suprantunerice, desfășurate cu 
o remarcabilă iuțeala, duc — de alt
fel — în min. 53 la o splendidă în
cercare a lui Surmei (3—3). Riposta 
Constructorului, care între timp a ră
mas în 13 oameni (Stoian șt Radule
scu fiind eliminați), se produce de 
îndată. Componenții echipei gazdă 
preiau inițiativă și reușesc să modi
fice din nou scorul în favoarea lor 
prin Luscal (min. 64 — o lovitură de 
picior căzută). S-au remarcat: Mari- 
ca, Nistor (repriza I) Posmoșanu, 
Teofilovici. Bărăscu și P. Niculescu 
de la gazde, Mayer, Celea, Tăuneanu 
și Comișel de la oaspeți. (T. St.).

• Pe terenul din Parcul Copilului, 
echipa campioană C.F.R. Grivifa Ro
șie și Metalul M.l.G. au furnizat o 
partidă frumoasă, în care scorul fi
nal a fost favorabil gazdelor : 44—3 
(12—3). Metalurgiștii au rezistat doar 
în prima parte a jocului, cînd au 
reușit de altfel să înscrie o încercare 
prin Boicpnco și să oprească multe 
faze periculoase. In partea a doua a 
jocului ei nu mai pot însă stăvili a 
tacurile repetate ale ceferiștilor și a 
ceștia reușesc să culce balonul încă 
de 8 ori in terenul de țintă advers.

Subliniem deplina sportivitate în

♦ IN CADRUL turneului interna
țional de box de la Leipzig, echipa 
de tineret a R.D. Germane a învins 
eu scorul de 6 -4 echipa de tineret a 
R. Cehoslovace.

❖ ÎN VEDEREA Jocurilor Olimpice 
de iarnă de la Squaw Valley, lotul 
reprezentativ de hochei pe gheață al 
U.R.S.S. și-a început pregătirile, doua 
formații ale lotului stisținînd un meci 
dc verificare la Palatul Sporturilor 
din Moscova. A cîștigat echipa B cu 
scorul de 4—2 (2—0, 2—0, 0—2). lată 
formațiile aliniate: Echipa B: Pucikov, 
Karpov, Baulin, Kucevski, Davidov, 
Țiținov, Grebenikov, Bîcikov, Orceakov, 
Itirzinov, Loktev, Seniușkin, Dekonski. 
Echipa A: Brîkov, Ivanov, Tregubov, 
Sidorenkov, Snetkov, lakușev. Țîplakov.

prins balonul și îl protejează, 
împiedice să paseze. Fază din 

(Foto : Boris Ciobanu)

Un atac al echipei Progresul, Anca Racovifă a 
tn. timp ce Piculina Grigorescu încearcă să o 
meciul Rapid-Progresul

Unele din ele s-au încheiat eu sur
prize. Cea mai importantă este aceea 
produsă de echipa masculină Dinamo 
București care a învins pe Știința 
București, considerată tina din cele 
mai valoroase formații ale campiona
tului. Fără a se lăsa intimidați de 
plusul de valoare și de rutină al ad
versarilor, dinamoviștii bucureșteni au 
luptat cu titii deosebit elan și an reu
șit să înregistreze o victorie surprin
zătoare, dar pe deplin meritată. Ju
cătorii Științei au intrat pe teren gîn- 
dind că „au meciul în mînă", dar 
autoîiicrederea exagerată le-a adus 

înfrîngerea. Surprinzătoare — dar în

„strînse"
care s-a desfășurat partida și jocul 
frumos prestat de Dăciulescu si Scar- 
lat de la Metalul M.l.G., Rotaru, 
Irimescu și Wusek de la C.F.R.

(N. B.)
• Aproape 2000 de spectatori au 

urmărit azi dimineață pe stadionul 
Babeș-Bolyai o întilnire deosebit de 
disputată între Știința Cluj și CCA. 
Studenții au dominat vizibil în prima 
parte a mediului, dovedind că akă- 
tuiesc o echipă matura. Ei' au deschis 
scorul în min. 25 prin Căliman, în 
urma unui balon cules de Demian 
după o grămadă. Șase minute mai 
tir/,iu Cordoș interceptează un balon 
jucat de treisfefturiie militare și în
scrie la centru o splendidă încercare. 
Crișan transformă și scorul devine 
8—0. La finalul reprizei, Merghișescu 
(CCA) înscrie o încercare dîntr-un 
„înainte". Ea reluare militarii, profi- 
tînd și de unele decizii ale arbitrului 
Em. Valeriu care au dezavantajat e- 
chipa locala, mai reușesc o încercare 
prin Merghișescu și o lovitură de pe
deapsă prin Ștefan Constantin, cîști- 
gind la limită: 9—8 (3—8).

(V. Cacoveanu, cores]».).
• Gonstrnctoruli Bîrlad—C.S.M.S.

Iași 0—0.

ȘCUtiTE ȘTI IU
Preajnikov, Groșev, Hlîstov. Volkov, 
Almetov, Kiselev.

♦ TURNEUL’ internațional de bas
chet de la Amsterdam a fost cîștigat 
de echipa Polonia Varșovia, care a 
întrecut în meciul final o selecționată 
belgiană cu scorul de 62 —60 ( 32—23). 
După acest turneu, echipa poloneză a 
jucat la Anvers (Belgia) cu ecliipa 
„Zazigo", de care a dispus cu scorul 
de 56—53.

♦ ECHIPA engleză de rugbî Har
lequins a învins pe P.U.C. Paris cu 
16-11.

♦ IN FfNALA turneului de t.ehiș de 
la Casablanca (Maroc), italianul N. 
Pietraugeli a dispus în trei seturi de

MASCULIN

Dinamo București-Știința Bucureșt 
56-53 ( 27-25), Știința Chij-Progres«» 
București 79-78 (40-34), Rapid Bucu 
rești-Metalul M.l.G. București 62-54 
(25-28), Dinamo Tg. ” 
roșu Orașul Stalin

Mureș-Steagu
65-51 (30-28)

FEMININ

Voința 
(39-41).

lași-Dinamo Oradea 80-7:

1, Dinamo Tg. Mureș 4301 287:22$ ♦
2. Știința București 4 3 0 1 272.224 1»
3. Voința Iași 4 3 0 1 205:281 1'
4. C.C.A. 3 3 0 0 216:160 ’
5. Știința ciij 4 2 0 2 248:252 <
6. Dinamo Oradea 4 2 0 2 246:261
7. Știința Timișoara 3 2 0 1 189:165 ’
8. Rapid București 4112 235:234
9. St. roșu Or. Stalin 4112 214:242

10. Progresul București 4103 239:289 ■
11. Dinamo București 4103 219:242 <
12. Metalul M.l.G. București 4 0 0 4 222:276

C. S. Tg. Mureș-Voința Tg. Mure: 
48-38 (28-18), Rapid București-Pro 
greșul București 43-42(18-22), Voinț; 
Orașul Stalin-Știința Cluj 51-44 (20-19) 
C.S. Oradea-I.C.F. 49-39 (23-16), Știin 
ța București-Constructorul Bucureșt 
55-38 (27-15), Voința București-Bana 
tul Timișoara 32-36 (17-22).

meritele dificile. Dinamoviștii au jucat 
nervos, cu multe ' durități, iar în mi- 
niitiil 26 orădeanul Szebestien a fost 
eliminat de pe teren pentru injurii a- 
duse arbitrilor. Dintre rezultatele înre
gistrate în campionatul masculin vom 
mai remarca victoria Rapidului asupra 
echipei Metalul MIG, precum și pa
sionanta dispută de la Cluj, încheiată 
în favoarea studenților din localitate 
care au învins la un punct diferența 
pe Progresul București.

In campionatul feminin vom sub
linia, în primul rînd, dinamismul care 
n caracterizat îrttîlnirea Rapid—Pro
gresul București. O bună parte din' 
meci rapidistele nu s-au descurcat în 
fața apărării in zonă a Progresului 
(care a condus pînă în ultimul mi
nut de joc) și de-ab:a în partea a 
doua a reprizei secunde au folosit mai 
mult artHK'ările de la setni-diS'tanță 
care le-au adus victoria. Scorul putea 
fi egal sau chiar favorabil jucătoare-

1. Știința București
2. Rapid București
3. Voința Orașul Stalin
4. C.S. Tg. Mureș
5. Progresul București
6. Constructorul București
7. Voința București
8. C.S. Oradea
9. Banatul Timișoara

10. I.C.F.
11. Voința Tq. Mureș
12. Știința Cluj

1S3: 95 
146:108 
160:1® 
143:110 
126:123 ‘ 
127:141 ' 
121:150
82: 95 
58: 87 

123:145 : 
106.148 
108:156

T.S.K.M.O— CC.A. 84-71
Sîmbătă seara s-a desfășurat E 

Moscova întîlnirea prietenească d* 
baschet dintre echipa sovietic: 
Ț.S.K.M.O. și formația romînă C.C.A. 
care se află în turneu în U.R.S.S 
După un joc de bun nivel teimie, vic
toria a revenit sportivilor sovietici ci 
scorul de 84—71 (40 -28). Cei ma
buni jucători au fost Voinov de 1: 
Ț.S.K.M.O. și Novacek de la C.C.A 
care ah înscris cite 19 puncte.

(Agerpres)

IikCupai dr. Ger<

R. Cehoslovacă-Italia 2-1 (2-1)
La Praga s-a desfășurat întîlnirea 

din cadrul „Gupei dr. I. Gero" din
tre reprezentativele Cehoslovaciei și 
Italiei. Echipa gazda a, cucerit o pre
țioasă victorie cu 2 — 1 (2—1), ma-
rindu-și astfel șansele de a cîștiga 
trofeul pus în joc. (Reprezentativa 
R. P. Ungare poate termina pe pri
mul loc muiiai în cazul cînd va ob
ține victoria la Florența în ultimul 
meci, cu Italia)

Cehoslovacii au meritat pe deplin 
victoria și data scorul nm rrflectâ 
îndeajuns superioritatea echipei gazde, 
aceasta se datorește comportării ex
celente a apărării italiene. In prima 
repriză jocul a fost echilibrat. La în
ceput oaspeții au inițiativa și reușesc 
să deschidă scorul în min. 8 prin 
tr-im șut foarte puternic al lui Lo 
jacono. Treptat, cehoslovacii își re 
vin și reușesc să egaleze (min. 29) 
printr o lovitură de cap a lui Do- 
linski. Cu 5 minute înainte de pauză 
gazdele înscriu al doilea gol: Ma- 
sopust trage la poartă, Scherer atin-

ge balonul și îi schimbă direcții 
triinițindu-l în plasă.

In repriza secundă cehoslovacii a, 
taca dezlănțuit dar apărarea italieni 
lor este mereu fa post. Spre slîrșilu 
meciului jocul se echilibrează. In min 
80 Nicole are o mare ocazie de gol 
da»r Stacho salvează de pe linii 
porții.

Arbitrul Leafe (Anglia) a condu: 
următoarele formații :

R. CEHOSLOVACA: Stacho — Ti 
chi, Popluhar, Mraz — Pluskal, Maso- 
pust — Pavlovici, Scherer. Molnar 
Kaciani, Dolinski.

ITALIA: Bulion — Casteletti, Cer- 
vatto, Sarti—Guarnaci, Segatto—Ma 
riani, Lojacono, Nico4e, Galii, Bri 
ghenti.

Raport de cornere : 7—4 (3—IJ 
în favoarea Cehoslovaciei. Cei ma 
buni diti ecliipa învingătoare au tos1 
Popluhar, Stacho, r-~«SK și Scherer 
De la învinși: Buffon, Cervatto, Se 
gatto și Lojacono.

francezul G. Pilet: 6—4 ,G—3, 6—4.
♦ SELECȚIONATA feminină de vo

lei a R. Cehoslovace, care întreprin
de un turneu în Uniunea Sovietică, a 
învins cil scorul de 3—1 (15—3, 7—15, 
15—9, 15—6) echipa Lokomotiv Mos
cova.

♦ REPREZENTATIVA de liociiei pe 
iarbă a Indiei, în turneu în Europa, 
a susținui recent trei întîlniri în co i- 
pania eciiipei R.D. Germane. In două 
meciuri victoria a revenit sportivilor 
indieni cu 2—0 și 2—1, iar ai treilea 
s-a terminat la egalitate (0—0).

♦ INTR-LIN ULTIM concurs de 
atletism, desfășurat la Nyiregyliâza, 
atleții maghiari au obținut unele per
formanțe valoroase. Astfel, Kovăcs a 
alergat 10.000 m în 29:49,8 iar Sze- 
cseuyi a aruncat discul ta 55,9-1 m.

învinsă la Dublin

Clasamentul „Cupei dr. Gero" S'
prezintă acum astfel:
1. R. Cehoslovacă 10 7 2 1 24:14 U
2. R. P. Ungară 9 6 2 1 33:15 1
3. Austria 10 4 3 3 21:21 1

4. Iugoslavia 10 3 3 4 21:13 <
5. Italia 8 1 2 5 8:20
6. Elveția 9 0 2 7 10:34

Naționala de fotbal a Suediei

La 5 zile după răsunătorul succe: 
obținut ia Londra, cînd au reușit si 
învingă naționala Angliei, fotbaliști 
reprezentativei Suediei au trebuit s: 
plece steagul în fața Irlandei. Jticîru 
ieri la Dublin, echipa de fotbal a Sue 
diet a fost învinsă de cea a Irlande 
cu 3—2 (2—2). Suedezii au condu: 
în prima repriză cu 2—0, dar n-a« 
putut rezista atacurilor insistente al< 
fotbaliștilor irlandezi, care înscriu ast 
fel a prețioasă performanță.


