
Constituirea Comitetului ronîn pentru pregătirea 
tineretului din H. f. 8, în vederea participării 

la întîlnirea tinerelului șl studenților 
din regiunea Batcanilnr și a mării Adriatice

După cum s-a anunțat, la Bucu
rești, . între 30 ianuarie—3 februarie 
1960 va avea loc „întîlnirea tinere
tului și studenților din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice". In ve
derea participării tinerei generații a 
țării noastre la această înfîlnire 
sîmbătă la amiază a fost constituit 
Comitetul romîn de pregătire.

Din comitet fac parte :
Balaș Iolanda, maestră emerită a 

sportului; Bucinschi Mihai, miner, 
mina nr. 2 Lonea ; Birlea Ștefan, se
cretar al Centrului Universitar Bucu
rești al U.T.M.; Bujor Sion Mihai, 
vicepreședinte al Comitetului de Ra
diodifuziune și Televiziune; Condu- 
rache Emil, academician; Gostea Du
mitru, șeful Direcției de Educație din 
Ministerul Invățămîntului și Culturii; 
Ciobanu Valeriu, tractorist, S.M.T. 
I’opraisar; Demostene Botez, scriitor; 
Deși iu Dan, poet; Dumitrescu Ion, 
prim-secretar al Uniunii Compozitori
lor, maestru emerit al artei; Diaco- 
nescu Dumitru, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popular al 
Capitalei; Dragomir Dumitru, ajustor, 
uzinele „21 Decembrie" București; Ene 
Oprea, colectivist G.A.C. Căzănești, 
regiunea București; Groza Maria, se
cretară a Comitetului Național al Fe
meilor din R.P.R.; Gafița Mihai, 
secretar al Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R.; Iliescu Ion, secretar al C.C. 
al U.T.M., Președintele U.A.S.R.; Iorgu 
Iordan, academician, vicepreședinte al 
Comisiei Naționale UNESCO; Ionescu 
Alexandru, redactor șef al ziarului 
„Viața Studențească" ; Jalea Ion, pre
ședintele Uniunii Artiștilor Plastici, 
artist al poporului din R.P.R.; 
Lauontz losif, muncitor la I.L.F.O.R. 
r Mureș ; Lungulesei Maria, studentă, 

.versitatea „C. 1. Parhon"; Marin 
constantin, dirijor, artist emerit; Oțelea 
Iraian. strungar, Orașul Stalin; Ol- 
teanu Miron, vicepreședinte al U.C.F.S.; 
Paloș Gheorghe, secretar al C.C.S.; 
Paraschiv Anghel, redactor șef adj.

Dukla Jihlava învingătoare—după întreceri echilibrate
*in jocuri

SELECȚIONATA BUCUREȘTIULUI 
A CEDAT LA LIMITA : 1—2

Sîmbătă seara, Dukla Jihlava a cîș- 
igat cel de al doilea meci din ca
lmi turneului său la București după 
ari joc în care a fost silită să facă 
ipel la ultimele resurse și a trecut 
arin multe emoții. Selecționata Bucu- 
•eștiului, care a avut o comportare 
1 • superioară Științei Cluj, a reușit 

conducă cu 1—0 pînă în ultima 
epriză, pierzîud în mod onorabil cu 
—2. Victoria oaspeților apare ca me

diată, ținînd seama că inițiativa a fost 
nai mult de partea lor și că porta- 
-ul nostru Sofiaii a avut o serie de 
ntervenții de ultimă instanță care au 
mpiedicat goluri sigure. Și în acest 
neci, Dukla s-a dovedit excelentă în 
aatinaj, în viteză de execuție, în mi
luirea crosei și în fente. Sub aștep
tări însă, precizia în șut, ceea ce a fă- 
■ut ca egalarea să întîrzie aproape 
:imp de două reprize.

Selecționata noastră a luptat din 
■ăsputeri pentru un rezultat cît mai 
>un. A fost chiar pe punctul de a ob- 
ine o victorie de mare prestigiu (să 
iu uităm că Dukla a întrecut națio- 
îala R. P. Polonei) dar otioseala 
lupă primele două reprize de luptă 
ncordată și-a spus cuvîntul în cea de 
i treia. Linia de fundași Gzaka—Ionc- 
icu a excelat. Dintre cele trei formații 
ie atac, linia Szabo I—Ferenczi— 
Szabo II s-a dovedit cea mai bună 
mai rapidă, mai insistentă și mai

sîmbălăUn aspect din meciul de 
jucători ai Selecționatei București, 

al ziarului „Scînteia tineretului"; Pre- 
descu Ileana, artistă, Teatrul Muni
cipal București; Prisnea Constantin, 
adjunct al ministrului Invățămîntului 
și Culturii; Popa Catinca, studentă, 
Universitatea „A. 1. Cuza“-Iași; Ralea 
Mihail academician. Președintele 
I.R.R.9.S., membru în Biroul Gonsi- 
lîuluî Mondial al Păcii; Rangheț 
Sanda, secretar al Comitetului Națio
nal pentru apărarea păcii din R.P.R.; 
Roman Nicoiae, secretar al G.G. al 
U.Ț.M.; Șerbănescu Doina, elevă, 
clasa a X-a Școala medie nr. 10 
București; Sebestyen Petre, președin
tele Asociațiilor Studențești, Universi
tatea Babeș-Bolyai din Cluj; Sereda 
Elena, artistă, Teatrul Național-Bucu- 
rești; Trofin Virgil, prim-secrefar al 
C.C. al U.T.M.; Tărcan Constantin, 
lăcătuș mecanic, Atelierele G.F.R. „Ilie 
Pintilie“-Iași; Tache Gheorghe, pre
ședintele Asociației Studențești din cen
trul universitar Timișoara; Vulpe Ni
coiae, călitor uzinele „1 Mai" Ploești.

Președinte al Comitetului a fost ales 
scriitorul Demostene Botez.

In cadrul ședinței de constituire a 
Comitetului romîn de pregătire, tova
rășul Virgil Trofin, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M., a vorbit despre con
tribuția pe care întîlnirea ce va avea 
loc la București o va aduce la lupta 
Erelor împotriva primejdiei raz

ii, pentru pace trainică și coexis
tență pașnică, pentru transformarea 
regiunii Balcanilor și a Marii Adria
tice într-o zonă a păcii, denticleari- 
zată, pentru dezvoltarea colaborării 
între tinerii și studenții din această 
regiune a lumii.

In încheierea ședinței președintele 
Comitetului romîn de pregătire, to- 
varășul Demostene Botez, a vorbit 
despre sarcinile ce revin Comitetului 
pentru buna pregătire a tineretului 
nostru în vederea participării sale ia 
întîlnirea tineretului și studenților din 
regiunea Balcanilor și a Mării Adria
tice.

ale turneului de hochei pe gheață
bine orientată decît cea alcătuită din 
Biro, Naglii și Takacs I, care conta 
drept prima noastră linie).

Primele 20 de minute s-au desfă
șurat în nota de superioritate a oas
peților. La un contraatac al selecțio
natei București (min. 9), Takacs I 
deschide scorul. Puțin după aceea, un 
gest nesportiv al lui Kepak îi atrage 
jucătorului cehoslovac eliminarea pe 
cinci minute. La această decizie, Ke
pak are o ieșire cu totul reprobabilă

t

Radovici și Urseanu conduc în clasamentul 
campionatului republican de șah*

Reluarea partidelor întrerupte din 
rundele I și a Il-a nu a adus în ge
neral surprize. Jucătorii au realizat a- 
vantajul deținut, ajutați în mare mă
sură de analiza de acasă. Astfel, Ur
seanu a cîștigat la Pușcașu, Pavlov 
la Joița, Reicher la Drimer. Bălănel 
a pierdut amliele întrerupte cu Mititelu 
și Bozdoghină. Remize au fost parti
dele Bozdoghină—Ghițescu și Szabo— 
Botez iar întîlnirea Mititelu—Radule
scu nu s-a jucat.

Sîmbătă după-amiază în runda a 
IlI-a G din cele 10 partide au fost 

seara : 'onescu. 
luptă pentru puc

unul din ca mai buni 
flancat de doi adversari

Foto: V. Bageac
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Dinamo București a cîștigat „Cupa R.P.R.“ la rugbi
Finala celei de a Xl-a ediții ă „Cu

pei R.P.R.", desfășurată ieri în exce
lentul cadru al stadionului Republicii, 
între Dinamo București și C.F.R. Gri- 
vița roșie, a dat cîștig de cauză dina- 
moviștiior, care au obținut o prețioasă 
victorie la un avantaj minim: 3—0 
(3—0). In acest fel, Dinamo și-a în
scris pentru a doua oară numele pe 
lista cîștigători lor „Cupei R.P.R." (pri
mul succes datează din anul 1954), do
vedind — spre deosebire de partenerii 
lor de ieri — o mai bună orientare tac
tică, determinantă în ultimă instanță.

întîlnirea a fost plăcută ca specta
col, deși n-au abundat fazele dinami
ce, caracteristice jocurilor de Cupă, 
spectatorii avînd impresia, mai degra
bă, că asistă la o veritabilă partidă de 
campionat.

Neașteptat de bine s-a prezentat ieri 
„pachetul" dinaniovist de înaintași care 
a dominat adesea, controlînd grămezile 
ordonate, în care măiestria lui lordă- 
chescu s-a făcut din nou simțită. A- 
cest lucru a cîntărit greu în balanța 
victoriei, mai ales In momentele în care 
feroviarii jucau în jumătatea de teren 
dinamovistă. In ’ schimb, în „margine" 
— echilibru perfect: pe de o parte, 
Graur, cu „priza" sa excelentă, pe de 
alta, detenta spectaculoasă a lui Rusu 
și Stoenescu. In plus, de ambele părți, 
cîțiva jucători peste nivelul celorlalți : 

de gestul său, 
echipei Dukla

față de arbitru. Față 
conducerea tehnică a 
hotărăște ca el să părăsească defini
tiv terenul. Dukla continuă însă jocul 
tot în șase jucători (deși, în mod nor
mal, un alt jucător trebuia să facă 
cele cinci minute de penalizare) și 
întrecerea devine și mai viu disputată.

O. RADU

(Continuare in pag. a 2-a)

După patru runde

remize : Bălanei—Ghițescu, Rădule- 
scu—Bozdoghină, Reicher—Mititelu, 
Ciocîltea—Soos, Pușcașu—Drimer și 
Giinsberger — Varabiescu. O luptă 
foarte interesantă s-a dat în întîlnirea 
Gavrilă—Urseanu. Partida a fost plină 
de combinații spectaculoase. Spre sfîr- 
șit, în criză de timp, Gavrilă a sa
crificat incorect un turn. Și bineînțeles 
a pierdut partida. In partida Șuta—• 
Szabo conducătorul negrelor și-a imo
bilizat piesele pe flancul damei, per- 
inițînd lui Șuta să declanșeze un atac 
cîșiigător la rege. Joița a utilizat îm
potriva lui Radovici, străvechiul gambit 
a1 regelui „rara avis" în turneele zile
lor noastre. In loc însă ca albul să 
capete atac, inițiativa a fost de partea 
negrului. Radovici a condus foarte e- 
nergic ofensiva și a cîștigat ușor.

Aseară s-a jucat runda a IV-a. In 
primele trei ore de joc a fost consem
nată remiza în partidele Bozdoghină— 
Reichcr, Ghițescu—Szabo și Radovici — 
Botez. Iată și celelalte rezultate:

Soos—Pușcașu %—'/?, Varabiescu 
— Gavrilă 0—1, Drimer — Giinsberger 
1—0, Urseanu — Joița 1—0. In parti
dele întrerupte Mititelu deține avantaj 
decisiv la Ciocîltea, Radulescu are un 
final mai bun cu Bălănel. O poziție 
egală am notat în partida Pavlov — 
Suta.

După patru runde în clasament con
duc Radovici și Urseanu cu 3 p, ur
mați de Bozdoghină, Reicher, Botez, 
Ghițescu cu 2*/2 p. Astăzi dimineață 
începînd de la ora 9 se joacă runda a 
cincea.

Ira a doua partidă a meciului pentru 
desemnarea campioanei, Rodica Reicher 
a învjns-o pe Margareta Teodorescu, 

1 egalînd astfel scorul.

Ia Dinamo, Sebe și Mazilu (foarte ac
tivi), la C.F.R. Gr. roșie, Moraru (ace
lași neobosit coordonator).

In ceea ce privește jocul pe treisfer- 
turi, adică acolo unde era de așteptat 
o superioritate dinamovistă, mai activi 
au fost ceferiștii mai ales prin Oble- 
menco și Wusek (deși primul — într-o 
vervă deosebită — n-a fost totdeauna 
sigur în prinderea baloanelor). Dina- 
moviștii nu s-au remarcat, în mod spe

Grigor iu (C.F.R. Grivița Roșie) pasează lui Costel Stănescu, după o „mar
gine'1 favorabilă feroviarilor

Foto : H. Nandi
cial, în acest compartiment, practicând 
un joc de apărare. In fine, la „deschi
dere" Țiti Ionescu ni s-a părut supe
rior adversarului direct, Costel Stăncs- 
cu, mai ales sub raportul concepției 
de joc.

Cei care încep jocul sînt dinamoviștii, 
hotărîți să-și surprindă adversarul. Ei 
domină insistent și în min. 12 reușesc 
să marcheze punctele victoriei prin Titi 
Ionescu, care transformă impecabil o 
lovitură de pedeapsă, după lin ofsaid 
comis de C. Stănescu. Dominarea dina
movistă continuă și în min. 19, Mazilu 
este scos în ultimă instanță în margine. 
Primul contraatac feroviar, dar foarte 
periculos, este înregistrat în min. 24 : 
balonul cîștigat de grămada echipei 
C.F.R. ajunge Ia Oblemenco, care, 
printr-o splendidă schimbare de direcție 
iși derutează adversarii și pătrunde 
spre terenul de țintă dinamovist. El este 
ajuns însă din urmă și placat la circa 
20 de metri de buturi. In cădere însă. 
Oblemenco mai are timp să transmită 
balonul lui Wusek, complet liber îm
preună cu Rotaru. încercarea era certă, 
dar arbitrul a văzut „înainte" și a dic
tat o grămadă !... In continuare, fero-

Dinamo București a întrecut 
Lokomotive Leipzig cu 10-6 la lupte

întîlnirea' internațională de lupte cla
sice dintre Lokomotive Leipzig și 
Dinamo București, disputată sîmbătă 
seara în sala Dinamo, a revenit luptă
torilor romîni. Mai bine pregătită și 
mai tehnică, echipa Dinamo București 
a învins pe merit echipa Lokomotive 
Leipzig (R.D.G.) cu scorul dc 10—6. 
Scorul real ar fi trebuit să fie 12—4 
dacă Gh. Popovici — în urma unei 
decizii total nejuste — n-ar fi fost 
declarat învins în fața luptătorului ger
man Albrecht. Dar iată rezultatele :

Cat. 52 kg: G. Szabad învinge la 
puncte pe E. Torttn; 57 kg: I. Cer
nea atacă de la început dezlănțuit și 
printr-un mic supleu învinge, în mi
nutul 2, prin tuș, pe R. Muller; 62 kg: 
M. Șulț, mult mai combativ și în plus 
mai orientat, învinge la puncte pe L. 
Schneider; 67 kg: Gh. Dumitru pier
de prin autotuș în fața lui W. Ka- 
sael. Vinovat de înfrîngere este Gh. 
Dumitru care și-a ^desconsiderat adver
sarul, prezentîndu-se pe saltea încre
zut. sigur pe victorie; 73 kg: D. Cuc 
învinge prin tuș în min. 5 pe Ti- 
schendorf; 79 kg: M. Belușica pierde 
la puncte în fața lui S. Neufang, un 
luptător tînăr, bine dotat fizic, cu deo

viarii domină și dinamoviștii — spre a 
menține rezultatul — îl retrag pe Zlă- 
toianu din grămadă pentru a dubla 
fundașul.

La reiuare, asistăm din nou la o pre
siune puternică exercitată dc rugbiștii 
feroviari care mai ratează cîfeva ocazii 
mari (în special prin Rotaru min. 75). 
Dinamo se apără perfect, trimite des 
balonul în „margine" și reușește astfel 
să mențină avantajul minim obținut în 

prima repriză. Semnalăm că Sebe a 
culcat în ultimele minute balonul la... 
50 cm de terenul de țintă feroviar.

Al. Carnabel a arbitrat, în general, 
bine. După părerea noastră el a greșit 
însă în faza din minutul 24, cînd a 
oprit atacul feroviar.

Formații : DINAMO : Ghiondea-Bar- 
bu, llie, Pilă, Pîrvulescu-Cernat, lones- 
cu-Zlătoianu, Graur, Mazilu-Doruțiu, 
Rusu-Sebe, Iordăchescu, Aldca. C.F.R.: 
Buda-Rotaru, Țibuleac, Wusek, Bostan- 
Oblemenco, Stănescu-Picu, Rusu, MoJ 
raru-Stoeaescu, Grigoriu-Cotter, Stan-* 
ciu, Serban.

D. CALLIMACHI
T. BRADEȚEANU

Geta Pitică și Maria Alexandru 

campioane internaționale de tenis 
de masă ale R. P. Ungare

(Citiți amănunte tn pag. a IV-a)

sebii;! putere și foarte talentat. Lupi 
tătorul de la Lokomotive Leipzig a 
acționat calculat, atent și cu mult 
calm, punînd deseori In dificultate pe 
dinamovist, care prefera lupta, în ge-I 
neral, la marginea saltelei; 87 kg: L 
Țăranu învinge prin tuș pe Borches; 
categoria grea : Gh. Popovici este del 
clarat învins la puncte în fața lui IU 
Albrecht. Deși Popovici acumulase ua 
substanțial avantaj de puncte asupra 
adversarului (o trecere pe deasupra și 
un pod reușit), arbitrii germani 1-aa 
declarat totuși învins. A fost o decizie 
total eronată.

In general, majoritatea partidelor 
de sîmbătă seara au fost viu dispu-' 
tate și desfășurate la un nivel tehnîa 
destul de ridicat.

La sfîrșit, Kurt Fleischman — con! 
ducătorul echipei Lokomotive — ne-a 
declarat: „Rezultatul este pe deplin 
just. Romînii s-au prezentat mai bine 
și au meritat să învingă.

întîlnirea dintre Lokomotive Leipzig 
și Dinamo București s-a desfășurat, fi
resc, sub semnul prieteniei dintre po
poarele noastre și aceasta este cel mai 
important lucru".

G. VASILB j



Reprezentanții C. C. A. au dominat campionatele 
republicane de viteză pe circuit

Ieri în categoria B

' Duminică s-a încleiat la Ploești 
Campionatul republican de viteză pe 
circuit. Vremea a fost foarte rece și, 
firește, a influențat direct nivelul dis
putelor. du toate acestea concurenții 
e-au străduit — și au reușit — 6ă 
«fere numeroșilor spectatori prezenți pe 
traseu o întrecere spectaculoasă, cu 
faze interesante și dispute aprige. In 
final alergătorii de la Casa Centrală 
a Armatei au reușit să-și adjudece 6 
titluri, concretizînd astfel superiorita
tea categorică pe care au manifestat-o 
de-a lungul întregului campionat. Di- 
namoviștii au cucerit și ei două titluri, 
iar metalurgiștii doar unul.

Cea mai interesantă întrecere a fazei 
a III-a a fost aceea din cadrul cla
sei 350 cmc sport. De la start porneau 
cu șanse egale de cucerire a titlului 
de campion alergătorii V. Szabo, Al. 
Lăzărescu, Gh. .Ioniță și M, Cernescu. 
Plină de dramatism, disputa a dat cîș- 
lig de cauză... ultimului favorit: Mir
cea Cernescu.

Dar iată cum s-au petrecut lucrurile. 
Din grupul concurenților porniți din 
start se desprinde un pluton format 
din alergătorii favoriți. Tensiunea este 
puternică și fiecare spectator urmă
rește cu emoție lupta, fără să poată an
ticipa deznodămîntul ei. In turul II 
conducerea este preluată de Al. Lăză
rescu (Rapid) — un alergător în 
mare formă — care încearcă să se 
detașeze. Intr-unui din viraje suferă 
însă o defecțiune și este obligat să a- 
bandoneze. Disputa continuă între cei
lalți trei protagoniști. In turul IV este 
însă... rîndul lui Vasile Szabo să 
piardă contactul cu plutonul. O de 
fecțiinne survenită pe o porțiune de vi
raje îl scoate practic din lupta pentru 
titlu și disputa continuă sub forma 
unui duel Cernescu—Ioniță. Conduce
rea cursei este preluată pe rînd de cei 
doi valoroși motocicliști. La un mo
ment dat Cernescu are un avans apre
ciabil și pronosticurile spectatorilor 
încep să-i fie favorabile, dar Gh. Io
niță remontează spectaculos și se in
stalează în frunte. Sîntem în turul 23. 
Cine va cîștiga : Gh. Ioniță care con
duce sau M, Cernescu care-1 tatonea
ză ? Din viraj apare numai M. Cer
nescu și rumoarea publicului subliniază 
o firească nedumerire. Explicația : Oh. 
Ioniță a avut și el o defecțiune la 
motor și a cedat... pasul. Mircea Cer
nescu — care are meritul de a fi in
sistat tot timpul, de a fi susținut cu o 
energie demnă de laudă lupta cu pu
ternicii săi adversari — a cîștigat în
trecerea și titlul de campion.

'La 500 cmc sport duelul G. Mormo
cea—N. Buescu a fost cîștigat autori-

tar de către primul. In rest, subliniem 
comportarea alergătorilor G. Polonkay 
(G.S.O.), G. Nâelcu (Dinamo), AL 
Holm (GGA), cuplului M. Dănescu
G. Udrescu (GGA) și alergătoarei Ma
ria Iliescu (Metalul M.I.G.).

Iată clasamentele fazei a lll-a: 
125 cmc sport: 1, G. Nedelcu (Dina
mo); 2. T. Popa (Dlnamo); 3. Gh. 
Dragotă (GGA); 175 cmc sport: 1. G. 
Pdionkay (GSO); 2. FI. Gostache 
(GGA)’; 3. Șt. Florian (COA); 175 cmc 
sport (fete) : 1. Maria Iliescu (Meta-

Venera Vasilescu (Metalul 
p — campioană R.P.R.; 2. 
eseu (Metalul MIG) 12 p; o
reta Unghi (CSO) 8 p; 250 cmc sport:
1. FI. Costache (CCA) 22 p — cam
pion R.P.R.; 2. Al. Hulim (CCA) 12 p;: 
3. I. Popa (Dinamo) 11 p; 350 cmc' 
sport: 1. M. Cernescu (Dinamo) 15 
p — campion R.P.R.; 2. Gh. Ioniță 
(GGA) 14 p; 3. V. Szabo (Dinamo) 
10 p; 500 cmc sport: 1. G. Mormocea 
(GGA) 20 p — campibn R. P. R.;i
2. N. Buescu (Rapid) 20 p; 3. M.

MIG) 16' 
Maria Ili- 
3. Marga-1

cam-

Unirea
(3-0).

Dinamo
2-1 (1-1).

C.S.M. Rădăuți—C.F.R.
4-1 (4—0).

Foresta Fălticeni—Unirea
2-1 (1-1).

Știința București—C.S.M.S. Iași
2-0 (1-0).

Victoria Buzău—Gloria
4-1 (1-1).

Rulmentul Bârlad—Victoria
1-1 (1-0).

lași—Prahova Ploești 3—1

Galați—S.N.M. Constanța

Pașcani

Focșani

Bistrița

3. Flacăra
4. Poiana
5. C.F.R.
6. Știința
7. A. S.
8. C. S.
9. Metalul

10. C.S.M.
11. Metalul
12. Metalul
13. Drubeta
14. Carpați

Etapa viitoare: Știința 
Metalul Tîrgoviște, A. S. 
Flacăra Moreni, C.F.R.

Morerii 
Cimpina 

Timișoara 
Craiova 
Pompierul 

Craiova
Tit. Bac. 

Hepta 
Tirgovițte 
0. Roșu 
Tr. Severin 

Sinaia

12 7 1 4
12 5 4 3
12 4 4 4
12 5 2 5
12 5 2 5 14:
12 3 5 4 17:
12 5 1 6 13:
12 4 2 t 23:
12 4 2 6 1«:
12 4 2 6 16:
12 2 5 5 12:
12 2

17: 
17: 
21':
14:

Un moment din pasionanta luptă prilejuită de întrecerea la clasa 350 cmc sport: 
conduce Gh. Ioniță (C.CA.) tatonat de Al. Cernescu (Dinamo)

Foto: Gh. Dumitru
Cernescu (Dinamo) 9 p; 750 cmc ataș: 
1. M. Dănescu + C. Udrescu (CCA) 
16 p — campioni R.P.R.; 2. E. Ke- 
resteș + A. Pokorsky (CCA) 10 p; 3. 
I. Ionescu -ț- S. Ștefan (Dinamo) 6 
p; 350 cmc curse: 1. Gh. Ion (CCA) 
16 p — campion R.P.R.; 2. V. Szabo 
(Dinamo) 9 p; 3. Gr. Bereny (Meta
lul MIG) 8 p; 500 cmc curse: 1. Gh. 
Voiculescu (CCA) 16 p — campion 
R.P.R.; 2. G. Mormocea (CCĂ) 12 p; 
3. M. Dănescu (CCA) 3 p.

HRISTACHE NAUM

Iul MIG); 2. Alargareta Unghi (CSO); 
3. Venera Vasilescu (Metalul MIG); 
250 cmc sport: 1. Al. Huhn (CCA); 
2. Florin Costache (CCA); 3. Iosif 
Popa (Dinamo); 350 cmc sport: 1. M. 
Cernescu (Dinamo); 2. Gh. Ioniță 
(CCA); 3. D. Manea (Vulcan); 500 
cmc sport: 1. G. Mormocea (CCA); 2.
N. Buescu (Rapid); 3. S. MiOiutin 
(Loc. Ploești); 350 cmc curse: 1. Gh. 
Ion (CCA); 500 cmc curse: 1. Gh. 
Voiculescu (CCA); 750 cmc ataș: 1. 
M. Dănescu -j- C. Udrescu (CCA); 2. 
E Keresteș + A. Pokorsky (CCA); 3. 
Gh. Mîndroiu -J- N. Mățăoanu (Vo
ința).

Clasamentele generale ale campio
natului de viteză : 125 cmc sport : 1.
O. Nedelcu (Dinamo) — 16 p. — cam
pion R.P.R.; 2. T. Popa (Dinamo) 12 
p; 3. O. Firau (Voința) 11 p; 175 
cmc sport: 1. Fl. Costache (CCA) — 
20 p — campion R.P.R.; 2. C. Polon- 
kay (CSO) 18 p; 3. Tr. Macarie (Di
namo) 11 p; 175 cmc sport (fete): 1.

Suceava

CLASAMENTUL
1. C.S.M.S. lăți 12 10 1 1 40:10 21
2. Dinamo Galați 12 822 23:12 18
3. Știinta București 12 6 1 5 22:12 13
4. Prahova Ploești 12 4 5 3 20:16 13
5. Victoria Suceava 12 5 3 4 15:15 13
6. Foresta Fălticeni 12 4 4 4 20:16 T2
7. Unirea hli 12 5 2 5 14:14 12
8. Rulmentul* Birlad 12 5 2 5 12:20 12
9. S.N.M. Constanța 12 4 3 5 16:16 11

10. C.S.M. Rădăuți 12 4 2 6 17:34 10
11. C.F.R. Pașcani 12 3 3 6 9:19 9
12 Victoria Buzău 12 2 4 6 13:19 8
13. Gloria Bistrița 12 3 2 7 12:19 8
14. Unirea Focșani 12 1 6 5 12:23 8

Etapa viitoare : Dinamo Galați--u.
nirea Focșani, Unirea Iași—Foresta 
Fălticeni, Prahova Ploești—C. S. M. 
Rădăuți, Gloria Bistrița—Rulmentul 
Bîrlad, Victoria Suceava—Știința Bu
curești, S.N.M. Constanța—C.S.M.S. 
Iași, C.F.R. Pașcani—Victoria

SERIA A Il-a
Flacăra Moroni—Dinamo

1—0 (1—0).
C. S. Graiova—C. S. M.

1-1 (1-1).
Metalul Titanii București—

T. Severin 3—1 (1—0).
Carpati Sinaia—Știința

1-0 (1-0).
A. S. Pompierul—Poiana <

1-0 (1—0).
Știinta Timișoara—Metalul 

ște 2—1 (0-0).
Metalul Oțelul roșu—C.F.R. Timi

șoara 2—0 (1—0).
CLASAMENTUL

Buzău.

Pitești

Reșița

Drubeta

Craiova

Cîmpina

Tîrgovi-

3 7 13:

Cr;
Pomf 
Time 

C.S.M. Reșița, Drubeta T. Se 
C. S. Craiova, Dinamo Pitești— 
Timișoara, Metalul Titanii Buci 
Metalul Oțelul roșu, Poiana Cîn 
Carpați Sinaia.

SERIA A lil a

Rapid Cluj—Tractorul Orașt 
lin 2-2 (2—2).

A.M.E.F.A. Arad—Recolta
2—1 (0—0).

Chimia Făgăraș—Gaz Metan
3— 0 (2-0).

Corvinul Hunedoara—C.S.M. 
Mare 2-1 (0-0).

Ind. Sîrmii C. Turzii—C.F.F
4— 2 (3—1).

A.S.A. Sibiu—C.F.R. Cluj 
(0-1).

C.S. Tg. Mureș—C.S. Orade 
(0-0). .........................

CLASAMENTUL
1. Corvinul Hunedoara 12 7 3 2 25
2. A.M.E.F.A. 12 7 1 4 13
3. A.S.A. Sibiu 12 4 6 2 25
4. C. S. Oradea 12 6 2 4 21
5. C.S.M. Baia Mare 12 4 5 3 18
6. Recolta Cărei 12 5 3 4 19

7. C.F.R. Cluj 12 6 0 6 14
8. Tractorul Or. Stalin 12 4 3 5 15
9. Ind. Sîrmii C.T. 12 3 5 4 15

10. Chimia Făgăraș 12 4 2 6 17
11. Gaz Metan Mediaș 12 3 4 5 16
12. Rapid Cluj 12 3 4 5 13
13. C.F.R. Arad 12 3 3 6 1'0
14. C.S. Tg. Mureș 12 4 1 7 11

Etapa viitoare : C.S.M. B<- 
C.S. Tg. Mureș, G.F.R.
Sîrmii C. Turzii, G.F.R. Arad- 
Si'biii, C.S. Oradea—Rapid CI 
oolta Cărei—Chimia Făgăraș, 
nul Hunedoara—A.M.E.F.A.
Tractorul Orașul Stalin—Gaz 
Mediaș.1. Știința Timișoara 12 9 2 1 30:10

2. Dinamo Pitești 12 7 1 4 22:18

Campionotul republican de ciclo

P. Șoltuz (Dinamo) învingător în întrecerea din Capiti
: IhOCHEIo^țaI

Dukla Jihlava învingătoare in ultimele jocuri ale turneului
(Urmare din pag. 1)

A doua repriză place prin rapiditatea 
fazelor și dinamismul acțiunilor la 
poartă. Selecționata București dă o re
plică dîrză valoroasei formații celio- 
slovace și scorul rămîne neschimbat. 
In min. 45, Polacek egalează cu u>n 
șut pe jos, de la distanță, iar în min. 
53 Sembera scăpat pe centru înscrie 
golul victoriei^ Scor final : 2—T (0—1, 
0—0, 2—0) pentru- Dukla.

Am arătat care au fost cei mai buni 
jucători romîni. De la oaspeți s-au re
marcat : Karas, Valter, Kekus. Fru
moasa comportare tehnică a oaspeților 
a fost însă umbrită, de-a lungul jocului 
și mai ales în ultima repriză, de unele 
atitudini care au lăsat o impresie ne
plăcută.

Arbitrii Al. Tcodorescu și Nicu Vir
gil au condus echipele :

DUKLA: Pod'horski—Polacek, Smid— 
Kekus, Maixner—Vimr, Karas, Lidicki; 
Valter, Kepak, Petr; Sobotka, Sem
bera, Golner.

SEL. BUCUREȘTI : Sofian-Czaka, 
Ionescu—Varga, C. Hollo—Szabo I, 
Fcrenczi, Szabo II; Biro, Naghi, Ta
kacs I; Cozan II, Kala mar, Peter.

O nouă înfrîngere Ea un scor 
prea sever

In jocul de duminică seara, selecțio
nata noastră divizionară . a cedat cu 
4-0 (0-0, 1-0, 3-0), scor care însă nu 
reflectă raportul real de forțe din a- 
ceastă întîlnire. In general, jocul a fost 
mai slab decît cel de sînibătă, mai 
puțin dinamic și spectaculos. Formația 
romîiiă a fost cam aceeași din jocul an
terior ; în poartă însă a jucat Pușcaș 
iar în linia a doua, Takacs II — acci
dentat — a fost înlocuit cu Andrei. La 
început, oaspeții domină; jucătorii ro
mîni comit greșeli din cauza nervozi
tății și ratează cîteva ocazii bune de a 
marca.

_ După prima pauză, Dukla are cîteva 
situații foarte bune și în min. 31 Heim 
deschide scorul. Echipa noastră se 
«pmportă rențațeabij și Șzâbp 1 §i CzaRa 

au ocazii de a egala. In ultima parte a 
disputei, selecționata divizionară începe 
foarte bine și lasă impresia că va e- 
gala. în min. 49 însă, Karas urcă sco
rul, cu concursul fundașului nostru 
Varga. După numai două minute în
scrie Vimr, iar în penultimul minut al 
partidei Heim pecetluiește scorul 
final.

Dukla Jililava a fost mai bună dar 
— repetăm — nu la o diferență atît de 
mare cum o arată scorul. Oaspeții 
s-au impus datorită tehnicii superioare 
in mînuirea crosei și patinajului lor ra
pid. Echipa noastră a avut mai puține 
ocazii de gol, dar mai clare ; a ratat 
însă din cauza pripelii a lipsei de 
concentrare în fazele finale. Alături de 
portarul Pușcaș, s-au remarcat și de a- 
ceastă dată Czaka și Ionescu iar din
tre liniile de atac cea mai bună a fost 
Szabo I — Ferenczi — Szalio II

Jocul s-a desfășurat într-o atmos
feră de sportivitate.

A. CALIN

alergările de miercuri

Miercuri 18 noiembrie 1959 la orele 13,45 se 
desfășoară o reuniune pe hipodromul Băneasa- 
Trap

Principala alergare este premiul Sixtus în 
care participă : Nărăvaș 1700 (Dinu Tr.), Paf 
1700 (Tigăero), Oradea 1720 (Marcu Tr.), Ja
lea 1740 (Avram G.), Singurel 17G0 (Brai- 
lowsky), Eronin 1760 (Mihăilescu). Bereta 
1760 (Ichim C.), Pogorîși 1780 (Strijiniuc M-).

Celelalte alergări se remarcă prin marele nu
măr de concurenți ; 5 alergări cu cîte 11 si 
12 cai.

REZULTATELE DE SIMBATA

I. Nimfa (Solcan G ), Rozaliu, Borangic. 
Cota : 4,20 — 23 60 țpi.'

II. Rigoletto (Szabo I.), Stegar, Rotofei. 
Cota : 6,50—25,00—64,90 lei. Ordinea triplă : 
448 lei.

III. Viola (Olteana I.), Blam, Hlamida. 
Cota : 3,70—12,10— 21,00 lei.

IV. Evantai (Toderaj I.j, Her ța. Florinei.

Cetățenii care au trecut duminică di
mineața pe la stadionul Tineretului sau 
prin împrejurimile Casei Scînteii, s-an 
oprit — măcar pentru cîteva minute 
— lingă credincioșii spectatori ai spor
tului cu pedale, pentru a asista la în
trecerile cicliștilor participant la cam
pionatul regional de ciclocros. Cei a 
proape 70 de alergători n-au rămas da
tori publicului, oferindu-i — putem 
spune — cel mai frumos spectacol de 
ciclocros din actualul sezon. Cadrul •• 
un timp admirabil și un traseu cu nu
meroase obstacole naturale adecvat 
marilor întreceri. Animatorii întrecerii : 
frații Baciu, dinamovistul P. Soltuz și... 
atletul D. Dragomir.

După cîțiva kilometri de la plecare, 
pe arătura de lîngă benzinărie, în frun
tea plutonului se situează I. Baciu, 
urmat de P. Soltuz și C. Baciu. Pe șo
seaua Străulești îi vedem pe cei trei 
fugari rulînd aproape compact, iar după 
groapa de la fabrica de cărămidă ei 
sînt ajunși și de D. Dragomir. Satis
facția ultimului ciclist a fost însă de 
scurtă durată pentru că imediat D. 
Dragomir privea dezamăgit roata din 
față, fiind nevoit să meargă aproape 4 
km pe geantă. Gardul de beton a fost 
trecut în următoarea ordine : G Baciu,

Cota : 36,90—153,80—42,10 lei. Ordinea triplă: 
3747,60 lei.

V. LUMINIȘ (Tesfil St.), Ticău Vampir. 
Cota : 5,60—93,70—204,60 Iei.

VI. Fantezia (Butan N.), Olimp II, Tăiul- 
ios. Cota : 8.90—95,00—463,60 lei.

VII Havara (Olteanu L), Holtei, Avia. 
Cota : 6,60—25,50—170.10 lei.

REZULTATELE DE DUMINICA

I. Paiața (Cîmpeanu), Robur, Buhuți. Cota : 
5,00—49,00 lei.

II. Germinai (Cîmpeanu) Snop, Neluța
Cota: 5,80—26,20—11,10 lei.

III. Severin (Cîmpeanu), Gib, Ceardac.
Cola: 3,20—16,90—11,40 lei.

IV. Cărăbuș (Botescu St ), Leonel Minc:u-
nica. Cota : 1,90—10,30—14 30 lei.’

V. Hățiș (Botescu St), Gazcîa, Bardac Cota: 
4,30—27.00—12,90 lei.

VI. Rozica (Muth N.), Mariana, Sîmeria.
Cota : 15,40—114,30—16.70 lei.

VF1. Nămoloasa (Cîmpeanu M.), Gogu, Vul
tur, Cota : 4,00—15.30—60,50 lei, 

P. Soltuz și I. Baciu. Iată însă că în 
apropiere de sosire se ivește un obsta
col neprevăzut: trenul de marfă care 
staționa în spatele Casei Scînteii i-a 
obligat pe cicliști să coboare de pe bi
cicletă și să treacă linia ferată pe dea
supra sau pe sub vagoane. Pînă la stă-, 
dionul Tineretului cei trei fruntași ai 
cursei conduc pe rînd. Cu 100 de me
tri înainte de sosire P? Soltuz taie un 
viraj și întră înaintea lui I. Baciu ur
mat 1a o secundă de fratele său G. 
Baciu.

Iată clasamentele individuale: seni

ori : P. Șoltuz (Dinamo), I. 
(C.C.A.), C. Baciu (C;C.A.), 1 
nescu (Dinamo), V. Iordache 
mo), D. Dragomir (Rec.) ; jtin 
Simion (C.C.A.), Gh. D 
(C.C.A.), N. Chiriacescu <r 
echipe competiția a fost cîs 
Dinamo la seniori și Victoria la 
20 de seniori și 34 de juniori s 
cadrat în timpul de control 
cursului, calificîndu-se astfel îr 
campionatului republican de ci

TR. IOAN1ȚI

In „Cupa orașe

Echipa Bucureștiului s-a da; 
pe primul loc

Galați, 15 (prin telefon). Etapa fi
nală a „Gupei orașelor" la lupte libere, 
desfășurată sîmbătă și duminică în a- 
cest oraș, a prilejuit întreceri dinamice, 
spectaculoase, extrem de disputate. 
Echipa orașului București — constitui
tă din elemente valoroase — a reușit 
excelenta performanță de a cuceri tro
feul pus în joc, întrecînd la un scor 
categoric echipele orașelor Arad, Tg. 
Mureș și Orașul Stalin, Din echipa 
bucureșteană s-au remarcat: D. Cră
ciun, P. Dașcău, I. Tobă, L Pintea și 
Gh. Marinescu. O notă bună antreno
rului Vasile Constantinescu care a pre
gătit temeinic echipa învingătoare atît 
sub raport tehnic, cît și tactic. Cea de 
a doua clasată, reprezentativa Timișoa
rei (la egalitate de puncte cu aceea a 
Orașului Stalin, dar cu un tușaveraj 
mai bun) a produs o bună impresie. E-. 
chipa, compusă în majoritate din juni
ori, a excelat din punct de vedere teh
nic, mai ales în lupta la parter. Aci, 
timișorenii au folosit cu succes „cheile

de picior" și — un lucru mai 
tîlnit — procedee de utilizai?» c 
a piciorului. S-au impus O.
Gh. Toth, iar dintre juniori I. ’ 
gă, D. Dana și A. Boka. A i 
sată, de altfel favorită la titlu 
în fot decuwul competiției o bu 
portare. Ni s-a părut însă inex 
— ca scor — înfrîngerea su 
fața echipei Bucureștiului (0- 
rest, numai cuvinte bune despr 
metalurgiștilor .din Orașul St 
rîndul cărora am remarcat pe 
cău, Șt. Isfache și Șt Tampa, 
portare meritorie a avut și ech 
dului, ca și cea din Tg. Mureș, 
menea, am remarcat multe eler 
perspectivă și în reprezentativ 
șelor Satu Mare, Galați, Ora< 
goj și Graiova.

Arbitrajul, în general satisfăt 
organizarea — asigurată de 
locală de specialitate — a cc

OTTO B



FO ~F BOȚITA

Echipa C. C. A. continuă să conducă, urmărită de Steagul roșu
Gol în min. 3 și

„ Derbiul“ etapei și al campionatului de toamnă 
dat cîștig de cauză echipei C.C.A.: 1-0 cu U. T. A.

Un rezultat just de egalitate: 
Petrolul-Rapid 1-1 (0-1)

ile C.C.A.—U.T.A. au exercitat în- 
i o deosebită atracție printre iubitorii 
i. Ele și-au creat o tradiție prin 

spectacolelor ©ferite.
un an, exact la 24 noiembrie (pe Sta- 
epubiicii, însă) cele două echipe — 
oarte bine în clasament (U.T.A. pe 
11-lea, C.C.A. pe al III-iea) — au 
una din cele mai frumoase partide 

ului. Atunci a cîștigat C.C.A. cu 2—1, 
fîrșitul jocului ambele echipe au fost 
: la fel de mult. Ieri, ele s-au re- 
a București pe ,,23 August", de data 
ntr-un derbi : C.C.A, locul I, U.T.A. 
II-lea. Echipa bucureșteană a cîștigat

Ia limită, cu 1—0 (1—0), dar de 
i jocul n-a mai plăcut atît de mult 

un an. Este drept că în comparație 
il din deschidere (luat ca ansamblu) 
C.A.—U.T.A. a fost mai interesant și 
> mult mai echilibrat, ocazionînd o 

general dîrză. Echipele însă nu au 
itinuitate, au jucat bine numai o par- 
leci.

a început foarte tare meciul, în 
nute a ratat două situații excelente, 
al treilea de la începerea jocului a 
(olul care avea să fie și al victoriei. 
inație foarte reușită, o pasă a lui 
rescu trimisă ,%prinlreu lui Raksi, un 
c Coman. care ieșise din poartă, și 
le marcaj a suferit prima și ultima 
e : 1—0. C.C.A. a continuat să stă- 

terenul, să înghesuie pe arădeni în

jumătatea lor de teren, să atace mult pe a- 
ripi pentru a răsturna sistemul defensiv 
(1-3-3) al oaspeților (ca și acum un an), dar 
situațiile favorabile au fost ratate pe rînd 
de Constantin (bară în min. 9). Raksi, Ca- 
coveanu și iar Constantin. Apărarea arădenilor 
se reorganizează greu, dar reușește pînă la 
urmă și din min. 15 jocul se echilibrează 
oarecum. Atacul textiliștilor, care acționase 
foarte sporadic pînă atunci, -dar totuși ratase 
două situații favorabile în min. 5 și 13 prin 
Tîrlea și Pîrcălab, începe să acționeze ceva 
mai organizat și are chiar perioade de domi
nare. Obține cinci lovituri de colț, rămase 
fără rezultat, ratează încă o ocazie mare prin 
Pîrcălab (min. 32) și termină repriza într-o 
notă de egalitate cu echipa C.C.A., care la 
rîndu-i avusese și ea, între timp, două bune 
ocazii prin Raksi și Cacoveanu.

Repriza a doua începe în nota de superiori
tate a oaspeților și timp de 15 minute atacul 
lor, excelent sprijinit de trioul Seres-Petschow- 
ski (într-o continuă activitate înainte-înapoi)- 
Capaș, pune apărarea militarilor la încercare 
serioasă. Un schimb Floruț-Țîrlea-Pop îl pune 
pe acesta din urmă în cursă spre poartă, dar

aparține echipei C.C.A. care atacă mai clar. 
In min. 87 Alexandrescu este oprit și el neregula
mentar în careu, dar arbitrul trece din nou 
cu vederea infracțiunea ; în min. 88 Coman 
are o intervenție de ultim moment salvatoare; 
iar în min. 89 Băcuț II salvează în fața porții 
goale, după care Tătaru reia peste bară.

Rezultat just“ — au spus după meci cei 
doi antrenori, Gh. Popescu și C. Braun. U.T.A. 
putea obține însă un meci egal, față de oca
ziile avute, fără ca aceasta să fi însemnat că 
a jucat la fel de bine ca C.C.A. Oricum, 
militarii — fără să se fi ridicat la nivelul 
așteptat — au acționat mai clar, mai organizat 
și mai calm.

Arbitrajul lui I. Dobrin (Petroșani) dcs.tul 
de atent și autoritar, a păcătuit însă prin 
lipsă de curaj în sancționarea infracțiunilor 
din careu.

C.C.A. : Voinescu-Zavoda II, APOLZAN, 
Zavoda I-Jenei, BONE-Cacov.eanu, CONSTAN
TIN. Alexandrescu. RAKSI, Tătaru

U.T.A.: COMAN-SZUCS. Băcuț II. Izghi- 
reanu-CAPAȘ, SERES- Pîrcălab, PETSCHOW- 

Tîrlea, Floruț.

ETAPA A X-A
1—Rapid 1-1 (0-1)
u 1—Minerul 7.0 (1-0)
linamo București 0-0
)șu—Știința 7-1 (4-0)
-U.T.A. 1-0 (1-0)
-Dinamo Bacău 2-0 (0-0)

CLASAMENT
.A. (1) 10-8-0^2-27:12 16

roșu (3) 10-5-5-0-25:15 16
(2) 10-5-3-2-12: 9 13

i (5) 10-5-2-3-18:14 12
amo Bacău ,(4) 10-4-3-3-15:12 11
rolul (6) 10-3-4-3-19:14 10
aid (8) 10-3-2-5-13:13 8
iamo București (10) 10-2-4-4- 8:11 8
ința Cluj (7) 10-2-4^4-14:21 8
ogresul (11) 10-2-3-5-15:15 7
aerul (9) 10-2-3-5-11:21 7
1 (12) 10-1-3-6- 7:27 5
aranteze : locurile ocupate iu clasament 
de etapa de ieri.

ETAPA A Xl-A

din urmă în cursă spre poartă, dar l>. GATU

PLOEȘTI 15 (de la trimisul nostru). 
Spectatorii meciului Petrolul — Rapid 
— printre care sute de bucureșteni — 
au trăit momente de mare tensiune 
în decursul celor 90 de minute ale 
partidei. De la primul și pînă la ul
timul minut de joc, întîlnirea s-a des
fășurat sub semnul ungi lupte acerbe 
pentru victorie. Privind desfășurarea 
jocului în ansamblu, rezultatul de 
egalitate este just. Analizînd înșă par
tida, bucureștenii au fost aceia care 
au jucat mai organizat. In ceea ce 
privește echipa gazdă, comportarea 
acesteia a lăsat mult de dorit Ploeș- 
tenii au jucat dezlinat, în forță, fără 
orientare.

In prima repriză jocul a fost echi
librat, fazele aii alternat de la o poartă 
la alta. In această pcijoadă însă, 
acțiunile de atac ale biicnreștenilor au 
fost mai clare și 'majoritatea lor au 
fost finalizate. Georgescu, Ozon și în 
special Ene’au tras precis la poartă, 
pe cînd rarele șuturi ale ploeștenilor 
au’frecuf departe de poarta lui Todor, 
care de altfel ă fost pus ia încercare 
abia în minutul 60 la o lovitură liberă 
executată de A. Muriteanu.

Rapid a pierdut ocazia de a des
chide scorul chiar în minutul 2, cînd 
șutul lui Ene a nimerit bara. Alte 
două șuturi ale lui Ene (min. 20 și 25) 
au fost apărate de Sfetcu. In min. 33 
a fost rîndul Petrolului să rateze: 
Babone a ezitat să reia mingea care 
se plimba în fața porții părăsite de 
Todor I

Golul Rapidului a fost marcat în 
min. 37: Ozon, lansat de Al. Lazăr, 
s-a îndreptat spre poartă urmărit de 
Marinescu, care — intervenind nere
gulamentar — l-a dezechilibrat la 6 
m. de poartă. Arbitrul S. Lupii (Foc
șani) a acordat pe bună dreptate pe-

nalti, transformat de același Ozoo 
Jucătorii Petrolului au protestat ne
justificat la decizia arbitrului, pentru 
că Ozon nu a pornit din poziție de 
ofsaid (cum susțineau unii) și nici 
nu a simulat căzătura (cum recla
mau alții) fiind în situație clară de 
a marca.

In repriza a doua, aspectul jocului 
s-a schimbat. Inițiativa a trecut de 
partea petroliștilor, care — tineorj — 
și-ati înghesuit adversarii în careu.' 
In această perioadă am admirat dîr- 
zenia și voința de luptă a jucătorilor 
din echipa gazdă. Ei au jucat însă 
prea pripit și nu au reușit să egaleze 
decît în min. 88. La o lovitură liberă 
executată de Marin Marcel, mingea 
a ajuns la Dridea, care a pasat-o cu 
capul (peste portarul eșit inoportun 
în întîmpinare) lui Tabarcea, și acesta 
a înscris nestingherit. După gol am 
mai notat o mare ocazie ratată la un 
contraatac de Al. Lazăr. De altfel, deși 
a fost dominat categoric teritorial în 
această repriză, Rapid a înjghebat 
totuși multe contraatacuri foarte pe
riculoase.

S. • Lupu a condus bine jocul doar 
în prima repriză. In a doua, a arbi
trat în compensație (și nu am văzut 
motivul) dînd o serie de decizii in
verse, cu care a dezavantajat în mod 
vădit echipa oaspe. De remarcat că 
din min. 70 Pahonțu, accidentat a 
fost mai mult figurant pe extremă.

PETROLUL: Sfetcu — Pahonțu, 
MARINESCU, Tendler — Fronea, 
TABARCEA — Constantinescu, A. 
Munteanu, Dridea, Babone, M. Marcel.

RAPID: Todor — GREAVLI, Do- 
deanu, Neacșu — Popescu, Koszka 
— AL. LAZAR, Ozon, ENE, Geor
gescu, Văcarii.

uanio București—Farul 
iamo Bacău—Progresul 
il—U.T.A.
kița—C.C.A.
piil—St. roșu
.rolul—Minerul

Raksi a pătruns spre poartă, lăsina in urmă pe Băcuț II (stingă) și Capaș 
(dreapta) și a tras peste Coman, ieșit în îniitnpinare.marcind unicul punct 

al meciului C.C.A.-U.T.A. (Foto: B. Ciobanu)

Un joc care se putea încheia cu un scor și mai mare:
n-a puiuț înjgheba nici o acțiune se
rioasă, limitîndu-se la driblingurile și 
încercările de pătrundere ale lui Crăi- 
niceanu. Pe de altă parte, diferența 
de forțe de pe teren a fost marcată 
de jocul Progresului. Este adevărat 
că bucureștenii au avut de-a face cu 
un adversar care nu i-a incomodat 
aproape de loc, dar s-a putut vedea 
totuși că echipa e în vervă de joc, că 
se mișcă bine pe teren.

Publicul, dîndu-și seama că partida 
nu-i poate rezerva nici o surpriză, a 
așteptat... golurile. Dar prima repriză 
a trecut, fără ca Progresul să înscrie 
din nou, deși jocul a decurs propriu- 
zis la o poartă, iar ocaziile au venit 
una după alta. La poarta cealaltă, 
Mîndru n-a trebuit să intervină nici 
măcar o singură dată, amănunt care 
e concludent pentru fizionomia me
ciului.

După pauză, apărarea oaspeților

Jenei îl atacă neregulamentar în careu și Pop 
pierde balonul la cîțiva metri de poartă. A- 
polzan, Zavoda II. Bone, și Voinescu intervin 
cu succes în continuare. De altfel, înaintașii 
arădeni sînt prea tineri, lipsiți de experiență 
și forță pentru a depăși 
apărare experimentată și 
cet, C.C.A. își revine și 
din nou, 
să rezolve ■ fazele de joc în mod 
ceea ce ușurează sarcina apărării, 
și mai organizate acum, a textiliștilor. Astfel 
că situațiile de gol sînt mai rare. Jocul con
tinuă într-o notă de egalitate. In min. 75 
Pîrcălab se infiltrează printre apărătorii mi
litari, dar trage peste bară. Sfîrșitul jocului

cu una-cu două o 
masivă, lncet-în- 
începe să atace 

dar de data aceasta înaintașii caută 
individual, 
mai atente

Victorie categorică la Orașul Sta lin

iteagul roșu—Știința Cluj 7-1 (4-0)
SUL STALIN, 15 (prin telefon).

?1 mai optimist suporter n-ar 
yit o victorie la un scor atît 

ooric (7—1) din partea echipei 
1 roșu, mai ales că în ultima 
Știința Cluj a avut o bună eom- 
în campionat.

stă victorie este, în primul rînd,
•a jocului bun practicat de for- 
gazdă, eu o concepție modernă 
bazată

ză și în 
avut o

:r^ie al

pe atacuri în adîncime, 
care toate compartimen- 
bună comportare. Plusul 
jucătorilor a creat ’acel 

care a dus la surclasarea eciii- 
îjcne. înaintarea Steagului roșu 
ut de data aceasta într-o formu- 
ă, avînd în centrul liniei pe tînă- 
me, care, de aitfel, a dat satis- 
mareînd 3 din cele 7 goluri. Li- 

halfi formată din Bîrsan-Sighc- 
orcspuns, alimcntînd atacul și 
otodată la post în apărare.
ița Cluj a jucat slab, fără orizont 
avînd o apărare ușor pcnctra- 

îchipa studenților a jucat dezor- 
t în special după ce a primit al 
gol, cînd arbitrul Șt. Tașula 
a acordat cu ușurință o lovitu- 

la 11 m, transformată de David, 
iții și-au bazat acțiunile ofensive 
tcianu care, — în afară de pri- 
0 minute — a evoluat sub posi- 
le lui. Linia de mijlocași nu a 
uns, creînd acel spațiu în care 
irea Steagului roșu a putut în-

jgheba atacuri periculoase. Punctele au 
fost înscrise de Gane (min. 12, 44, 77), 
David (min. 13, 50, 67), Hașcti (31) 
pentru învingători și Nedelcu 11 (min. 
76) pentru învinși.

Am reținut jocul bun prestat de în
treaga echipă gazda, în timp ce de la 
oaspeții ne-ati plăcut doar Muresan, 
Ncdelcu II și Marcu. Arbitrul Ștefan 
Tașula a condus satisfăcător forma
țiile :

STEAGUL ROȘU: Ghiță-Sbîrcea, 
Zaharia, Moarcăș-Bîrsan, Sigheti-Hașo- 
ti, Fusulan, Gane, Meszaros II, David.

ȘTIINȚA CLUJ: Moguț-Kromely, 
Mureșan, Gcorgescu-Costin, P. Emil-I, 
Constantin, Nedelcu II, Marcu, Mateia- 
nu, Moldovan.

Al. DINGĂ coresp. regional

Jiul Petroșani — 0

Meciul Progresul—Minerul nici n-a 
început bine și — practic — s-a și 
încheiat: în min. 3, la un „blocaj" 
al Iui Caricaș, în care, după părerea 
noastră, n-a existat intenția de a 
lovi, Paraschiva se accidentează și 
iese definitiv din joc iar în minutul 
următor, la o învălmășeală, Marin 
reia în plasă, de la cîțiva metri, min
gea șutată în bară, cu o clipă înainte, 
de Vasilescu. .

Firește că accidentarea unui jucă
tor constituie un handicap serios 
pentru echipa în cauză. Acest lucru 
nu duce totuși la o dezechilibrare to
tală a ‘ ‘ ’
simplă 
în 10 
echipa 
rică a 
replică

jocului, nu transformă într-o 
figurantă echipa 

oameni. ~
aflată în 
reușit nu 

onorabilă,

joacă 
odată 
nitme- 

dea o

'L. rNOVAN

fronosnort
buletîn cu 12 rezultate 

din
:um arată un
a concursul Pronosport pr. 46

Â—U.T.A.
folul Ploești—Rapi4 București 
ul Constanța—Dinamo Bacău 
agul roșu Orașul Stalin—știința 
greșul București—Minerul Lupeni
1 Petroșani—Dinamo Buc.

Tg. Mureș—C.S. Oradea
vinul Hunedoara—C.S.M. Baia 1 
;ăra Moreni—Dinamo Pitești
. Craiova—C.S.M, Reșița 
rea Iași—Prahova Ploești 
tmentul Bîrlad—Victoria Suceava

15

1 
X
1
1
1
X
1
1
1
X
1

_____  _____ ______ ______ X 
iest concurs au lost deuuse aproximativ 
variante.

Cluj

Mare

Deva 15 (prin telefon). — Cei peste 
5000 spectatori prezenți în tribunele sta
dionului „Cetate", care au urmărit 
partida dintre Jiul și Dinamo au fost 
dezamăgiți de jocul submediocru 
prestat de fotbaliștii din Petroșani. A- 
ceștia au acționat confuz, fără nici o 
orientare tactică. Dinamoviștii, deși nu 
au reușit să obțină decît un meci nul 
(0—0), au desfășurat un joc mai le
gat, mai tehnic, cu pase precise. Extre
mele și în special Vasile Angliei, au 
fost mereu în acțiune, creînd ocazii 
clare de gol la poarta fotbaliștilor din 
Petroșani.

In prima parte a jocului, asistăm la 
o ușoară superioritate a echipei Jiul. 
In min. 9, Ciurdărescu îl deschide pe 
Ghibea, care de la 6 m trage pe lîngă 
poarta apărată de Uțu. După numai 7 
minute, Tîlvescu este servit excelent 
de Gabor, dar, deși e singur în fața 
porții nu reușește să deschidă scorul, 
șutînd pe lîngă bară. Jocul scade din 
intensitate și se desfășoară mai mult 
pe centru.

La reluare, dinamoviștii atacă mai 
insistent și de cîteva ori sînt pe punc
tul de a deschide scorul dar Crîsnic, 
în zi bună, a oprit deseori atacurile 
bucureșteuilor. Țn min. 49,1 V. Anghel

care
De altfel, nu 

inferioritate 
numai să 

..... . .. ____ , dar chiar să cîș-
tige. Ieri însă, a fost clar iniedi.it că 
Minerul a pierdut partida și că sin
gura problemă pe care mai putea 
s-o ridice meciul se referă la scorul 
cu care va cîștiga Progresul.

De ce ?
Impresia aceasta că 

poate întîmpla nimic, că 
ciului este pecetluită, a 
primul rînd, jocul extrem 
oaspeților. Ei n-au contat 
ment în partida de ieri, 
fost tot timpul nesigură 
î.. „ _____‘
liniile de apărare și, oricum, a fost 
umbra interului activ de altădată)

Progresul-Minerul 7-0 (1-0)
esie total depășită, astfel că Progresul 
marchează încă 6 goluri prin Dinu- 
lescu (min. 52), Mafteuță (min. 57), 
Smărăndescu I (min. 64), Soare, din 
lovitură liberă (min. 69), Dinulescu 
(min.
73), . 
înscrise, cum se spune, pe 
portarului, prin șuturi de 
și chiar de mai departe.

Arbitrul, Aurel Nițescu 
condus corect următoarele

PROGRESUL: Mîndru — Nedelcu, 
Caricaș, SOARE - PETRESCU, 
Smărăndescu II — Marin, Smărăn
descu I, Dinulescu, MAFTEUȚĂ, Va
silescu.

MINERUL :
Coman, Cheresteș — Lw„, . ......
— Paraschiva, Milea, Leahevici, Pereț, 
CRA1NICEANU.

70) și Smărăndescu I (min. 
unele din aceste goluri fiind 

sub nasul 
la 20 m.,

(Sibiu), a 
formații:

Mihalache — Plev, 
Szoke, Mihaly

JACK BERARlU

mai
me-

nu se 
soarta 
creat-o, în 
de slab al 

nici un mo- 
Apărarea a 

a iar atacul, 
în 3 oamenf (Pereț "a fost retras în

primește o minge de la Biikossi, face 
o cursă pînă aproape de poartă și tra
ge puternic, Crîsnic însă plonjează și 
respinge balonul care este degajat apoi 
de Cosmoc. După 5 min. Biikossi tra
ge puternic de la 10 m și din nou Crîs
nic reține. Oaspeții continuă presiunea 
la poarta fotbaliștilor de la Jiul. In 
min. 60 ei ati o nouă ocazie de a des
chide scortd : Anghel sprintează rapid 
în careul localnicilor și centrează în 
imediata 
Biikossi 
se lovește de tm 
cători și în cele 
reținută de Crîsnic.
ment ambele echipe fac un joc de cen
tru, pentru ca spre final, bucureștenii 
să preia din nou inițiativa fără să reu- ■ 
șească însă să înscrie. Bun arbitrajul 
iui Osiac (Timisoara). Formații : 
JIUL: CRÎSNIC — Romoșan, PA- 
NA1T, Vasiu — Cosmoc, FARKAS — 
Ilea, Tîlvescu, CIURDĂRESCU, Gabor, 
Nertea. DINAMO : Uțu — Szakacs II, 
V. Alexandru, Panait — NUNWEIL- 
LF.R, Dragomir — V. ANGHEL, Var
ga. BUKOSSI, Szakacs I, Koszegi.

apropiere a porții de unde 
șutează puternic, mingea 

buchet de 
din urmă

Din acest mo-

1. ZAMORA, 1. SIMION coresp,

ju- 
este

Farul Constanța - Dinamo Bacău 2-0 (0-0)
Constanța 15 (prin telefon). Meciul 

Farul — Dinamo Bacău, desfășurat pe
• o vreme friguroasă și vînt, a oferit o 
confruntare dinamică, îndîrjită chiar pe 
alocuri (fără a depăși limitele sporti
vității), de un bun nivel tehnic, la care 
și-au adus contribuția ambele echipe. 
Farul, victorios cu 2—0 (0—0), a fă
cut cea mai bună partida de pînă acum. 
Animată de dorința de a învinge, for
mația în întregime 
suflet în acest meci, a fost aceea care 
și-a impus jocul și, ca expresie a ma
turizării sale tactice, a dat o bună re
zolvare diferitelor situații. S-a văzut a- 
ceasta în felul cum a știut să contraca
reze în repriza a Il-a dezavantajul vîn- 
tiilui și mai ales în varietatea atacului. 
Mtdînd jocul cînd .pe o extremă cînd 
pe alta sau atacînd rapid pe centru, 
menținînd permanent același ritm, con- 
stănțenii au dat mult de furcă apărării 
dinamoviste. ■

Oaspeții âu lăsat o impresie bună în 
deosebi prin jocul prompt al apărării 
și prin vigoarea contraatacurilor, dintre 
care unele se puteau solda 'cu goluri 
cum au fost acelea din min. 34 (Gram) 
și min. 85 (Publik). Ca aspect general 
jocul a consemnat mereu superioritatea 
teritorială a gazdelor. Totuși, la pauză 
scorul a fost alb și mulți puneau la în
doială victoria Farului pentru că apăra
rea dinamovistă, ajutată mult de Cîr- 
nam părea de netrecut îndată după 
reluare însă constănțenii și-au concre
tizat superioritatea și prin goluri. Ei 
au culcat balonul la pămînt, au pasat cu 
mai multă adresă, s-au orientat mai 
bine în atac și, ca urmare, au expediat 
de două ori mingea în poarta lui Faur 
prin Ciosescu (min. 64) și Niculescu 
(min. 74), pecetluind aștfel o victorie

a pus mu't

meritată. Formații : Farul Constanța : 
GHIBANESCU - Toma, CIUNCAN, 
FLORESCU - BIBERE, Pană - NU- 
NU, Olaru, Ciosescu, NICULESCU, 
SEVER. Dinamo Bacău : FAUR — 
GIOSANU, I. L.AZAR, F. Anghel — 
VATAFU, Cîrnaru — Drăgoi, Tîrcovni- 
cu, Gram, UJVARI, Publik. A arbitrat 
bine Gh. Dumitrescu (Buc.).

P. ENAGHE coresp regional

iefurtface
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TEIHIS Dt MASĂ

Budapesta 15 (prin telefon). între
cerile campionatelor internaționale de 
tenis de masă ale R. P. Ungare au 
luat sfîrșit duminică seara. Un frumos 
succes a obținut perechea romînă Geta 
Pitică-Maria Alexandru care a terminat 
neînvinsă proba de dublu femei. Cele 
două jucătoare din R. P. Romînă au 
eliminat în semifinale, după o întîlnire 
disputată cu multă dîrzenie, cuplul Eva 
Koczian-Livia Mosoczi ctt 3-2 (18, 17,
— 15, — 17, 18). în finală, Geta Piti
că și Maria Alexandru au dispus cate
goric de perechea formată din Gizi 
Lantoș și Ilona Kerekeș. Scor: 3—0 
(15, 19, 12). O comportare frumoasă 
a avut și cuplul Maria Alexandru — 
Cobîrzan calificat în semifinale.

Iată celelalte rezultate tehnice: SIM
PLII FEMEI : sferturi de finală : Geta 
Pitică — Gizi Lantoș (R.P.U.) 3-1, 
Eva Koczian (R.P.U.) — Maria Ale
xandru 3-0, Kerekeș (R.P.U.) — Mo
soczi (R.P.U.) 3-0, Mathe (R.P.U.) — 
Heirits (R.P.U.) 3-0; semifinale: Koc
zian — Kerekeș 3-0 (13, 13, 15), Mat
he - Pitică 3-2 (- 19, 17, 17, - 15, 
15) ; finala : Koczian-Alathe 3-0.

SIMPLU BARBAȚI : optimi : Freun- 
dorler (R.F.G.) — Rethi (R.P.R.) 3-2 
(ultimul set a fostcîștigat cu 26-24), 
Li Fu-iun (R. P. Chineză) — Neguleș- 
cu 3-1. Berczik (R.P.U.) — Hu Ip-piri 
(R. P. Chineză) 3-0, Pignicki (/R.P.U.)
— Mellstrijm (Suedia) 3-0, Halasz 
(R.F U.) — Hamori (R.P.U.) 3-0, Cian 
Ce-tun (R. P. Chineză) — Larsson

-, Peterffi ‘(R.P.U,) - 
(R.D.G.) 3-2, Harangozo 
- Gyetvai (R.P.U.) 3-0;

(Suedia) 3-2, 
Schneider ('
(R.P.F.I.) - , . , .
sferturi de finală : Berczik '•— Pignicki 
3-0, Freundorfer — Halasz 3-0, Cian 
Ce-tun — Peterffi 3-0, Lu Fu-iun — 
Harangozo 3-2; semifinale: Berczik — 
Freundorfer 3-1 (—25, 16, 6, 14), Cian 
Ce-tun — Li Fu-tun 3-1 ( — 17, 16, 
16, 20); - ' 
Ce-tun 3-2.

finala : Berczik — Cian

DUBLU FEMEI: semifinale: Geta 
Pitică, Maria Alexandru — Koczian, 
Mosoczi (R.P.U.) 3-2, Lantos, Kerekeș 
— Mathe, Heirits 3-0 ; finala : Geta Pi
tică, Maria Alexandru — Lantos, Ke
rekeș 3—0.

DUBLU BARBAȚI: semifinale: 
Berczik, Bubony — Jungstrom, Borg 
3-0, Li Fu-iun, Cian Ce-tun — Gyet- 
vai, Schneider 3-1.

DUBLU MIXT : semifinale : Cian 
Ce-tun, Hui Te-min — Foldy, Koczian 
3-1, Berczik, Lantoș — Cobîrzan, Ale
xandru 3-2 (19, — 20, 16, —• 17, 19).

TURNEU DE CONSOLARE : finale : 
simplu bărbați : Covaci (R.P.R.) — 
Biro (R.P.U.) 2-1, simplu femei: Teg- 
ner (Suedia) — Halmoș (R.P.U.) 2-1.

La ora cînd are loc convorbirea te
lefonică începe finala de dublu bărbați

1 "—, Bubony și Li Fu-iun,
va desfășura par- 
mixt dintre pere- 
Hui Te-min și

dintre Berczik, 
Cian Ce-tun. Apoi se 
tida finală de dublu 
chile Cian Ce-tun, 
Berczik — Lantoș.

El

Cetatea Bucur la un pas de a fi învinsă
la Timișoara

Voleibalistele de la Dinamo și Rapid 
București au avut ieri ca oaspe e- 
chipele feminine de volei din Cluj,

pierdut întîlnirile susținute ca urmare 
a jocului slab practicat de ambele echi
pe. Știința a pierdut fără drept de apel 
ctl 3-0 în fața dinamovistelor, Someșul 
a cîștigat uh set în fața echipei cam-

Știința și, respectiv. Someșul. Evoluția 
clujenceior a fost așteptată cu mult in-

Benedek, Maria Botezan, Lrvia Nisi- 
peanu, Vera Pavlenco, Domnica Cost ic 7 
Viorica Suciu, Elena Simionescu.

Meciul dintre formațiile feminine bu- 
cureștene Metalul M.I.G. și Combina
tul Poligrafic a fost decis numai după 
cinci seturi. Jocul a fost foarte strîns, 
de o valoare tehnică destul de modes
tă- A cîștigat echipa care a greșit mai 
puțin în final, adică C.P.B.

M. T.
Iată cîteva amănunte asupra jocu

rilor disputate în țară :
TIMIȘOARA: Partida masculină 

Știința Timișoara — Cetatea Bucur, 
disputată în fața a peste 1000 de spec
tatori, a prilejuit un joc foarte dispu
tat, spectaculos, cu nenumărate faze 
palpitante. Bucureștenii au terminat în
vingători cu 3-2 dar aceasta numai da
torită unei greșeli a arbitrului secund, 
timișoreanul Iagodici. în setul V Știin
ța a condus cu 10-2, 11-4 și 14-11. 
Studenții sînt învingătorii morali ai 
partidei. S-ati remarcat: Mușaț, Rusă- 
nșscu, Cozonici (Știința), Miculescu, 
Roman, Rusescu (Cetatea Bucur). 
(Mircea Luca — coresp.)

SIBIU : Intîlnîrea dintre echipele fe
minine Voința Sibiu și Progresul Bu
curești a revenit pe merit echipei lo-' 
cale, care a jucat mai bine decît în par
tidele anterioare. S-au remarcat: Bo- 
jiță. Stoica, Bratu (Voința), Metopa- 
dov, Ctaici (Progresul). A arbitrat cu 
greșeli Victor Voicu — Bucureștii. 
(Cornel Pițaru și Valeria Vlădoianu — 
corespondenții).

Iată rezultatele tehnice :
MASCULIN : Știința Timișoara—-Cetatea Bucur 

2-3 (11-15, 15-12, 9-15, 15-7, 14-16), Politeh
nica Orașul Stalin—Constructorul București ’’ 
(13-15, 15-8, 12-15, 15-10, 15-10), C.C.A.- 
toria București 3-1 (15-13, 8-15, 15-12, 15- 
Dinamo București—Știința Galați 3-0 ,(4, 8, 16, 
Utilajul Petroșani—Tractorul Orașul Stalin 3-1 
(15-12, 12-15, 15-6, 15-13). Meciul Știința Cluj- 
Bapid București va avea lcc joi 19 noiembrie.

FEMININ ; Dinamo București—Știința Cluj 3-0 
(8, 6, 4), Metalul M.I.G. București—Combinatul 
Poligrafic București 2-3 "" " “ “ “ “
15-11, f — " -
(15-4, 8-15, 15-8‘, 15-8), Voi 
Știința Timișoara 3-1 (13-15, 
Voința ""' 

15-13, 
Petrolul Constanța 3-2 
14-16, 15-13).

RESTANT,- ~ --------
C.S.M.S. Ir

Moment palpitant in terenul 'Combinatului Poligrafic București (fază din me
ciul C.P.B.-Metalul M.I.G. 3—2)

(Foto: Th. Roibu)
pioane Rapid București (1-3) dar a 
jucat fără convingere, mai slab decît 
se așteptau chiar și rapidistele. Care 
să fie cauza? Pe lîngă cea de ordin 
moral (meci în deplasare, în fața pu
blicului bucureștean foarte pretențios 
în materie de volei) trebuie să mai a- 
mintim și pe cele destul de numeroase 
de ordin tehnic. Să dăm un singur 
exemplu : anroape fiecare minge pe 
care au primit-o din serviciu «Maria Bo
tezan, Vera Pavlenco sau Domnica Cos- 
tîc, a fost fluierată de arbitrul I. Nicu- 
lescu — și pe drept cuvînt — ca dublă 
sau ținută, ceea ce înseamnă o slabă 
pregătire la primirea mingii. Din în- 
tîlnirea Rapid-Someșul, mai interesant 
a fost doar setul al doilea cîștigat de 
clujence. Iată formațiile aliniate de cele 
două echipe :

RAPID : Natalia Cernat, Alexandrina 
Berezeanu, Sonia Colceriu, Ana Pău- 
noiu, Antoaneta Maricuța, Georgeta 
Lovin-Elena Codoi.

SOMEȘUL : Ana Mocanii, Ileana

teres dar acum, cînd vrem să facem 
cronica acestor meciuri, ne vedem puși 
în situația să ne amintim de zicala „La 
pomul lăudat../1.

Intr-adevăr, și Știința și Someșul au

C. C. A. învingătoare în derbiul campionatului masculin
Surpriză la fete • Voința Orașul Stalin învinsă pe teren propriu !

Excepfînd înfrîngerea echipei femi
nine Voința Orașul Stalin, întrecerile 
desfășurate ieri în cadrul campiona
telor republicane de baschet s-au în
cheiat cu rezultate normale. Derbiul e- 
tapei, disputat între formațiile mascu
line C.C.A. ~
cîștigat de 
majoritatea 
periori 
tică

Iată 
piti.lă : 
Hirești 
curești—Știința Cluj 62—74 (33—33), 
)țapid—Progresul București 60—54 
(34—16); feminin: Rapid—Voința Tg. 
Mureș 51—26 ( 22—13), I.G.F.—Voin- 
a București 39—33 (16—17), Știința 
Sucurești—Știința Cluj 58-21 (28-14).

Iar acum iată rezultate!-’ înregistrate 
:n țară și cîteva amănunte.

MASCULIN
DINAMO TG. MURES—STIINTA 

I1MIȘOARA 74—64 ........... ’
enii au dominat în 
narcat: Borbely 14, 
lotti 25, Eordogh 9, 
>, Balint I, pentru 
:așu 12, Paul 8, Drăgătoiu 11, Ivan- 
:ittc 3, Popovici 20, Bruker 10, pem 
ru Știința.

V. Kadar-coresp. regional

în

și Știința București, a lost 
militari care au dominat 
timpului, dovedindu-se su- 
pregătirea tehnică și tac-

rezultatele înregistrate în 
masculin : C.C.A.—Știința 
74—65 (38—31), Dinamo

Ca- 
Bu- 
Bu-

(40—29). Mure- 
permanență. Au 
Bcrekmery 11, 

Kadar 9, Zoizon 
Dinamo și Puș-

DINAMO ORADEA—STEAGUL RO
ȘU ORAȘUL STALIN 79—58 (41 — 
28). In primele minute, inițiativa a 
aparținut oaspeților, care au condus 
la un moment dat cu 8—1. Apoi local
nicii practică un joc din ce in ce mai 
bun, egalează, iau conduc.rea și se 
distanțează, cîștigind la diferență ca
tegorică. Au marcat: Mocoș 14, Va
nia 4, Hupoiu 19, Suhai 20, Giurgiu 
16, Agapescu 5, Panek 1, pentru Dina
mo, Dumitrescu 4, Szabo 5, Doca 7, 
Zereles 21, Frantz II, Schwab 9, 
Munfeanu I, pentru Steagul roșu.

M. Pop și M. Roxin-coresp.
VOINȚA IAȘI—METALUL M.I.G. 

BUCUREȘTI 57—48 (29—21). Multă 
vreme scorul a fost egal sau favorabil 
la mică diferență uneia din formații. 
In ultima parte a reprizei a doua, ie
șenii înscriu de la semidistanță, efec
tuează cîteva contraatacuri eficace și 
cîștigă. Au marcat : Chioreanu 18, 
Voroneanu 14, Vișoianu II, Huțu 6, 
Păun 4, Tcdirașcu 2, Holimberg 2, 
pentru Voința și Cojocaru 21, Motaș 
9, Dimancea 6, Georgescu 5, Burada 
3, Stoica 2, Tttrsugian 2, jJcntru Me
talul M.I.G.

P. Codrea și Gh. Vasiliu-coresp. 
FEMININ

6. S. ORADEA-PROGRESUL BU
CUREȘTI 53—48 (32—17). A fost un

joc foarte disputat, al cărui rezultat a 
fost cunoscut de-abia în ultimele se
cunde. In prima repriză, orădencele au 
dominat cu autoritate, reușind să ia 
un avantaj de 15 puncte. In repriza 
secundă, biicureștencele acționează cu 
multă hotărîre și datorită îndeosebi 
eficacității jucătoarei Aurica Boeriu 
reușesc să refacă din handicap, ast
fel că în ultimul minut scorul deve
nise doar 47—46 pentru C.S.O. In 
ultimele secunde, jucătoarea Sima are 
cîteva acțiuni fructificate și meciul 
este cîștigat de C. S. Oradea. Au mar
cat: Darabaș 14, Artere 8, Farkaș 
II, Nagy 2, Sima 11, Blaga 7, pentru 
C.S.O. și Manolescu 4, Constantin 4, 
Grigorescu 5, Boldog 11, Boeriu 16, 
Brînzei 1 și Luca 7, pentru Progre
sul.

(15-12, 13-15, 12-15,
13-15), Rapid București—Someșul Cluj 3-1 

Voința Orașul Stalin— 
... “ 15-8, 15-8, 15-5),

Sibiu—Progresul București 3-2 (14-16,
15-9, 13-15 15-10), Progresul Tîrgoviște-

-------- t ’’ (10-15, 15-1, 15-12,

ȚA' lN CATEGORIA B : Petrolul Ploești- 
iași 3.0 (9. 14. 10).

Fotbal peste hotare

iDId ii îT-TEU
Politehnica a cișUgat derbiul echipelor

studențești din Capitală
Etapa de ieri a campionatului repu- 

ilican — faza orașului București — a 
ost in general „calmă", in care echi- 
>ele favorite au cîștigat „pe toată li- 
îia".

RAPID—-CONFECȚIA 17-3 (4-2).
)upă o repriză în care au jucat de la 
gal la egal cu valoroasele lor adversa- 
e, textitisfele au „căzut" neașteptat, 
■ ierzînd la un scor categoric. După 
um arată și scorul, jucătoarele de la 
lapid și-au impus superioritatea in re- 
riza secundă cînd au marcat 13 go
ni, primind doar unui.

CETATEA BUCUR — CONSTRUCT
ORUL 12-5 (9-2). Datorită jocului 
un al Vicforiței Dumitrescu, Antoane- 
:i Vașile și Aurorei Popescu, diviziona
re și-au creat un avantaj substanțial 
îcă din prima repriză. După pauză 
icătoarele de la Cetatea Bucur au scă- 
ilt ritmul, permițînd tinerelor hand- 
aliste de la Constructorul — în pro- 
res față de etapa trecută — să reali- 
îze o repriză egală
RAPID — CI UBUL SPORTIV ȘGO-

I6;13 (9-5). Rapidiștii au jucatLAR 16-13 (9-5). E , j__ _
foarte bine timp de 40 de minute, con- 
ducînd uneori cu 5 și 6 goluri diferen
ță. In acest timp, elevii — inferiori din 
punct de vedere fizic — nu au putut 
trece decît foarte greu <le masiva apă
rare feroviară și în plus au fost destul 
de impreciși în trasul la poartă. Din 
min. 43 școlarii au atacat puternic și, 
profitînd de unele momente de derută 
ale adversarilor, reduc scorul la 12-14 
(min. 48). în ultimele minute însă, tot 
rapidiștii sînt cei care au inițiativa, 
reușind în cele din urmă să termine în
vingători, cu scorul de 16-13.

POLITEHNICA - ȘTIINȚA 20-12 
(11-7) Beneficiind de „avantajul tere
nului" și de o... galerie care i-a încura
jat frenetic de-a lungul întregii parti
de, jucătorii de ia Politehnica au cîști
gat categoric derbiul echipelor studen
țești din Capitală. Viteza deosebită în 
acțiuni și eficacitatea atacului au fost 
punctele forte ale Politehnicii, care a 
obținut astfel prima sa victorie în acest 
campionat. ia.v.).

M. Pop și M. Roxin-coresp.
VOINȚA ORAȘUL STALIN—C S. 

TG. MUREȘ 35—37 (20-21). Con-
tinuînd seria insucceselor, localnicele 
au pierdut la mare luptă partida cu 
echipa C. S. Tg. Mureș, ale cărei ti
nere jucătoare au dovedit din nou ta
lentul și buna lor pregătire. Rezulta
tul constituie o surpriză, deoarece în 
ediția trecută a campionatului Voința 
Orașul Stalin era una din pretenden
tele la titlul de campioană.

Gh. Măzgăreanu-corcsp.
BANATUL TIMIȘOARA — CON

STRUCTORUL BUCUREȘTI 31—57 
(15—22). La începutul primei reprize, 
timișorencele au condus cu 11—2. Ele 
nu att putut menține însă ritmul rapid 
și au pierdut avantajul. Bucureștencele 
— mai rutinate — .egalează și iau 
conducerea în aceeași repriză, iar în 
cea de a doua se distanțează. Cele 
mai bune jucătoare: Voicu, Vasilitt, 
Ouatu, de Ia Constructorul, Cherciov, 
A. Zamfirache și Orgovici, de la Ba
natul.

INT1L1MTRI IN PRELIMINARIILE 
TURNEULUI OLIMPIC

• Ieri s-a desfășurat la Belgrad 
doua întîlnire din’ cadrul grupei 
XVII-a preliminare- Echipa olim-

a
a
pică a R.P.F. iugoslavia a primit vi
zita selecționatei olimpice a Greciei 
de care a dispus cu scorul de 4-0 
(3-0). Returul 
ia 21 martie 
mentul grupei
1. Iugoslavia
2. Israel 
3- Grecia

• In i 
olimpice, 
pe cea a 
samentul 
1. Tunisia 
2- Malta
3. Maroc

• La Beirut :

întîlnirii va
1960
este

avea loc 
la Atena. Clasa- 
următorui:

2 110
10 10
10 0 1

6:2
2:2
0:4

■pentru preliminarilile

M. Nica-coresp.

3
1
0

la Londra „Diuamo"-Moscova; în 
1954 „Spartak" și in 1957 „T.S.K.M.O".

lu această lună, zece ’ echipe so
vietice de fotbal vor evolua peste 
hotare: în Anglia, Belgia, Franța, 
R.P. Bulgaria, R P. Chineză, R.D. 
Vietnam, RP.D. Coreeană, Caml 
gia și Liban. La 18 noiembrie 
pleca în America de Sud echipa „Spar 
tak" Moscova care va susține șase 
întilniri cu cele mai puternice echipe 
din Brazilia, Uruguay, Venezuela și 
Columbia.

(Aperpres)
meci 
echipa Tunisiei a întrecut 
Marocului ctt 2-0 (2-0). Cla- 
grupei a XUI-a :

2 I 1
2 0 2 
2 0 1 

Irak—Liban
TORPEDO MOSCOVA JOACA AZI 

LA LONDRA
• Sîmbătă a plecat în Anglia 

echipa sovietică de fotbal Torpedo- 
Moscova, pentru a susține trei me
ciuri amicale cu echipele engleze. 
Primul meci va avea loc la 16 no
iembrie la Londra în compania e- 
cliipei „Tottenham". „Torpedo" 
Moscova este cea de-a patra echipă 
sovietică de fotbal care vizitează 
Anglia după război. In 1945 a jucat

0 2:0 
0 2:2 
1 2:4 
3-0.

3
2
1

HOCHEISTil DE LA BROCKTON (S.U.A.) ÎNVINȘI
LA MOSCOVAIN PRIMUL MECI

Echipa de hochei pe gheață a orașu
lui Brockton, campioana S.U.A., și-a în
ceput turneul la Moscova susținînd a- 
seară la Palatul Sporturilor de la Lu- 
jniki primul meci în compania cam
pioanei U.R.S.S., echipa T.S.K.M.O. 
După un joc spectaculos, în care ho- 
cheiștii sovietici au marcat o netă su
perioritate, T.S.K.M.O. a întrecut pe 
Brockton cu 12—3 (3—2, 6—1, 3—0).

In ajunul întîlnirii, antrenorul echipei 
americane, hocheistul canadian Louis 
Douhamel, a declarat unui corespon-

dent al 
hocheiul 
ier națională, ele aceea tte-ani pregătit cu 
multă atenție. Meciurile de la Moscova 
vor )i o bună școală pentru echipa 
Brockton și îndeosebi pentru jucătorii 
noștri selecționați in reprezentativa 
olimpică a S.U.A. Sintem entuziasmați 
de Palatul Sporturilor din Moscova. 
Este o construcție cu amenajări minu
nate, unde este intr-adevăr toarte plă
cut să ion hochei"

agenției TASS : ..Noi știm că 
sovietic are o înaltă clasă in-

• In cadrul turneului internaționa 
studențesc de volei de la Praga, echi
pa studenților din R. P. Romînă a în- 
tilnit reprezentativa universitară i 
Franței. Voleibaliștii romîni au presta 
un joc spectaculos, rcpurtînd victorii 
cu scorul de 3—0 (10, 7, 12).

• Ciclistul amator Rudi Altig (R.F 
Germană) a stabilit două noi recordul- 
mondiale pe pistă acoperită. In prob; 
de 1000 m cu start de pe loc el a rea
lizat țimpui de 1:06,6, corectînd cu f 
zecimi de secundă vechiul record de
ținut de francezul Gaignard. In ppeb; 
de 5 km. a realizat timpul de 6:10,2. Re
cordul anterior era de 6:14,2 și aparți
nea elvețianului Schweitzer.

® In cadrul' concursului internaționa 
de gimnastică de la Berlin, la care al 
participat sportivi din R. P. Ungară 
Danemarca și R. D. Germană, victo 
na la masculin a revenit lui Wernei 
ITrcscher (Vorwârts) cu 55,75 puncte 
în timp ce în competiția feminină pri
mul loc a fost ocupat de Ingrid Foesl 
(Dvnamo Berlin) cu 38,40 p.

® La Lodz (R. P. Polonă) s-a des
fășurat meciul internațional de hoche 
pe gheață dintre echipele „Ikl" Lodz 
și „Partizan" Belgrad campioana Iu
goslaviei. Victoria a revenit cu scoru1 
dc- 5—3 (2—2: 2—1; 1—0) echipa 
poloneze.

s Sîmbătă seara s-au întîlnit lz 
Paris reprezentativele masculine dc 
baschet ale Franței și Cehoslovaciei 
Victoria a revenit echipei franceze cr 
Rfi nn ."14- ?3l
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