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< i La București a avut loc în zilele 
| [de 16—20 noiembrie ședința Comisiei 
([Permanente a Comitetului de Pregă- 
i ifire a întîlniriii tineretului și studen- 
[ jților din țările regiunii Balcanilor și 
S’9 a Mării Adriatice. La ședință au luat 

parte reprezentanția • • OK U ’Aparte reprezentanți ai unor organi-
4 pagini ZO oatll j 'zați,j tineret din R.P. Albania, R.P.
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La BudapestaEchipa de hochei pe gheață a R. P. Romîne a întrecut cu 7-1 reprezentativa R. P. Ungare
In cel de al doilea joc: București 

\>B|udapesta 4-1 (1-0, O-O, 3-1)
BUDAPESTA 21 (prin telefon).— 

îtîlnirea internațională de hochei pe 
heață dintre reprezentativele R. P. 
ngare și R. P. Romîne a slîrnit un 
iteres deosebit în rîndtirile iubitori- 
r de sport din Budapesta, care do
tau foarte mult ca echipa maghiară 
l-și ia revanșa asupra selecționatei 
imîne, după înfrîngerea din primă- 
îră din cadrul Criteriului European, 
ssfășurat în R. Cehoslovacă. Așa se 
tplică faptul că la ora începerii me- 
ului, în tribunele noului patinoar 
-tificial „Millenaris" nu mai putea fi 
Ișit nici tin loc liber.
’';sa cum a început jocul, se părea 

ocheiștii maghiari își vor lua re- 
. «șa, pentru care se preg .eră in-

tens în ultima vreme, susținînd par
tide de verificare cu echipa Dynamo 
Rostock. In prima parte a meciului 
ei au dominat categoric și, profitînd 
de unele greșeli comise de apărarea 
formației noastre, 
situații favorabile de gol. La o astfel 
de situație (min. 12) apărarea noa- 
■*"“ ' de acest fapt profită

deschide scorul. Pe rnă- 
minutele, hocheiștii din 
Romîne își revin și în- 
din ce în ce mai bine, 

le aparține.

stră ezită și
Grimm, care 
sură ce trec 
echipa R. P. 
cep să joace
Sfîrșitul primei reprize le aparține. 
Ei ratează două mari ocazii de a e- 
gala (Ferenczi — min. 17 si Cazan 
II — min. 19).

La reluare, echipa R. P. Romîne

și-au creat cîteva

Z. Czaka, căpitanul echipei R.P.R.

Bulgaria, Grecia, Italia, R.P.F. Itigj-
< islavia și R.P. Romînă. Participanții 
[ [la ședință au examinat într-o atmo- 
I isferă de înțelegere și colaborare prie-
< 'Icnească probleme privind organiza- 
J [rea intiinirii tineretuilui și studenților 
I idin țările regiunii Balcanilor și a Mă- 
[ [di Adriatice ce se va desfășura la 
[[București între 30 ianuarie — 4 fe- 
( ibruarie 1960.
• ' Au fost ascultate informări cu 
j [privire la pregătirile din țările batea- 
I mice și adriatice in vederea Intiinirii 
[ 'de la București. Comisia a luat cu- 
’ [ noștință cu satisfacție de faptul că 
( • pregătirile care se desfășoară în a- 
[ [ ceste țări dovedesc interesul unor 
I [largi categorii de tineri și de organi- 
( izații de tineret față de organizarea 
f[ Intiinirii pe care o consideră drept 
Io contribuție importantă la cauza 

păcii în lumea întreagă, la stabilirea 
unei înțelegeri intre țările balcanice 
și adriatice, la dezvoltarea cooperării 
tineretului și studenților din această 
regiune.

Participanții la ședință au înregis
trat cu bucurie faptul că noi organi

zații de tineret și-au dat adeziunea 
la organizarea Intiinirii. Printre a- 

I [cestea se află organizațiile de tineret 
( laie Partidului Liberal, Partidului Uniu- 

pentu 
Grecia,lecturi spectaculoase în „Cupa S.P.C.“la box

Ieri, în jurul prînzului, numeroșii iu- schimburi de lovituri extrem de dure 
tori ai sportului cu mănuși care pară- și clare, care au pus în dificultate, pe 
au sala I.S.B. aveau toate motivele rînd, pe ambii protagonist'. Finalmente 

i fie mulțumiți. Reuniunea din cadrul a învins O. Premia, datorită modului 
Supei Sfatului Popular al Capitalei",

care asistaseră, s-a ridicat cu mult
:ste nivelul galelor precedente. Intr- 
levăr, pe măsură ce se apropie de ju- 
ătatea competiției, meciurile din ca-

'.iu
Croșeul de dreapta al lui C. Gheor- 

a atins (pentru a cita oară ?) 
bărbia lui M. Qhencea

Foto: Gh. Dumitru

„Cupei SPC“ devin din ce în ce 
spectaculoase.

ul
ii
Cea mai frumoasă partidă a reuniunii 
fost aceea dintre Oct. Ereniia(CFR- 
I) și D. Fieraru (Spartac). Din pri
nt minut și pînă la gongul care a ves- 

sfîrșitul meciului, am asistat la

excelent cum a știut să facă pasul îna
poi și să-și contreze imediat adversari!!. 
Fără discuție că ia calitatea partidei a 
contribuit și D. Fierarii, la care con
semnăm o cotitură vizibilă în ceea ce 
privește execuțiile tehnice. D. Bac.u 
(CCA) și A. Coztna (Grivița Roșie) au 
furnizat o partidă dinamică în care, 
chiar de la început, am asistat 
schimburi rapide, 
ral, mai agresiv 
tințe tehnice mai 
său a folosit, mai 
ga la plex, dar
tate prea larg, all fost lipsite de viteză, 
din care cauză, nu au avut deseori 
eficacitate. Victoria a fost atribuită — 
greșit după noi — Ini Cozraa. In lipsa 
kit N. Mîndreantt, S. Ghidriceanu (ISB) 
a întîlnit pe E. Galle (CCA). Ambii pu- 
giliști au oferit o partidă interesantă în 
care au abundat lovituri dure și co
recte. Semnalăm că boxerul de Ia I.S.B. 
are de la o gală la alta, comportări tot 
mai bune. Victoria a fost obținută de 
reprezentantul CCA — de extremă jus
tețe. In ultimul 
vistul C. Gheorghiu 
ușurință la puncte pe M. Ghencea 
(CFR-ICI). Prin lipsa sa de curaj, 
învinsul a lăsat o impresie nefavora
bilă.

ALTE REZULTATE: JUNIORI. Gh. 
Preda (Metalul) b. p. C. Nedelcu (Con- 
structorul), C. Chiș (Metalul) b. p. Gh. 
Vasile (Semănătoarea), 
(Semănătoarea) b. p.
(SPC), N. Stanciu (Tehnica Modernă) 
b. ab. N. Ghiță (Titanii), V. Balrmiș 
(Sc. sp. UCFS) b. p. C. Nedn (Re
colta). SENIORI. D. Ionescu (Tehnica 
Modernă) b. p. A. Beludi (Pasteur).

la 
Baciu fost, în gene- 
și a dovedit cunoș- 
avansate. Adversarul 
ales, directul de stîn- 
Iovițurile sale execu

meci, dinamo- 
a învins cu

Gh. lancu 
D. Popescu

R. CALARAȘANU

fititelu învins de Șuta în runda a X-a 
campionatului republican de șah

domină cu insistență, depăștndu-și ad-Onea Democratică și Mișcării 
veisarii in viteză, în duelurile corp la j [ destinderea balcanică din v»iw<u, 
corp. Combinațiile Iiocheiștilor romînio Uniunea Sportului Popular, Asociația 
pun in dificultate -echipa R. P. Un-j >de Cultură și Turism, Asociația Pio- 
gare și... golurile încep să vină unul] Jnierilor și Secția de Tineret a Mișcării 
după altul. In min. 25 Cazan II șu-< > pentru pace din Italia, 
teaza puternic, Andorka respinge, iarj 
Kalamar reia nestinglierit în poartăJ 
Nu trec decît 2 minute șt la capătul!
unei frumoa.se combinații, pucul ajun- invitate la Întîlnire. Totodată au fost 
ge la Varga, care printr-un șut pu-

In cadrul ședinței s-a adoptat pro
iectul programului Intiinirii și s-a 

icăzut de acord ca el să fie trimis 
'tuturor organizațiilor care au fost

(Continuare In pag. a 4-a)

dezbătute și o serie de alte probleme 
privind diferitele manifestări care se 
vor organiza cu ocazia Intiinirii.

Pentru a da posibilitatea unor or
ganizații internaționale de tineret și 
studenți care se interesează de pro
blemele tineretului și studenților din 
țările regiunii Balcanilor și Mării 
Adriatice să participe la întîlnire s-a 
hotărit invitarea cu titlul de observa
tori a următoarelor organizații inter
naționale: Federația Mondială a Tine
retului Democrat, Adunarea Mondială 
a Tineretului (W.A.Y.), Uniunea In
ternațională a Studenților, Secretariat 
tul de Coordonare a Uniunilor Națio
nale Studențești (C.O.S.E.C.), Secre
tariatul Permanent al Conferinței Afro- 
Asiatlice a tineretului, Serviciul Givîl 
Internațional. De asemenea s-a stabilit 
să se invite ca observatori reprezen
tanți ai tineretului din U.R.S.S. și 
R.P. Ungară, țări învecinate cu regiu
nea Balcanilor și Mirii Adriatke, 
precum și o serie de personalități din 
țările participante la Întîlnire.

hi scopul unei largi popularizări a 
întîlniriii și a țelurilor sale, membrii 
Comisiei Permanente au aprobat pro
iectul de afiș și insignă a Intiinirii. 
De asemenea, a fost discutat Regu
lamentul de desfășurare a Ștafetei 
organizate in cinstea Intiinirii.

Discuțiile în cadrul ședinței au fost 
fructuoase, s-au caracterizat prin res
pectarea reciprocă a opiniilor exprima
te, prin înțelegere, realizîndu-se ast
fel un larg schimb de păreri asupra 
problemelor puse în discuție

Participant» la ședință și-au expri
mat convingerea că în toate țările 
balcanice și adriatice pregătirile în ve
derea Intiinirii vor continua cu și mai 
multă intensitate, că noi organizații 
de tineret și studenți își vor da ade
ziunea la țelurile nobile ale Intîini- 
rii. Iu acest sens participanții la șe
dință au găsit necesar să sublinieze 
încă o dată faptul că Comitetul de 
pregătire al Intiinirii este deschis 
participării tuturor organizațiilor de 
tineret și studenți din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice precum 
și tuturor acelora care se interesează 
de problemele tineretului și studenți
lor din această regiune.

S-A ÎNCHEIAT turul categoriei a la fotbal
a C.C.A. învinsă fa Cluj, a rămas totuși pe primul loc datorită golaverajului • Echipa Steagul roșu a 

terminat sezonul neînvinsă • Știința ți Jiul performerii etapei • Echipa campioană, Petrolul, a cîțtigaț greu 
acasă • Scor net la Bacău

ți fază din meciul Dinamo București — Farul 
unui

Constanța: portarul constănțean reține balontit _deasupra 
buchet

Prima parte a campionatului s-a terminat!
Vremea, care in tot cursul săptămînii fusese 

Imrîtfi nn 11 fiii firi 11nlrviix* c» ‘trinnrlrt c/'Ă»//

Urea surpriză a rundei a X-a a constituit-o. 
1 îndoiții, înfrîngerea liderului, Mititelu. șu
ti din partea unui jucitor aflat în partea 
dona a clasamentului. Șuta. Cu albele, Miti- 
i a jucat una din cele mai clasice variante 

gambitului damei (atacul minorității). Dar. 
isiva negrului pa flancul regelui s-a dez- 
at mult mai repede și prin mutiri precise 
a a reușit ceea ce nu a fost pînă acum în 
îri nici unui jucitor cu care se întîlnise Mi- 
lu : să-1 învingă pe fruntașul clasamentului, 
entru a treia oară în acest turneu Ciociltea 
jucat deschiderea celor doi cai, de data a- 
;ta împotriva lui Pușcașu. Partida s-a dez- 
.at identic cu întîlnirea Ciocîltea—Ghițescu. 
miată remiză în runda anterioară. Albul a 
ît însă o întărire a jocului, repurtînd astfel 
iatra victorie în turneu. Iată și celelalte ro
ate ale rundei : Varabiescu—Radovici 0-1. 
uer—Pavlov 1-0. Partidele Ghițescu—Urseanu,
s—-Szabo, Bozdoghină—Botez, Rădulescu—Ga-
ă și Reicher—Gunsbcrger au fost remize fără 
plica|ii. Ia partidele întrerupte desfășurate

ieri dimineața remarcăm victoria Iui 
Radovici. Cu acest prilej Urseanu a 
toarte valoroasă partidă strategică,__ _______
cele mai bune jucate pină acum iu campionat. 
Alte rezultate alo întreruptelor: Bozdoghiuă—Ga- 
vrilă Va—1/», Rădulescu—Pușcașu 1—0 (r. 8),
Pugcagu—Reicher 0—1, Pavlov—Varabiescu 1—0. 
Giinsberger—Rădulescu '/r—Vi, Szabo—Primer
Vi—Vi (Primer a acceptat remiza iatr-o poziție 
net cîștigaU).

Aseară s-a desfășurat runda a Xl-a.
Cinci partide s-au încheiat la egalitate .- Ga

vrila—Reicher, Botez—Bălănel, Szabo—Mititelu,
Pavlov—Soos, Șuta—Bozdoghină, Urseanu a cîș- 
tigat la Varabiescu. Grunsberger la Ciociltea și 
Joița la Rădulescu. Intilnirile Pușcașii—Ghițescu 
și Radovici—Primer s-au întrerupt.

Clasamentul : 1. Mititelu 8 p. 2—3. Primer 
(1), Urseanu 7 p., 4—9. Ghițescu (1). Besdoghină, 
Ciociltea. Reicher, Szabo, Soos 6Vi p., 10. Ra
dovici (1) 6 p. etc.

Astăzi este zi tfe odihnă pentru participauți.

Urseanu Ia 
realizat o 

una dintre

• mo- 
horită, anunțindu-se ploaie și zăpadă, s-a schimbai 
noapte, de simbătă pînă duminică, oferind ultimei 
un decor luminos, cu soare mult și cer senin. Un 
am spune, primăvăratic. Numai că gerul nu ne-a 
să ne luăm după... aparențe, amintind jucătorilor 

— dar mai ales spectatorilor, care cam... dirdiiau in tri
bune — că ne găsim în preajma lui decembrie...

Ultima etapă a turului n-a trecut fără să lase... urme 
în clasament. S-au înregistrat destule rezultate surprinză
toare, care — în fond — au contribuit la mărirea inte
resului pentru această frumoasă șt populară competiție. In 
primăvară, lupta se va relua cu și mai multă pasiune, 
cu șt mai multe perspective pentru echipele din diferitele 
sectoare ale clasamentului, încheiat ieri atit de steins.

Puteam avea o surpriză și mai mare: să consemnăm 
un nou lider. Intr-adevăr, dacă șutul lui David din minu-

peste 
etape 
decor, 
lăsat

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE

Rapid București—St.

Dtnamo Buc.—Farul

roșu Or. Stalin

Constanța

Știiața Cluj—C.C.A.

Petrolul Ploești—Minerul topeai

Jiul Petroșani—U T. Ara4

Diuame Bacău—Progresul București

București

de jucători Foto; B. Ciobanu

ful 87 al meciului Rapid—Steagul roșă ri-dr fi lovii bara 
'ntr-un moment In care partida de la Cluj*— Știința—C.C.A. 
— poate că se și terminase (parcă nicăieri an centimetru 
n-are un rol atit de important ca la fotbal) astăzi tn 
fruntea clasamentului s-ar fi găsii echipa din Orașâl 
Stalin. Oricum, pentru Steagul roșa este un mare succes 
și locul pe care se află (pe locul ai doilea, la egalitate 
de puncte cu liderul, C.C.A.) și faptul că este singura 
echipă neînvinsă în actualul campionat.

Performerele etapei sint Știința Cluj și Jiul, care prin 
victoriile obținute au... frînai pe doi dintre fruntașii cla
samentului. Prin succesul de ieri, Jiul le-a ajuns pe Mi
nerul și pe Progresul, astfel că lupta din zona retrogra
dării este deschisă pentru retori

Dar... pină atunci mai este!
Iubitorii fotbalului sini, de pe acum, nerăbdători. Este 

bine știut că și pauza dintre reprize ți se pare adesea ex
trem de lungă, darămite o pauză de peste 3 luni !... (b.g.)

1-1 ((H))

2-1 (2-1)

2-1 (0-0)

/-O (1-0)

3-0 (1-0)

M J1-1)

CLASAMENTUL

1. C.C.A. (1) 11 8 0 3 28; 14 16
2. Steagul roșu (2) 11 5 6 0 26:16 16
3. Dinamo Bacău (5) 115 3 3 18:12 13
4. Farul (4) 11 5 3 3 19:15 13
5. ll.T.A. (3) 11 5 3 3 12:11 13
6. Petrolul (6) 11 4 .4 3 21:15 12
7. Știința (9) 11 3 4 4 16:22 10
8. Rapid (7) 11 3 3 5 14:14 9
9. Dinamo Buc. (8) 11 2 5 4 9:12 9

10. Progresai (10) 11 2 3 6 15:18 7
11. Minerul (fi) 11 2 3 6 12:23 7
12. Jiul (12) 11 236 9:27 7

Citiți în pag. a 5-a, 

cronicile meciurilor 
din ultima etapă a 
turului campionatului 
categoriei A la fotbal >

frumoa.se


la fabrica „Steaua Roșie” Bacău, sportivii 
;int exemple in participarea ia cursurile politice
Muncitorii fabricii „Steaua Roșie" 

in Bacău sînt vestiți în întreaga țară 
entru hărnicia lor, pentru străduința 
e a da patriei hîrtia necesară editării 
iarelor, revistelor, cărților și broșuri- 
ar prin care partidul transmite în 
lase cuvîntul său iubit și respectat, 
îenștienți de importanța aportului lor 
i opera de ridicare permanentă a ni- 
elului politico-ideologic al maselor, în 
cțiunea de culturalizare a oamenilor 
luncii, muncitorii de la „Steaua Ro- 
ie" nu precupețesc nici un efort. Iar 
rintre cei mai vrednici în producție, 
vidențiați deseori în presa locală sau 
e panoul fruntașilor, găsești foarte des 
i nume de sportivi, componenți ai nu- 
leroaselor secții ale asociației sportive 
Steaua Roșie" Bacău. Sportivii de la 
Steaua Roșie", oameni noi ai vremu- 
ilor noastre noi, sînt adevărate e- 
emple atît în producție, cît și pe te- 
enul de sport. In realizarea acestor 
uccese o mare însemnătate o are par- 
ciparea sportivilor de la „Steaua Ro- 
ie“ la cursurile învățămîntului de 
artid și U.T.M.
De la început trebuie să subliniem 

ă dacă anul trecut mai erau sportivi 
are nu acordau toată atenția cuvenită 
ursurilor, lipsind uneori nemotivat de 
3 lecții, în acest an frecvența sporti- 
ilor este bună. Conștienți că învățînd 
or avea un orizont mai larg, vor 
ițelege mai bine numeroasele și com- 
lexele probleme ale vieții, cei peste 
0 de sportivi legitimați s-au înscris cu 
ntuziasm la cursurile politice organi- 
ate pe lingă fiecare secție a întreprin- 
erii. In cadrul seminariilor ei dau 
ăspunsuri pline de conținut, dovedind 
stfel o bună pregătire, un viu interes 
e a acumuța cît mai multe cunoștințe 
olitice.
Să dăm și cîteva exemple. Tovară- 

ul Vasile Costache de la secția „mâ
ini noi" participă la cursul „Bazele 
rarxism-leninismului" (anul II) și s-a
vidențiat prin frecvența sa regulată, 
rin conștiinciozitatea în pregătire, prin 
ăspunsuri documentate. Vasile Costache 
ste preocupat și de creșterea măiestriei 
ui sportive la popice, sport pe care-1 
ractică cu bune rezultate. Tînărul Ce- 
ar Niculescu, muncitor fruntaș în 
ecția lăcătușerie, urmează cursul „Islo- 
ia P.M.R." (anul II) și nu a absentat 
liciodată. Pregătirea sa constituie un 
xemplu pentru ceilalți cursanți. Ca fat
alist, component al echipei de juniori 
i fabricii, el se străduiește necontenit 
ă-și ridice nivelul tehnic în dorința 
le a promova cît mai curînd în prima 
ormație. Ion Antoniac a trecut în anul 
toi al cursului „Istoria P.M.R." bucu- 
îndu-se de aprecieri elogioase din 
>>rtea lectorului. El este un bun 
xemplu și în munca de controlor de 
:alitate, după cum s-a evidențiat ca 
entru înaintaș al echipei de fotbal 
.Steaua Roșie", Alte exemple ne sînt

MIEMVRI ÂLERG1RI DE TRAP

Miercuri 25 noiembrie »e organizează o reuniune 
i trap, incepted da la ora 13,30.
Alergarea principală este premiul Vuet, ia care 
irticipă : Teofaaa V7G0 (Sdc&n), Licurici III 
700 (Tigiern), Novac 1720 /?*șcă), Japoneza 
r20 (Crainic Tr.), Virtej VI 1720 (Avram G.), 
icău 1740 (Voronin), Oțel 1760 (Szabo), Lwni- 
* 1760 (Teofil), Băltăreț 1780 (Tănase Gh.). 
In celelalte alergări plotoanele eînt numeroase 
•9 — 11 concnrenți și șansele bine echili- 
ate.

REZULTATELE ALERGĂRILOR 
DE SÎMBÂTĂ 21 NOIEMBRIE

L Pamflet (Marcu Tr.), Tatiana, Adonis. Cota: 
30 — 35,00 lei.
II. Rovina (Baraonici), Ancorat, Simfonia II. 
•ta : 4,G0 — 196 — 357,10. Grdine triplă : 
71,20 lei.
HI. Pitic (Avram G.), Gresia, Săbărel. Cota: 
30 — 1430 _ 61,60 lei.
IV. Caliban II (Strijiniuc), Vampir, Zăduf, 
ta : 8,80 — 15-8,70 — 45,20. Ordine triplă : 
51,80 lei.
V. Rotaș ,<Savu N.), Zori de zi, Blanca. Cota : 
50 — 1227 — 497,40 lei.
VI. Zefira (Tănase Gh.), Wine tu, Triumf. Cota: 
20 — 26,10 — 339,90 lei.
VH. Priveliștea (Oană I.), Berna, Oravița. 
ta : 10,80 — 21,50 — 27,90 Iei.

REZULTATELE DE DUMFNICA 22 NOIEMBRIE

I. Giafar (Cîmpeanu), Lăcusta, Vultur. Cota : 
20 — 29,90 lei.
II. Piculina (Lazar Gh.), Simeria, Severin, 
ta : 6,00 — 42,00 — 187,30 lei.
III. Leonel (Stoian P.), Cărăbuș, Minciunica. 
ta : 6,70 — 46,80 — 120,60 lei.
IV. Gazela (lonescu I.), Făt Frumos, Faraon.
ta : 11,00 — 122 — 50,00. Ordine triplă :
13,60 lei.
V. Germinai (Cîmneanu) , Snop, Justin. Cota :
50 — 32,10 -• 58.40 lei.
VI. Jaguar (Huțulcag), Muson, Cerdac. Cota :
70 — 25,20 — 48,50 lei. Ordine triplă :
3,60 lei.
VII. Logodna (Stoian P.), Prîslea, Melhior.
ia: 4,70 — 24,50 — 58,60 lat

oferite de utemiștii Ion Bobîrnac (lă
cătuș), Dumitru Chiriță (planificator). 
Dumitru Jiteanu (lăcătuș), Virgil Li- 
chi (lăcătuș), componenți ai echipelor 
de fotbal de seniori și juniori, ca și 
de alți numeroși sportivi care dovedesc 
o temeinică preocupare pentru îmbo
gățirea cunoștințelor lor politice și ide
ologice. Consiliul asociației sportive și 
în special comisia de propagandă (res
ponsabil tov. Niculae Marcu) se inte
resează îndeaproape de frecvența spor
tivilor la cursurile politice. Strînsa le
gătură cu lectorii permit comisiei de 
propagandă și consiliului asociației 
sportive „Steaua Roșie" să urmărească 
participarea sportivilor la cursuri și să 
ia măsurile necesare atunci cînd unii 
dintre aceștia au absentat ori s-au 
prezentat nepregătiți. Un astfel de caz 
a fost oferit de Dumitru Constantin, 
care a lipsit de cîteva ori nemotivat. 
In urma criticii care i s-a făcut în ca
drul organizației U.TM. și de către 
consiliul asociației sportive, tînărul 
sportiv se străduiește să învețe cît mai 
bine, pentru a-și ajunge din urmă to
varășii de grupă. Comisia de propa
gandă se interesează și de studiul 
individual al cursahților, controlînd 
modul în care sportivii se pregătesc 
în vederea seminariilor.

Ridicîndu-și necontenit nivelul po
litic, sportivii de la fabrica „Steaua 
Roșie" din Bacău sînt întotdeauna prin
tre fruntașii în producție. Ei urmăresc 
neîncetat ridicarea productivității mun
cii, găsirea de noi metode de lucru 
prin care să se poată aduce economii, 
prin care să sporească producția fa
bricii. Iar pe terenul de sport ei sînt 
exemple de pregătire și de disciplină, 
luptînd cu toată ardoarea pentru vic
toria asociației lor.

D. STANCULESCU

S-a încheiat campionatul republican pe echipe

Pază din inliimrea C.C.A.—Progresul Clu/ ciștigaiă de pr.nia echipă. Pe 
planșă Mustață — C.C.A. (stînga) și Szantay

Foto : Gh. Dumitru
Echipa de sabie a Casei Cenirule a 

Armatei a înregistrat a performanță 
deosebită, cucerind pentru a zecea 
oară titlul de camp’oană a țării. Este 
un succes pe deplin meritat, o per
formanță neegalată de nici o altă for
mație pînă acum. Invingînd în returul 
campionatului pe cele două adversare 
principale, Progresul și Dinamo Cluj, 
echipa de sabie a C.C.A. a totalizat 
41 de puncte și a devenit astfel cam
pioană a țării. Echipa a fost formată 
din trăgătorii: Dumitru Mustață, Cor
nel Pelmuș, Octavian Vintilă, Gheorghe 
Alexe și Cornel Căpruci'.i.

Iată rezultatele tehnica înregistrate: 
Știința Tg. Mureș — C.S. Oradea 
8—8 (victorie la tușe pentru Știința); 
C.C.A. — Voința Cărei 14—2; Dinamo 
Cluj — Progresul Cluj 9—7; Progre
sul București — Petrolul Ploești 10—6; 
C.C.A. —' C.S.O. 10—6; Voința — 
Dinamo 5—11; Progresul Cluj — Pro
gresul București 13—3; Petrolul — 
Știința 2—14; Dinamo — C.S.O. 12—4; 
Progresul București — Voința 9—7; 
Știința — Progresul Cluj 8—8 (vic
torie pentru Progresul); C.C.A. — Pe
trolul 15—1; C.S.O. — Progresul 
București 7—9; Voința — Știința 7—9; 
Progresul Cluj — C.C.A. 7—9; Petro
lul — Dinamo 2—14; Știința — Pro
gresul București 7—9; Voința — 
C.S.O. 5—11; Petrolul — Progresul 
Cluj 5—11; C.C.A. — Știința 12—4; 
Progresul București — Dinamo 5—11;

tESBTSa —-
In etapa de ieri a campionatelor

Dispute pasionante
și strînse

*
In uiți

MASCULIN
ȘTIINȚA CLUJ—C.C.A. EO-35 (57—59)

A fost cea mai frumoasă întîlnire 
de baschet găzduită de orașul Cluj în 
actualul campionat. Meciul a fost foar
te spectaculos, ambele echipe luptînd 
din toate puterile pentru a învinge. 
Evoluția scorului a fost foarte strîn- 
să și deseori tabela de marcaj a indi
cat scor egal. C.C.A. a luat la înce
putul reprizei secunde un avantaj de 
10 puncte, dar prin eliminarea iui 
Novacek (pentru comiterea a cinci 
greșeli personale) și datorită unei se
rii de atacuri reușite ale gazdelor, 
studenții au izbutit să egaleze: 62 —62. 
Scorul a evoluat apoi astfel (în fa
voarea militarilor) : 68—67, 70—69, 
76-/4, 78—76. In ultimele minute, 
baschetbaliștii de la C.C.A. s-au dis
tanțat și au realizat o frumoa
să și meritată victorie. In ge
neral, echipa C.C.A. a practicat un 
ioc mai tehnic, în care acțiunile co
lective și precizia în aruncările de la 
distanță și de la semi-distanță au 
avut un rol hotărîtor. Punctele au fost 
înscrise de: Nedef 23, Eodor 15, Ni- 
cidescu 14, Nedelea 10, Novacek 8, 
Eolbert 8, Dinescu 6, Cimpoiaș 1 pen
tru C.C.A. șj de: Albu 27, Saroși 13, 
Radu 12, Bugnariu 9, Chioreanu 7, 
Viciu 4, Litan 4, Vizi 4, pentru Știința, 

lancu Tlberiu — corespondent
ȘTIINȚA TIMIȘOARA—VOINȚA IAȘI 

51—50 (20—25)
Un joc foarte rapid, în care în ma

joritatea timpului conducerea scorului 
au avut-o gazdele. Spre sfîrșitul me
ciului, cînd studenții conduceau cu 12 
puncte șj se părea că meciul „este 
jucat", oaspeții au avut o revenire 
puternică și, mareînd coș după coș, 
au luat conducerea cu un punct. In 
ultimele 30 de secunde Știința a în
scris un coș și a învins. Au marcat: 
Popovici 13, Cîrlan 9, Drache 8, Dră- 
gătoiu 7, Pușcașu 4, Ivanici 4, Iatcn
4. Bartalici 2, pentru Știința și Vora-

C.S.O.—Progresul Cluj 7—9; Voința - 
Petrolul 7—9; Progresul București — 
C.C.A. 2-14; Petrolul — C.S.O. 4-12; 
Progresul Cuj — Voința 13—3; Ști
ința — Dinamo 10—6; C.C.A. — Di
namo 10—6.

Clasamentul probei: 1. C.C.A. 41 p;
2. Progresul Cluj 38 p; 3. Dinaino 
Cluj 31 p; 4. Știin a Tg. Mureș 28 p;
5. C.S. Oradea 26 p; 6. Progresul 
București 26 p; 7. Petrolul Ploești 18 
p; 8. Voința Cărei 14 p.

*
CLUJ 22 (prin telefon). Sîmbătă și 

duminică au continuat întrecerile re
turului campionatului de scrimă pe e- 
chipe. Și-au disputat întîietatea repre
zentativele feminine. După a compor
tare foarte bună, echipa feminină de 
floretă a Casei Centrale a Armatei a 
ocupat primul loc cu 13 victorii. In 
ultimul meci al returului floretistele 
clubului militar au întîlnit formația 
Dinamo Cluj de care au dispus cu 
10—6. Iată formația echipei campi
oane: Paula Roman, Georgeta Sache- 
larie, Lidia Gribb, Elena Melak si 
Ioana Olteanu. Foarte bună este și 
performanța echipei Dinamo Cluj, (al
cătuită din Ecaterina Lazăr, Iulia Va- 
laskai, Denisa Uray șj Gabriela Fbl- 
dessi), care a ocupat locul al II-lea, 
înaintea trăgătoarelor de la Progresul 
din localitate,

Rezultâtefo'" tehnice: Progresul Cluj 
—C.C.A. 7-rii;<.‘Petrolul PL —Dinaino 

neanu 16, Vișoianu 12, Todirașcu 9, 
Chioreanu 8, Păun 3, Holimberg 2. 
pentru Voința.

Mircea Luca — coresp.
Steagul roșu Orașul Stalin — Dina

mo București 60—54 (29—31).
Progresul București — Dinamo Tg. 

Mureș 58—58 (31—27).
■ Știința București — Rapid Bucu

rești 72—61 (36 -33).
Metalul M.I.G. București — Dinamo 

Oradea 69—43.
FEMININ

ȘTIINȚA CLUJ—VOINȚA BUCUREȘTI 
42—42 (22—25)

Deși a fost de valoare tehnică 
scăzută, întrecerea a plăcut datorită 
combativității jucătoarelor și interesan
tei evoluții a scorului. Studentele s-au 
comportai mai slab decît în etapele 
precedente și au realizat rezultatul de 
egalitate datorită unui finiș mai bun. 
Au marcat: Varody 17, Pop 8, Bugar 
8, Hirsch 3, Beretzki 2, Mike 4, pen
tru Știința șj Bucevschi 15, Bancu 12, 
Florescu 9, Magdin 4, Kelerman 2, 
pentru Voința.

lancu Tiberiu — coresp.
C.S TG. MUREȘ—C.S. ORADEA 

54—55 (25—19)
Localnicele au fost categoric mai 

bune. De remarcat că In repriza se
cundă au înscris toate aruncările li
bere de care au beneficiat
VOINȚA TC. MUREȘ—CONSTRUCTO

RUL BUCUREȘTI 41—44 (25—20)
Mureșencele au condus pină în mi

nutul 25. Echipa Constructorul, mai 
rutinată, a egalat și în momentele de
cisive a înscris coșuri hotărîtoare.

I. Păuș — corespondent
Progresul București — Știința Bucu

rești 46—69 ( 20—38).
I.C.F.  — Banatul Timișoara 36—29 

(19—11).
Rapid București — Voința Orașul 

Stalin 70—40.

Dinamo
Stadionul Republicii.
Spectatori: 30.000
Timp: frumos.

Din primul minut al repriz 
doua, cînd Vasile Anghel—descl 
Szakacs I—a demarat pe partea 
tă a terenului, de unde a trimis u 
centrare, care l-a prins pe picior

Cluj 4—12; G.S.O. — Progresul Buc. 
4—12; C.C.A. — Petrolul 13—3; Vo
ința Cărei — Dinamo 1—15; G.S.O.— 
C.C.A 3—13; Petrolul — Știința Tg. 
Mureș 4 —12; Dinaino — Progresul 
Buc. 8—8 (victorie la tușe pe îtru Di
namo); Progresul Cluj — Progresul 
Buc. 8—8 (victorie la tușe pentru 
Progresul Cluj); Știința — C.S.O. 
9—7; Progresul Buc. — Petrolul 10—6; 
C.C.A. — Voința 15—1 ; Știința
— Voința 12—4; Progresul Cluj — 
Dinamo 6—10; Progresul Buc. — Vo
ința 14—2; Dinaino — GS.O. 14—2; 
Știința — Progresul Clu; 5—11; Ști
ința — Dinamo 2—14: Voința—C.S.O. 
4—12; Voința — Petrolul 3—13; Pe
trolul — Progresul Cluj 4—12; C.C.A.
— Știința 12—4; Progresul Buc. — 
C.C.A. 7—9; C.5.O. — Progresul Cluj 
4—12; Progresul Cluj — Voința 15—1; 
Progresul Puc. — Știința 9—7; Pe
trolul - C.S.O. 10—6; C.C.A. — Di
naino 10—6.

Clasamentul probei: 1. C.QA. 13 v;
2. Dinamo Cluj 12 v; 3. Progresul 
Clu i 11 v; 4. Progresul București 8 v; 
5. Știința Tg. Mureș 6 v; 6. Petrolul 
Ploești 4 v; 7. GS. Oradea 2 v; 8 
Voin’,a Cărei 0 v.

RADU F1CCH, coresp. regional

■A&mametrtefa e>efiert/face Sco 
■erfieM& Wrt., &facbtâfwtfagi 
și 0a. wifUMuatf&iaeiu rt’țfawva

0 victorie care s-a contu 
in repriza secundă:

Dinaino Bacău-Progresu 
3-0 (1-0)

BACĂU 22, (prin relefon). — 
de spectatori băcăoani au îni 
timpul rece pentru a asista la f 
dintre Dinamo și Progresul Buc 
în speranța că echipa locală 
oferi satisfacția unei mult ași 
victorii pe... teren propriu. Spei 
entuziaștilor suporteri ai formaț 
namoviste au fost confirmate și r 
nu numai prin categorica victor 
ținută — 3—0 (1—0) — ci ș 
jocul de calitate prestat de fot 
de la Dinamo Bacău în repri; 
cundă.

Partida a avut două aspecte d 
In prima repriză, terenul înglr 
cerut jucătorilor mari eforturi 
făcut ca acțiunile să fie lipsite d 
ză și finalitate. Datorită aceste 
am asistat la un joc mai mi 
centru, în care fazele de poarti 
destul de rare. In această pe 
echipa bucureșteană a dovedi* 
recare superioritate, dar apă: 
mației gazdă, practicînd un jo„ 
a închis cu regularitate drumu 
poartă înaintașilor de la Pro 
Așa se explică de ce, în ciuda 
superiorități, bucureștenii n-au 
să egaleze după autogolul li 
trescu. Acesta, în minutul 5, 
să paseze lui Mîndru după o c 
a lui Publik, a trimis mingea îi 
tă. In primele 45 de minute, Pr< 
a ratat două mari ocazii prin V< 
(min. 30) care a trimis min; 
bară și prin Dinulescu (min. 43 
a luftat în apropierea porții.

După pauză aspectul jocu 
schimbat mult. Linia de atac a 
gazdă funcționează foarte bin 
două extreme producînd panică 
reul bucureștenilor. In min. 54 
centrează și Filip din margin 
reului șutează puternic pe s 
scriind imparabil. Cu puțin tin 
iute de terminaiea partidei (m 
același Publik centrează iar 
țîșnește, intervine în traiectoria 
pe care Soare a întîrziat s-o ' 
leze și înscrie din apropiere, 
scorul final de 3—0 în favo< 
pei Dinamo Bacău.

Arbitrul Octavian Comșa (C 
a condus bine următoarele torn

DINAMO BACĂU: Faur - 
SANU, I. LAZAR. Cincu — V? 
Ujvari —: DRAGOI, Țîrcovnicu 
Ciripoi, PUBLIK.

PROGRESUL BUCUREȘTI : 
dru — Nedelcu, DOBRESCU, î 
SMARANDESCU II, Petrescu 
rin, Smăiăndescu I, Dinulescu. 
TEUȚA, Vasilescu.

GH. DAL 
corespo

Petrolul — ]
PLOEȘTI 22, (prin Ielele 

După aspectul jocului, un rezi 
egalitate era mai just. Infringe 
nerului se datorește unor gre 
apărare pe care petroliștii au : 
le fructifice. In minutul 77 
Crăiniceanu a deschis scorul, 
unul dintre miile de suporteri 
trolului nu mai spera într-o 1 
a echipei locale. Tocmai acest 
produs însă revirimentul în r 
petroliștilor, un reviriment cai 
la urmă a fost consfințit print 
tone nesperată. Jocul a fost 
neral de un nivel tehnic satis 
Petrolul, care la începutul pai 
considerat meciul ca o simplă 
litate, a primit o replică foarte 
Jucătorii din Ploești au trebui 
întrebuințeze serios ca să ia' 
atacurilor impetuoase ale oa 
Atacul Petrolului a fost slab 
de mijlocași, compartiment ’ 
Fronea s-â comportat sub posil 
lui. Minerul a jucat tot timp 
chis, construind atacuri spect: 
și foarte rapide. Echipa oaspe 
zat în special pe extrema sting 
niceanu, care a fost r-el mai b" 
înaintare.

In general, meciul a tost ec



etapă a ttarwloi campionatulm categoriei A
irești putea c iști ga... Steagul roșu a terminat turul neînvinsa
inescu, iar mingea lovindu-se 
3 intrat în plasă, victoria echi- 
no era certă. Pînă atunci, de-a 
rimei reprize, Farul reușise 

joc combinat de apărare și 
>ăstreze scorul alb, care expri- 
:tul general al meciului în a- 
irioadă.
golul marcat, se părea că alte 

e. dinamoviștilor nu vor întîr- 
altfel bucureștenii au început 

' jocul, să folosească mai mult 
n special pe Anghel, ceea ce 
t o oarecare superioritate în 
fața porții însă, Dinamo s-a 

; mai greu, n-a știut să gă- 
lomentul cel mai potrivit de 
ci culoare de tragere. Totuși, 
ele 55, 56 și 72 Bukossi de 
și Varga o dată au avut o- 
care ar fi putut înscrie. Insă, 

ala, fie imprecizia șuturilor au 
avantajul creat să nu fie mă-

puțin de

un nivel 
au avut 
Dinarno

utele au trecut încet-încet, me- 
apropia de sfîrșit, iar Dinamo 
marca. Dar, cum se Intîmplă 
a fotbal, cînd una din echipe 
să-și fructifice perioadele de 
, mingea e gata să-i joace... 
un i-a jucat de altfel, ieri, e- 
inamo. In minutul 83, Nicu- 
at pe partea stîngă, a trimis 
n centru lui Olaru, care a sto- 
nul, trimițîndu-1 apoi cu un 
nic sub bara transversală: 1:1. 
încolo, constănțenilor nu le-a

mai trebuit decît să „tragă" 
timp...

In general, jocul a fost de 
tehnic scăzut. Ambele echipe 
pase și preluări defectuoase,
deși a dominat în cîmp cea mai mare 
parte din timp, a jucat departe de ni
velul și posibilitățile jucătorilor. E drept 
însă că echipa era lipsită de doi titu
lari (Călinoiu și Popa) și probabil a- 
cest lucru s-a resimțit. Farul a pus 
prea mult accentul pe apărare, a jucat 
desiînat și fără vlagă și s-a găsit tot- . 
deauna în inferioritate numerică la 
contraatacuri. Echipa constănțenilor a 
avut un punct slab și în Ciosescu, care 
s-a mișcat tot timpul ca un... moș
neag.

Arbitrul: I. Manta (Deva) a condus 
corect următoarele formații:

DINAMO: Uțu — Szakacs II, Nun- 
weiller, Pana it — Al. Vasile, Drago- 
mir — Vasile Anghel, Varga, Bukossi, 
Szakacs I, Koszegi.

FARUL: Ghibănescu — Straton, 
Ciuncan, Florescu — Bibere, Pană — 
Nunu, Olaru, Ciosescu, Niculescu, 
ver.

Din jucătorii de mai sus ne-au 
cut în mod deosebit Nunweiller. 
marcăm, de asemenea, pe Vasile 
ghel, Al. Vasile și Varga (în repriza 
a doua) de la Dinamo și Straton, Ghi
bănescu și Olaru de la Farul.

Bine a jucat și Ciuncan, dar acesta 
a recurs și la durități, care îi umbresc 
comportarea tehnică.

Portarul Todor intervine cu
Se-

pfă-
Re-
An-

G. VASILE

j jucat bine și a încins pe U.T.A.
(1-6) cu 2-0

Ce păcat că meciul Rapid — Stea
gul roșu nu s-a putut menține pînă la 
urmă la nivelul vijeliosului său în
ceput... Am fi asistat la cel mai fru
mos meci al campionatului I Și așa 
însă, cei 30.000 de spectatori pre- 
zenți pe stadionul Republicii vor păs
tra mult timp amintirea excepționalu
lui debut al partidei din vedeta cu
plajului de ieri. Pentru că timp de 
15—20 de minute, întîlnirea Rapid — 
Steagul roșu a fost caracterizată de 
nivelul tehnic și dinamismul 
lor de „zile mari"

A atacat mai întîi Steagul 
a obținut un corner. Apoi un

partide-

DȘANI 22, (prin telefon). — 
itre Jiul și U.T.A., terminat cu 
—0) în favoarea gazdelor, a 
t pe deplin publicul sportiv 
litate, atît din punct de vede- 
mportării echipei gazdă (și bi- 
i al rezultatului), cît și al dis- 
sportivilor. Jiul a meritat vie- 
îtorită faptului că a jucat cu 
oință, a desfășurat un joc în 
tehnic și cu multe șuturi pe 
Tîlvescu și Toții au fost sin- 
cători din echipa gazdă care 
nportat mai slab. Oaspeții au 
t o linie de atac tînără, din 
lipsit Petschovski. înaintașii 

ut prin jocul prestat în cîmp, 
fața porții n-au știut să se

din min. 1, localnicii au o- 
\ deschidă scorul. Nertea pri- 

ninge de la Farkaș, o pre- 
li Gabor, iar acesta îl des- 

: Toth. Extremul dreapta reia 
aproape, pe lîngă bară. Jocul 

ișoară mai mult în jumătatea 
i a oaspeților. In minutele 2, 
), localnicii obțin lovituri de 
re însă nu sînt fructificate, 
i un joc de centru, după care 
32, localnicii au o nouă oca- 
a deschide scorul : Cosmoe 
balonul de Ia Vasiu, trece 

a apărători și șutează de la 
extrem de puternic, la poarta 

ian, care apără. Primul gol 
cris în min. 37. Gabor inter

ceptează 0 minge de la apărarea ad
versă, pasează lui Tîlvescu, iar acesta 
prelungește balonul lui Toth, care trage 
la poartă. Coman respinge și cade la 
pămînt, iar Tîlvescu (care urmărise 
faza) trimite în plasă: 1—0. La re
luare, oaspeții luptă deciși pentru ega- 
lare și în min. 48 și 63 ei obțin două 
lovituri libere. Le execută Pop și Ca- 
paș, dar Crîsnic, atent, apără specta
culos. In min. 79, Gabor centrează 
în fața porții lui Coman, dar Nertea, 
de la 5 m., trage în bara laterală I 
Cel de al doilea gol este înscris în 
min. 83 și este opera lui Nertea care, 
după ce driblează trei apărători, șu
tează puternic de la 16 m și înscrie. 
Arbitrul Piki Kroner a condus corect, 
formațiile :

JIUL: CRISN1C — Romoșan, PA 
NAIT, VASIU — Cosmoe, FARKAS— 
Toth, Tîlvescu, Ciurdărescu, Gabor, 
NERTEA.

U.T.A.: COMAN — Szucs, BA- 
CUT II, Izghireanu — CAPAȘ, Sereș 
— Pîrcălab. Tîrlea, PF.TESCU, Fiorul, 
Pop.

I. ZAMORA și I. PAIAȚA
'•orespondcnți

roșu și 
șut pu

ternic al lui Georgescu a fost greu 
respins de Ghiță, pentru ca un minut 
mai tîrziu (min. 6), Ozon să deschidă 
scorul, după ce primise balonul în po- 
ziție de ofsaid. Oaspeții ripostează 
energic și chiar în minutul următor, 
la o centrare a lui Gane lansat pe 
aripa dreaptă, David reia fulgerător 
în plasă sub privirile parcă stupefiate 
ale apărătorilor rapidiști: 1 — 1. De la 
centru, mingea ajunge curînd în ca
reul Steagului roșu, și Rapid ratează 
o nouă ocazie. Apoi, Todor salvează 
în ultima instanță (min. 11), iar după 
două minute, un șir de ocazii ale fe
roviarilor (în aceeași fază prelungită) 
este întrerupt de un șut ' tras afațșî 
de Ozon. In minutul 21, la o centrate 
a Iui Hașoti, Meszaroș reia din 
afară. Apoi jocul devine mai 
Rapid păstrînd însă inițiativa 
spre sfîrșitul reprizei, cînd 

. oaspeții sînt mai activi.
Repriza a doua aparține 

oaspeților, care desfășoară 
bun în cîmp și trag mai 
poartă. In min. 50, Todor 
în picioarele lui Fusulan. După o serie 
de faze de centru, Rapid își creează 
o bună situație de gol, ca urmare a 
unei lovituri libere executată de Ozon, 
din marginea careului (min. 70). După 
cinci minute, David ratează cea mai 
mare ocazie a meciului, reluînd — 
după o ezitare — peste poartă, o

succes, la o minge înaltă, f

minge bine centrată de Hașoti (min. 
75). Este acum rîndul gazdeloi să a- 
tace periculos poarta adversă, dar 
Ene II, „strecurat" pe linia tie fund 
pînă în apropierea porții, scapă mingea 
de sub control și Ghiță lămurește 
faza. Incercînd să-și repare greșeala 
anterioară, în min. 87 David își 
creează o nouă situație de gol — ca 
urmare a unui reușit schimb de locuri 
— șutează spre poarta din care Todor 
ieșise, dar... mingea întîlnește barai 

Deși Steagul roșu a terminat mai 
bine și a avut ocazii mai multe în

repriza secundă, apreciem că rezul
tatul egal răsplătește just eforturile 
celor două echipe, care și-au apărat 
șansele cu multă dîrzenie. Rapid a do
vedit că a depășit în mod definitiv 
perioada grea prin care a trecut, reu
șind să presteze în general nn joc 
bun. Unii echipieri par a nu avea 
însă suficientă rezistență, (atacul a 
mers mai slab în repriza a doua), iar 
apărarea a avut multe momente de 
nesiguranță. Dintre jucători, s-au e- 
vidențiat: Al. Lazăr, cel mai activ 
înaintaș, Todor (care nu înțelege încă 
să renunțe la gesturile lui nesportive)* 
Koszka și Ozon, în prima repriză, 
cînd a creat bune ocazii de sut par
tenerilor săi.

Steagul roșu a confirmat încă o dată 
valoarea sa. Este o echipă completă, 
matură, omogenă. în repriza a doua, 
ne-a părut însă că se mulțumește, nu
mai cu... menținerea titlului de echipa 
neînvinsă : altfel, dacă forța mai mul:, 
putea obține și victoria. Cei mai 
buni : David, Fusulan, Szigeti, Bîrsan, 
Gane și chiar Meszaroș, deși a jucat 
greu, din 
minutul 2.

Arbitrul 
sancționat 
cat Ozon, 
lă, el a condus bine.

RAPID: Todor -
nu, Greavu 
Copil, Ozon, 
Lazăr.

STEAGUL 
cea, Zaharia, 
geti — Hașoti, Fusulan, Gane, Mesza
roș II, David. ,

8. RADU

cauza unei accidentări în

D. Rusu din Arad n-a 
ofsaidul din care a mar
in afară de această greșea-*

Neacșa, Dodea-i 
Popescu, Koszka — 

Ene II, Georgescu, AL

ROȘU: Ghiță - Zbîr-i 
Moarcăș — Bîrcin, Szi-

Surpriză la Cluj: Știința—C.C.A. 2-1 (2-1)

din

vole, 
lent, 
pînă 
nou

mult 
joc

mai
un
mult la 

blochează

torie greu muncită

il 2-1 (O-O)
ia repriză ambele echipe au 
ilte ocazii. In repriza a doua 
a dezlănțuit numeroase atacuri 

eric.uloase și în minutul 77 a 
: deschidă scorul : Crăimceanu, 
lin centrul terenului, a trecut 
idversari și a înscris imparabi! 
arginea careului de 16 m. 1—0 
Minerul. Egalarea a survenit 
ul 79. Szokc a încercat să dea

„acasă" dar a luftat și Dri- 
iterceptat și a marcat nestin- 
1.— 1. Cu șase minute înainte 
t, după un schimb de mingi 
idtrlescu și Dridea, ultimul a 
1 capul peste Kiss ieșit ino- 
din poartă și D. Munteanu, 
marcat: 2—1 pentru Petrolul.
M. Cruțcscu (București) * 

competent și autoritar.
OLUL: SFETCU — Pahonțu, 
ÎSCU, Tendler — Fronea. TA- 
U(A. Munteanu) — D. MUN-

A; Munteanu (Tabarcea), 
Babone, Bădulescu.
RUL: KISS — Plev, CO- 
HERESTEȘ — Szdke, Peret— 
Groza, Leahevici, MILEA

'.EANIJ.
ÎDROSIAN și ȘT. IONESCU 

corespondenți

CLUJ 22, (prin telefon). — Desfă- 
șurînd un joc excepțional, dovedind 
multă hotărîre în acțiuni și susținuți 
de un public entuziast, studenții clu
jeni au realizat o victorie de prestigiu 
cu scorul de 2—1 (2—1) în fața redu
tabilei formații a C.C.A. Gazdele s-au 
impus, mai ales în prima repriză, cînd 
întreaga echipă a luptat mult. Mili
tarii, deși au dovedit omogenitate și o 
bună tehnică individuală, totuși au 
făcut multe greșeli — atît în atac cît 
și în apărare — datorită, după noi, 
nervozității care i-a cuprins din mo-nervozității care i-a cuprins din 
mentul în care formația gazdă a pre
luat conducerea.

Jocul este început de Știința, care 
inițiază cîteva atacuri deosebit de pe
riculoase. Astfel, în min. 6 Munteanu, 
bine servit de H. Moldovan, are oca
zia să deschidă scorul, dar mingea 
șutată de el lovește bara I Deși în 
plină dominare a gazdelor, militarii 
deschid scorul: în minutul 11, Tătaru 
centrează lui Constantin (aflat la 
12 m. de poartă) și acesta înscrie im- 
parabil: 1—0 pentru C.C.A. In min. 
18, oaspeții au din nou ocazia să în
scrie : la e centrare a lui Tătaru, 
Alexandrescu trage din imediata apro-

C.S.M. S. lași, Știința Timișoara și Corvinul Hunedoara
au terminat

SERIA I

Focșani

Foresta Fălticeni

Rădăuți

Dinamo Galați — Unirea
6—1 (4—1) 

Unirea Iași
3—0 (1—0) 

Prahova Ploești — C.S.M.
3—0 (0—0)

Gloria Bistrița — Rulmentul Bîrlad
1—0 (0—0)

Victoria Suceava — Știința Bucu
rești I — 1 (1 — 1)

S.N.AL Constanța — C.S.M.S. Iași 
0-2 (0-1)

C.F.R. Pașcani
2—0 (0—0).

Victoria Buzău

C1ASAMEHTUL

1. C.S.M.S. Iași
2. Dinamo Galați
3. Prahova Ploești
4. Știința București
5. Unirea Iași
6. Victoria' Suceava
7. Foresta Fălticeni
8. Rulmentul Bîrl :d
9.S.N.M. Constața

10. C.F.R. Pașcani
11. Gloria Bistrița
12. C.S.M. Rădăuți
13-Victoria Buzău
14. Unirea Focșani

pe primul loc in
SERIA A ll-A

Știința Craiova — Metalul Tîrgo- 
viște 2—0 (2—0)

Pompierul București — Flacăra Mo- 
reni 1—0 (0—0)

C.F.R. Timișoara — C.S.M. Reșița 
1-0 (0-0)

Drubeta Tr. Severin — C.S. Craiova 
3-0 (1—0)

Dinamo Pitești — Știința Timișoa
ra 0—0

/Metalul Titanii Buc. — Metalul Oțe
lul roșu 5—1 (1—0)

Poiana Cîmpina — Carpați Sinaia 
1—0 (0-0).

categoria B
III-A

— GS. Tg. Mu-

SERIA A
C.S.M. Baia Mare 

reș 6—0 (3—0)
C.F.R. Cluj — Industria Sîrmei Cîm-

pia Turzii 2—2 (2—0).
C.F.R. Arad — A.S.A. Sibiu 1—3 

(1-1)
C.S. Oradea

(2-0)
Recolta Cărei

4-1 (1—1)
Corvinul Hunedoara 

Arad 5—0 (3—0)
Traclorul Or. Stalin — Gaz Metan 

Mediaș 1 — 1 (0—0)

Rapid Cluj 2—1

Chimia Făgăraș

A.M.E.F.A.

Clasamentul

1. Corvinul Huned. 13 8 3 2 30:12 19
13 11 1 1 42:10 23 1. Știința Timișoara 13 9 3 1 30:10 21 2. A.S.A. Sibiu 13 5 6 2 28:15 1613 9 2 2 29:13 2. Poiana Cîmpina 13 6 4 3 18:13 16 3. C.S. Oradea 13 7 2 4 23:18 15
13 5 5 3 23:16 15 3. Dinamo Pitești 13 7 2 4 22:18 16 4. C.S.M. Baia AL 13 5 5 3 24:14 15
13 6 2 5 23:13 14 4. Flacăra Moreni 13 7 1 5 17:16 15 5. Recolta Caret 13 6 3 4 23:19 15
13 6 2 5 17:14 14 5. C.F.R. Timișoara 13 5 4 4 22:15 14 6. A.M.E.F.A. Arad 13 7 1 5 13:15 15
13 5 4 4 16:16 14 6. Știința Craiova 13 6 2 5 16:16 14 7.C.F.R. Cluj 13 6 1 6 16:15 13
13 4 4 5 20:19 12 7. Pompierul 13 6 2 5 15:19 14 8. Tractorul Or. Stalin
13 5 2 6 12:21 12 8. Metalul Titanii 13 6 1 6 18:18 13 13 3 6 4 16:14 12
13 4 3 6 16:18 11 9. Drubeta T. Sev. 13 3 5 5 15:16 11 9. Ind. Sîrmei C. T. 13 3 6 4 21:19 12
13 4 3 6 11:19 11 10. C.S. Craiova 13 3 5 5 17:22 11 10. Gaz Metan Med. 13 3 5 5 17:23 11
13 4 2 7 13:19 10 Il.CS.M. Reșița 13 4 2 7 23:23 10 11. Chimia Făgăraș 13 4 2 7 18:26 10
13 4 .2 7 17:37 10 12. Met. Tîrgoviște 13 4 2 7 18:22 10 12. Rapid Cluj 13 3 4 6 14:22 10
13 2 4 7 13:21 8 13. Metalul O. Roșu 13 4 2 7 19:30 10 13. GF.R. Arad 13 3 3 7 11:21 9
13 1 6 6 13:29 8 14. Carpați Sinaia 13 9 3 8 13:25 7 14. C.S. Tg. Mureș 13 4 1 8 11:32 9

piere a porții, dar Kromely salvează 
în ultima clipă! Meciul se echilibrează, 
studenții inițiind și ei o sene de 
atacuri bine concepute. La un astfel 
de atac, în min. 25, Horațiu Moldo
van — după ce scapă de Zavoda II—■ 
trage puternic la poartă. Voinescu sur
prins, reușește totuși să boxeze mingea, 
care însă ajunge la Munteanu și a- 
cesta înscrie <fe la 5 m.: 1—1. O 
frumoasă ocazie de a înscrie au apoi 
studenții în min. 30, dar Mateianu 
trage de puțin pe lîngă bară In 
min. 37, gazdele înscriu și cel de al . 
doilea gol: H. Moldovan reușește să 
treacă de Apolzan, .pasează Iui Suciu 
și acesta lui Mateianu, care aflat în 
bună poziție de șut, înscrie specta
culos : 2—1 pentru Știința La reluare 
studenții au noi ecazfi de a-și mări 
avantajul, în min. 50 cînd Munteanu 
trage prin surprindere și Voinescu 
salvează cu mare greutate în corner. 
De asemenea, în min. 65. H. Moldo
van îl lansează pe Suciu, care trage 
la poarta părăsită de Voinescu dar 
Apolzan salvează de pe lima portn. 
Urmează a perioadă de dominare 
netă a formației militare, dar aceasta 
ratează cîteva ocazii bune prin Tătaru 
(min. 70) și Constantin (min. 83’.

Arbitrul Gh. Osiac (Timișoara* a 
condus cu greșeli (care n-au influenlat 
însă rezultatul) următoarele formalii: 

STIINTA: Moguț — Kromely.
GEORGESCU, Costin — P. Emil, Ne- 
delcu I - IVANSUC, MUNTE'NU. 
Suciu, MATEIANU, H. Moldovan.

C.C.A.: VOINESCU - Zavoda II. 
Apolzan, Zavoda I — JFNEi, Bone — 
Cacoveanu, CONSTANTIN, Alexan
drescu, RAKSI, Tătaru.

RADU FISCH

Iată cum arată un buletin cu 12 rexultate exac
te la concursul Pronosport nr. 47 de duminici 
22 noiembrie :

X
X
1
1
1
1 
•>

I. Rapid București—Steagul :
II. Dinamo București—Farul
III. Știința Cluj—C.C.A.
IV. Dinamo Bacău—Progi

roșu Urasul Stalio
1 Constanta

IV. iiinanio Bacău—Progresul București
V. Jiul Petroșani—U.T.A.
VI. Petrolul Ploești—Minerul Lupeni
VII. S.N.M. Constanta—C.S.M.S. lași
VIII. Victoria Suceava—Știința București
IX. Dinamo Pitești—Știioța Timișoara
X. C.F.R. Arad—Ă.S.Ă. Sibiu
XI. Tractorul Orașul Stalin—Gas Metan Mediaș
XII. Drubeta Tr. Severin—C.S Orar va

La acest concurs au fost depus» 
515.000 variante.

In urma trierii și omologării 
puse la concursul special Pronoex :es din 
noiembrie 1959 au lost stabilite următoarele pre
mii suplimentaro în obiecte :

Categoria Il-a : 5 variante. (Prin tragere la 
sorți, cele două automobile, restul de trei va
riante atribnindu-li-se cîte lei 10.0001.

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Tragerea ... ___  ____ _______

automobile „Wartburg* va avea loe 
noiembrie a. >

•>
X
1

apreiicautiv

winatebi dc-
te

III- a : 16 variante.
IV- a : 124 variante.
V- a : 640 variante.
Vi-a.: 2210 variante.
la_ sorți pentru atribuirea retor iloui 

miercuri 25
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Campionatul republican de motocros Ieri în categoria A
Deși temperatura aerului indica mi

nus trei grade, mii de iubitori ai 
sportului cu motor s-au adunat în ju
rul traseului campionatului de moto- 
cros, situat în spatele stadionului Con
structorul. Cel mai bun alergător al 
fazei s-a dovedit a fi Gh. Ioniță 
(C.C.A.), care a învins de o manieră 
categorică la 250 cmc și s-a dovedit 
un concurent redutabil la 350 cmc 
cucerind locul I în urma unei curse 
pasionante.

Iată, pe scurt, filmul disputelor. La 
■125 cmc a plecat puternic Mihai Pop 
(Dinamo). El a reușit să ia un avans 
de 15 sec. (după trei ture) principa
lului său adversar, Mihai Dănescu. 
Spre surprinderea tuturor, liderul s-a

oprit după trei ture în dreptul meca
nicului. O defecțiune de frînă îl obli
gase să abandoneze pentru cîteva zeci 
de secunde lupta. De această întreru
pere profită Mihai Dănescu. In timp 
ce M. Pop repară, acesta ia 25 sec. 
avans și se pare că în această fază 
va rezolva lupta pentru supremație. 
In turul 7 are însă o pană de cauciuc 
și valorosul său adversar reușește să-l 
apropie tur de tur. Cu 3 ture înainte 
de sfîrșit (turul 12) Mihai Pop ia 
conducerea și nu o mai cedează piuă 
la sfîrșit.

Lupta pentru primul loc la 250 cmc 
a fost deosebit de pasionantă. Liderul 
clasei (Gh. Ion — C.C.A.) a căzut 
de patru ori și a ieșit practic din

Ieri, în cele două campionate,..
BUCUREȘTI. Cu mult interes a fost 

așteptată apariția în Capitală a Științei 
Cluj, care venea după un rezultat fa
vorabil în fața echipei Rapid. Studen
ții, deși au cîștigat meciul cu Victoria 
(3—2)' nu au mai realizat același joc 
de înaltă valoare ca altădată. Echipa 
a dat dovadă de oboseală. In plus, Fie
rarii și Cherebețiu, coloana vertebrală 
a echipei, au [ost și foarte nervoși (în 
special primul). Arbitrul N. Mateescu 
a condus corect echipele: ȘTIINTA: 
Dăbală, Ionescu, Fieraru, Szido, Băr
buță, Cherebețiu — Stelea, Datu. VIC- 
TC RIA: Ungureanu, Cohn, Șușelescu, 
Georgescu, Mitroi, Ghertinișan — Lu
pan, Săndulescu, Vasiliu.

O surpriză pentru spectatorii bticu- 
reșteni prezenți în sala Giulești a fost 
comportarea execelentă a tinerei (or

ații Știința Timișoara, care a pus 
la grea' încercare pe experimentați^ ju
cători de la Rapid. Puțin a lipsit să se 
înregistreze o mare surpriză. Spunem 
aceasta întrucît la scorul 13—13, în 
setul 4, jucătorul Drăgan (Rapid) a co
mis dublă la blocaj, care a rămas ne
sancționată de arbitrul C. Florescu 
(Buc.). Știința avea în acel moment 
și serviciul. (M.T.).

TIMIȘOARA. Jocul feminin Știința- 
Rapid București a avut un final neaș
teptat: arbitrul Dimoftache (Cluj) a 
eliminat de pe teren pe jucătoarea ti
mișoreană Elisabeta Goloșie și a refu
zat să mai conducă meciul în conti
nuare. Antrenorul Velescu (Știința) a 
încercat, conform regulamentului, _ s-o 
înlocuiască pe Goloșie cu altă jucă
toare, dar arbitrul nu a mai condus 
meciul. Această situație s-a petrecut la 
scorul de 5-1, în setul 3, pentru Rapid. 
Primele două seturi reveniseră tot bucu
reștenilor cu 15—11 și 15—5.

MIRCEA LUCA 
corespondent)

3), Progresul București-Metalul M.l.G. 
București 0-3 (9, 11, 6), Știința Cluj- 
Voința Sibiu 3—2 (15—9, 13—15, 12— 
15, 15—5, 16—14), Someșul Cluj-Di- 
namo București 1—3 (15—12, 8—15, 
8—15, 4—15), Petrolul Constanța-Voiri- 
ța Orașul Stalin 2—3 (8—15, 12—15,

inia Timișoara-Rapid București

15—8, 15—8, 3—15). Meciul Știin{a
Timișoara-Rapid Buc. a fost întrerupt.

1. Dinamo București 7 7 0 21: 3 14
2. Rapid București 6 6 0 18; 3 12
3. Someșul Cluj 7 5 2 17: 8 12
4. C. P. București 752 17:10 12
5. Metalul M.l.G. Buc. 743 15:13 11
6. Voința Orașul Stalin 743 14:14 11
7. Știința Cluj 734 13:15 10
8. Voința Sibiu 725 11:17 9
9. Progresul Bucureștt 7 2 5 9:17 0

10. Progresul Tîrgoviște 7 2 5 7:18 0
ÎL. Petrolul Constanța 707 8:21 7
12. Știința Timișoara fi 1 5 6:17 7

Clasamentul este întocmit fără meciul Sti-

disputa pentru primul loc. Duelul Gh. 
Ioniță — M Cernescu, 
loc pe mai mult de 3/4 
ținut încordată atenția 
oferindu-le faze deosebit 
te. Gh. Ioniță a rezistat 
asaltului dat de M. Cernescu și a cîș- 
tigat pe merit primul loc la această 
categorie.

Mihai Pop (Dinamo) — favoritul 
nr. 1 al clasei 175 cmc — a avut o 
pană de cauciuc și a trebuit să se 
mulțumească cu locul 4, loc care nu 
afectează poziția sa în clasamentul 
general al probeî.

Ultima cursă a zile! — clasa 350 
cmc — a oferit spectatorilor o între
cere foarte disputată. De Ia start con
ducerea a aparținut concurentului Gh. 
Ioniță (C.C.A.). După o luptă intere
santă el a fost depășit de Al. Lăză
rescu (Rapid) — un alergător în for
mă foarte bună. In timp ce Gh. Io
niță îl urmărea, a fost oprit — in 
mod nesportiv — de V. Szabo (Di
namo), ajuns cu un tur. După de
pășirea acestuia, el și-a continuat 
cursa pentru ca în dispută să inter
vină un nou gest nesportiv (de data 
aceasta săvîrșit de M. Dănescu de la 
C.G.A.) care l-a oprit pe Al. Lăză
rescu. Victoria a revenit pe merit a- 
lergătoriilui Gh. Ioniță.

Rezultatele tehnice ale fazei a IH-a: 
începători: 1. K. Rautentstrauch (Vo
ința Sibiu); 2. M. Voicu (Voința); 3. 
Gh. Mițu (Vulcan); 175 cmc: 1. Tr. 
Macarie (Dinamo); 2. St. Iancovici 
(Metalul MIG); 3. Tudor Popa (Dina
mo); 4. Mihai Pop (Dinamo); 5. Gh. 
Bănică (Rapid); 125 cmc: 1. Mihai 
Pop (Dinamo); 2. M. Dănescu 
(C.C.A.); 3. Iosif Popa (Dinamo) ; 
350 cmc: 1. Gh. toniță (O.C.A.); 2. 
Al. Lăzărescu (Rapid); 3. H. Sitzler 
(Metalul MIG); 250 cmc: 1. Gh. Io
niță (C.C.A.); 2. M. Cernescu (Dina
mo); 3. 
Gh. Ion 
(C.C.A.);

care a avut 
din traseu, a 
spectatorilor, 

de interesa n- 
pînă în final

Al. Lăzărescu (Rapid); 4. 
(C.C.A.); 5. Gh. Voiculescu 
6. O. Butnaru (Rapid).

Iată rezultatele tehnice și clasamen
tele:

FEMININ:’ Comb’. Poligraîid Bucu-i 
rești-Progresul Tîrgoviște 3—0 (7, 3,

PROGRESUL A TERMINAT LA EGALITATE 
CU C.F.R. GRIVIȚA ROȘIE!

PROGRESUL — G.F.R. GR1VITA 
ROȘIE 3—3 (3—0)

Desfășurarea meciului a confirmat 
întrutotul previziunile: Progresul a 
fost un adversar deosebit de dificil 
pentru puternica formație feroviară. 
Jucătorii Progresului au surprins prin 
jocul lor viguros, ofensiv, acționînd 
aproape tot timpul cu baloane la mînă 
și derutînd apărarea feroviară. Legă
tura treisferturilor cu pachetul de îna
intași s-a făcut mult simțită, această 
colaborare traducîndu-se prin cîteva 
atacuri periculoase (min. 8, 24, 45, 
68). N-au fost însă fructificate în prin
cipal, din cauza atacurilor laterale și 
slabei viteze de execuție.

In ceea ce privește formația cam
pioană, aceasta n-a evoluat la adevă
rata ei valoare. Probabil că și obosea
la din ultimele întîlniri (cu Dinamo 
și Constructorul Buc.) să-și fi spus cu- 
vîntul. A fost evident că echipa a făcut 
față cu greu acestei întîlniri, pe care
— totuși — ar fi putut s-o cîștige
— la un avantaj minim—dacă Rotarii 
(excelent, de altfel) n-ar fi ratat de 
puțin înscrierea unei încercări chiar 
în ultimele secunde ale partidei... Rea
lizatorii: Tănase (min. 12) pentru 
Progresul și Tîbuleac (min. 48) pen
tru Rapid, ambii din lovitură de pe
deapsă. Din cei 30 jucători care au 
evoluat s-au impus prin jocul prestat: 
Ghiriac, Paloșanu, Tănase și Vicol de 
la Progresul, C. Stănescu, Oblemenco, 
Rotaru și Moraru de la Rapid. Co
rect arbitrajul lui N. Ghiondea.

T. BRĂDAȚEANU
ȘTIINTA CLUJ—CONSTRUCTORUL

BUCUREȘTI 6-0 (0—0)
CLUJ 22 (prin telefon de la trimi

sul nostru). Intîlnirea dintre cele două 
formații a plăcut celor 12.000 specta-

tori, mai ales pentru că echipa locală 
a obținut o frumoasă și meritată vic
torie. Știința a dominat în margine 
prin cei trei prinzători (Demiau, Bo
boc, Fodor), impunîndu-și jocul. In 
prima repriză, Crăciuneanu (mijlocaș 
la grămadă) a greșit însă deschizînd 
cu întîrziere și permițînd apărării ad
verse să-l blocheze de fiecare dată. 
In repriza secundă, el și-a reparat 
greșeala, transmițînd rapid baloanele 
liniei de treisferturi, astfel că Știința 
și-a putut valorifica superioritatea. 
Știința a atacat mult, periculos, și a 
avut ocazia să marcheze în mai multe 
rînduri. Totuși, scorul este deschis a- 
bia în min. 52, cînd Cordoș intercep
tează un balon scăpat de Sava, face 
o cursă de 45 m și marchează la colt 
o încercare: 3—0.

In min. 75, după o suită de atacuri, 
Crișan transformă o lovitură de 
pedeapsă de la 20 m: 6—0. Pentru 
această victorie de prestigiu toată e- 
chfpa Științei merită elogii. Construc
torul București, cu cîteva indisponibw 
li'tăți (Posmoșanu, Luscal, Ghica, Sto- 
ian) a adoptat de la început o tactică 
defensivă, cu 2 fundași: P. Nioulescit 
și Bărăscu (apoi Galdea). Ei au ieșit 
la atac abia la scorul de 6—0, dar nu 
au reușit să mai modifice rezultatul 
deși au avut cîteva ocazii. A arbitrat 
bine V. Georgescu (Buc).

D. CALLIMACHI
G.C.A. — METALUL M.l.G. I 17—0 

(13-0)
CONSTRUCTORUL BIRLAD — DI

NAMO 3—9 (0—6) 
e.S.M.S. IAȘI — ȘTIINTA TIMI

ȘOARA 3—3 (3-0)
• In finala campionatului republican 

de juniori, Constructorul București a 
întrecut Sirena cu scorul de 6—0 
(0-0).

MASCULIN: Tractorul Orașul Sta- 
lin-Dinamo Buc. 1—3 (11—15, 15—10, 
12—15, 13—15), Cetatea Buciir-Utila- 
jul Petroșani 3—0 (7, 8, 4), Victoria 
București-Stiința Cluj 2—3 (11—15, 
2—15, 15—5, 15—12, 15—17), Rapid 
București-Știinta Timișoara 3—1 (15— 
11, 11—15, 15—12, 15—13), Știința 
Galati-Politelinica Orașul Stalin 3—2 
(5—15, 6—15, 16—14, 9—15, 18—16). 
Jocul Constructorul Buc.-C.C.A. va avea 
loc azi după amiază începînd^de 
ora 17 în sala Giulești d...

■5,

1. Cetatea Bucur
2. Rapid București
3. Dinamo București
4. Știința Cluj
5. Tractorul Orașul Stalin
6. Victoria București
7. Știința Timișoara
8. Utilajul Petroșani
9. C.C.A.

10. Politehnica Orașul Stalin
11. Știința Galați
12 Constructorul București 

Miercuri, la Cluj, se va 
Știința Cluț-Dinamo București.

din Capitală.

7 7 0 21: 7 14
7 6 l 20 : 4 U
G 6 0 18: 5 12
6 5 1 17:10 11
7 4 3 16:11 11
7 3 4 13:16 10
7 2 5 12:16 0
7 2 5 11:16 9
6 2 4 6:15 8
7 1 6 8:20 8
7 1 6 7:2G f

6 1 5 7:16 7
disputa restanța

HOCHESgheĂțâ

Echipa R. P. Romine a întrecut cu 7-1
reprezentativa R. P. Ungare

HR1STACHE NAUM

in „Cupa Can pionilor Europeni” la handbal in 7

După un juc dramatic, cu „ prelungiri”, Dinamo București 
Si Spartak Kattowice au terminat la egalitate: 13-13

La Moscova

(Urmare diti pBg. I)

ternic ridică scorul la 2A în favoa
rea echipei noastre. Apărarea selec
ționatei R. P. Ungare face față din 
ce în ce mai greu atacurilor dezlăn
țuite ale jucătorilor romîni care pînă 
ia sfîrșitul reprizei secunde mai în
scriu de două ori: min. 30 Biro, din- 
tr-im șut-golf; min. 32 Takacs I, la 
capătul unei acțiuni personale, stabi
lește la 4-1 scorul reprizei a doua.

In cea de a IlI-a repriză, poarta e- 
chipei R. P. Ungare este apărată de 
de Possonyi, care — în formă deose
bită — salvează go..ui gata făcute. 
Cu toate acestea, reprezentanții noș
tri mai înscriu încă de trei ori prin 
Cazan II (min. 49), Szabo I (min. 
56) și Osaka (min. 60). acesta din 
urmă după ce a driblat întreaga e- 
chipă adversă I Partida s-a terminat 
cu scorul de 7-1 (0-1, 4-0, 3-0) pen
tru echipa R. P. Romîne.

Au jucat formațiile :
R. P. UNGARA: Andorka (Pos

sonyi) — Palotas, Koutny; Patocs. 
Marținttzzi — Lorincz, Zsima, Ba- 
roezi; Balogh, Kenderessy, Zsitva; 
Miks, Grimm, Simon.

R. P. ROmiNA : Sofian — Ionescu, 
Osaka; Varga, Hollo I — Szabo I, 
Ferenczi, Szabo II; Biro, Nagy, Ta
kacs I; Peter, Kalamar, Cazan II.

BUDAPESTA 22 (pein telefon). - 
In cel de al doilea joc susținut de 
hocheiștii noștri în capitala R.P. Un
gare ei au întâlnit, jucînd sub numele 
de selecționata orașului București 
echipa orașului Budapesta. La capătul 
unui meci dinamic, reprezentanții noș
tri au reușit să obțină o nouă victorie 
datorită în special jocului excelent 
prestat în ultima parte a întîlnirii. 
Scor final: 4—I (I—0, 0—0, 3—1) în 
favoarea selecționatei orașului Bucu
rești.

Este de menționat faptul că adver
sarii noștri au jucat mult mai bine 
față de primul meci, orientîndu-se spre 
un joc de apărare cu periculoase con
traatacuri. Hocheiștii romîni s-att 
„mișcat" mai lent în primele două re
prize, angrenîndu-se în jocul de uzură 
practicat de echipa gazdă. In ultima 
parte a meciului, combinînd în viteză, 
ei și-au depășit clar adversarii. Punc
tele au fost înscrise de Nagy (min. 
14), Szabo II (min. 49), Csaka (min. 
55) și Biro (min. 55) pentru Bucii 
rești și de Palotas (min. 47) pentru 
Budapesta.

KRAKOVIA 21 (prin telefon). Echi
pa noastră campioană la handbal în 
7, Dinamo București a întîlnit astă- 
seară în localitate echipa Spartak 
Kattowice, într-un meci contînd pen
tru primul tur al „Cupei Campionilor 
Europeni". Locul de desfășurare a par
tidei a fost schimbat în ultimul mo
ment, sala din Kattowice dovedindu-se 
necorespunzătoare.

După un joc viu disputat, cu lin fi
nal de-a dreptul dramatic, care a 
necesitat și două prelungiri, cele două 
echipe au terminat la egalitate: 13—13. 
In prima parte a meciului, gazdele 
— care s-au acomodat mai bine cu 
dimensiunile terenului de joc (și a- 
cestea ceva mai reduse decît cele 
regulamentare) — au avut inițiativa. 
Atacurile polonezilor, excelent conduse 
de Kulik, au pus la grea încercare 
poarta apărată de Redl. După 10 mi
nute însă, bucureștemi și-au revenit 
echilibrînd jocul. Ambele echipe au 
avut în continuare, pe rînd, conduce
rea Ia scor, repriza terminînrfu-se cu 
un avantaj minim pentru gazde: 7—6.

După pauză, Kulik a mărit avan
tajul polonezilor (8—6) dar replica 
bucureștenilor n-a întîrzîat. Rînd pe 
rînd Covaci, Costache I, Ivănescu și 
iar Costache I au fructificat oca
ziile avute, Dinamo reușind astfel să 
egaleze și chiar să ia conducerea: 
10—9. In ultimele minute jucătorii 
polonezi încurajați frenetic de specta
tori înscriu încă două goluri, față 
de unul al bucureștenilor, astfel că la

scurgerea timpului regulamentar de 
joc, tabela de marcaj indica egalitate: 
11—11.

In prima prelungire, Gostache I ne-a 
adus din nou conducerea, dar atunci 
cînd nimeni nu se mai aștepta (ulti. 
mele secunde) .„ mingea a poposii! 
din nou în poarta lui Redl: 12—12. 
A doua prelungire a început cu atacuri 
puternice ale gazdelor. O neatenție a 
apărătorilor noștri și scorul a devenit 
13—12 pentru Spartak. Și cînd toată 
lumea se pregătea să aplaude victoria 
echipei gazdă, Ivănescu înscrie impa- 
rabil, aducînd dinamoviștilor egala- 
rea.

Meciul se va rejuca la București la 
o dată care, se va stabili ulterior.

Echipa de hochei Brockton (S.U.A.) 
învinsă și in ultimele două jocuri
Campioana de hochei a Statelor U- 

nite, echipa orașului Brockton și-a în
cheiat turneul în capitala Uniunii So
vietice, jucînd vineri un nou meci cu 
selecționata orașului Moscova, iar ieri 
cu echipa Dinamo Moscova. In am
bele întîlniri victoria a revenit ho 
cheiștilor sovietici. Selecționata Mo 
covei a cîștigat cu 12—3 (4—0, 3—c, 
5—0) iar dinamoviștii —• cu 4—0' 
(0—0, 2—0, 2—0). De remarcat că 
Brockton a pierdut toate jocurile dis
putate în compania hocheiștilor so-: 
vietici la scoruri categorice. Ei au pri
mit 62 de goluri și au marcat doar 7.

In programul competițional al ho
cheiștilor sovietici figurează noi întîl
niri internaționale. Astfel, mîine și joi 
reprezentativa U.R.S.S. va întîlni la 
Moscova selecționata Suediei.

Tur de orizont în fotbal
PRELIMINARIILE OLIMPICE
Ieri s-a disputat la Budapesta

2.’.. _ '_i pre-

SCURTE ȘTIRI
♦ DURA 4 REMIZE CONSECUTI

VE, consemnate în meciul pentru ti
tlul mondial de Șașki (dame), cam
pionul lumii Kuperman (U.R.S.S.) l-a 
învins la mutarea 54-a pe chalengerul 
său Dan Dijk (Olanda). Scorul me
ciului este acum de 3—2 în favoarea 
lui Kuperman. Următoarele 5 runde 
ale meciului se vor desfășura în orașul 
Minsk.

♦ INTR-UN MECI INTERNAȚIO
NAL DE BOX disputat la Varșovia 
echipa selecționată de box a Varșo
viei a învins cu scorul de 16—4 re
prezentativa Westfaliei.

IN
• 

înțîlnirea din cadrull turneului 
olimpic (grupa XX) dintre reprezen
tativele R.P. Ungare și Austriei. După 
un meci foarte echilibrat, fotbaliștii 
maghiari au obținut victoria la limită: 
2—1 (1—1). Scorul a fost deschis de 
Albert în min. 1, iar 9 minute mai 
tîrziu Kalhauser a egalai. Victoria 
gazdelor a fost obținută prin punctul 
marcat de Varhidi în min. 46 printr-un 
gol înscris din penalii. Arbitrul Staha- 
tos (Grecia) a condus următoarele 
formații:

R.P. UNGARA: Farago—DailnokȚ 
Varhidi, Novak—Nagy, Borsanyi 
Ivan, Gorocs, Albert, Rakosi, Szimc- 
sak. AUSTRIA: Kitzmiitler—VWtidisch, 
Koschier, Nicker!—Riegler, Hrtiska—' 
Kolhauser, Reiter, Neubauer. Pichler, 
Ninaus.

In urma acestui joc 
grupei se prezintă astfel:

1. R.P. Ungară
2. R. Cehoslovacă
3. Austria

i
1
2

clasamentul

1
0
0

0 0 2:1
1 0 0.0
1 1 1:2

2
1
1

întîhîit echipele9 La Lucerna s-au 
olimpice ale Franței și Elveției. Vic
toria a revenit echipei franceze cu 
scorul de 2—1 (1 — 1).

Clasamentul grupei a XlX-a:
1. Franța 2 2 0 (
2. Elveția 10 0
3. Luxemburg 1 0 0

SPANIA — AUSTRIA 6—3
La Valencia, în prezența a 60.000 

spectatori, s-a disputat înțîlnirea in
ternațională de fotbal dintre primele 
reprezentative ale Spaniei și Austriei. 
Dominînd în majoritatea timpului de 
joc, gazdele au obținut victoria prin 
golurile marcate de Di Stefano (min. 
10), Suarez (min. 14 și 37 — din 
11 m) Jento (min. 50), Marti'nez 
(min. 65) și Matteos (min. 79). Punc
tele învinșilor au fost înscrise de Hof 
(min. 40 — din 11 m), Senekowitz 
(tuîn. 56) și Knoll (min. 86).

Au jucat formațiile: SPANIA: Rama- 
Iets, Mestro, Garai, Garcia-Segara, 
Jensan-AJtece, Martinez, (din min. 70 
Matteos), Di Stefano, Suarez, Jento. 
AUSTRIA: Schmied-Oslanski (din
min. 32 Halla), Stotz, Swoboda-Ha- 
nappt, Koiller-Haîla (din min. 32 Kttoll)' 
Knoll (Senekowitz) Nemetz, Hof, Sker- 
lan.

• Meciuri amicale: la Luxemburg, 
Selecționata Luxemburg — Dinamo 
Tbilisi 0—0; la Dimitrovo, Minior Di- 
mitrovo — Lokomotiv Moscova 2—7 
(1-3).

0
î
1
(3—0

3:1
1:2
0:1

4 
O
0


