
M€upa Campionilor FuropenF* la baschet

Echipa C. C. A. a cîștigat net primul meci 
cu campioana Greciei, P. A. 0. K.: 89-81

La Sofia, formația feminină Știința București 
a pierdut jocul cu Lokomotiv: 58-37

SALONIC, 29 (prin telefon). De
butul echipei masculine C.C.A. in edi
ția 1959—1960 a Cupei Campionilor 
Europeni la baschet a coincis cu o 
frumoasă și categorică victorie reali
zată în fața campioanei Greciei, for
mația P.A.O.K.. Salonic. Intîlnirea s-a 
desfășurat în fața a peste 4.000 de 
spectatori care au aplaudat reușita e- 
voluție a echipei romîne. Aceasta a 
făcut o adevărată demonstrație, obți- 
nînd aplauze vii din partea publicu
lui, care a fost cucerit de rapiditatea, 
precizia, eficacitatea și spectaculozi
tatea acțiunilor baschetbaliștilor romini. 
'Echipa C.C.A. a fost categoric mai 
bună și a dominat în permanență, a- 
vînd în tot cursul meciului un avantaj 
substanțial. Scorul întîlnirii: 80—6t 
(37—17). Formația P.A.O.K.. din Sa
lonic a contribuit în mare măsură la 
realizarea frumosului spectacol, acțio- 
nind cu multă rapiditate, luptind din 
toate puterile pentru o comportare me
ritorie. Pregătirea tehnică și tactică a 
baschetbaliștilor romini a fost însă 
net superioară și a decis rezultatul.

In această partidă, punctele au fost 
înscrise de : Fotbert 14, Fodor 16, 
Nedef 18, Niculescu 19, Novacek 8, 
Nedelea 4, Cimpoiaș 1 (a mai jucat 
Testiban), pentru C.C.A. și de Nico- 
nomu 18, Teodoris 7, Etalios 6, 
Pashallis 1, Kladkas 5, Anghelidis 8, 
Asterîadis 10, Cocos 6, pentru P.A.O.K. 
Au condus foarte bine arbitrii: Cio- 
lacoglu (Turcia) și Radoicovici (R.P.F. 
Iugoslavia).

Echipa G.G.A. a fost invitată să mai 
joace două meciuri la Salonic. Primul 
va avea loc luni seară și se va des
fășura în compania selecționatei ora
șului. Al doilea meci va avea foc 
marți seară, cînd C.C.A. va juca cu 
echipa Aris, una din cele mai valoroa
se formații din Grecia.

★

SOFIA, 29 (prin telefon). Valoroasa 
formație Lokomotiv Sofia a obținut 
aseară o netă victorie în fața echipei 
romîne Știința București, cu scorul 
de 58—37 (24—19). Baschetbalistele 
bulgare au practicat un joc mai bun 
și au dominat în permanență, în spc 
cial în repriza a doua. In echipa Lo
komotiv, care pînă în 1952 a cucerit 
de cinci ori campionatul R.P. Bulga
ria și din 1952 pînă în 1959 s-a cla
sat în permanență pe locul secund 
(după Slavia Sofia), joacă cunoscu
tele Djambazova, E. Popova, V. Po
pova și N. Borisova, din echipa re
prezentativă a țării.

Formația Știința București a jucat 
sub valoarea obișnuită și a fost han
dicapată de media înălțimii superioa
ră a adversarelor.

Cele mai bune jucătoare au fost 
Borisova (Lokomotiv) și Florescu 
(Știința), care au marcat 21 și res
pectiv 12 puncte. Meciul a fost con
dus bine de arbitrii Belosevici (R.P.F. 
Iugoslavia) și Avramidis (Grecia).

T. IIR ISTOV
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16-imile Cupei R. P. R. la Cotbal

U. T. A., Farul și Jiul eliminate!
• Dinamo București a marcat golul victoriei in min. 85. • Scorul etapei la Buzău: 8—1 • Pentru optimi 
s-au calificat 9 echipe din categoria A, 5 din B și 2 din regiuni j Stăruința Sighet și Parîngul Lonea

Timpul frumos a favorizat jocurile 
de ieri din Cupa R.P.R. la fotbaî. 
Meciurile au fost în general interesante, 
unele chiar dramatice, cu oscilații 
pasionante de scor și rezultate neaș
teptate. Dar, iată care sînt rezulta
tele de ieri:

Brăila: RAPID BUCUREȘTI—Di
namo Galați 3—1 (1—0); Galați: 
DINAMO BACAU—Rulmentul Bîrlad
4— 1 (2—0); Vișeul de Sus: STĂRU
INȚĂ SIGHET—C.S.M. Rădăuți 2-0 
(0—0); Bacău: PETROLUL PLO- 
EST1—C.F.R. Pașcani 2—0 (2-0);
Buzău: METALUL TITANII BUCU
REȘTI—Dinamo Tecuci 8—1 (5—0); 
Tîrgoviște : C.C.A.—Poiana Cîmpina
5— 0 (1—0) ; București: PRAHOVA 
PLOEȘT1—Farul Constanța 2—0

Dozsa Ujpest a cîștigat turneu! international
In ziua a doua a turneului, Dozsa 

Ujpest Budapesta și Dinamo Bucu
rești au reușit să obțină victorii, în 
dauna echipelor Combinata divizionară 
și, respectiv, Dynamo Magdeburg, ce-i 
drept nu mai înainte de a trece prin 
multe emoții.

Intr-adevăr, în mai 
nute de la începerea . 
jucătorii maghiari s-au văzut conduși

de polo

puțin de 5 mi- 
primei partide

ceea Blajec sprintează spre poarta lui 
Becker și servit prompt de Zahan în
scrie plasat, jos în colțul drept al por
ții. Apoi este rîndul oaspeților să în
scrie prin Vohs, care, reiea direct o 
pasă de la coechipierul său Kluge.

Soți (Dozsa Budapesta) controlează balonul urmărit îndeaproape 
Foto: B. Ciobanu

Budapesta. Jocul a fost extrem de 
disputat și s-a terminat cu victoria 
meritată a echipei maghiare la sco
rul de 5—3 (3—2). Dinamoviștii 
bucureșteni au atacat mai mult, dar 
an comis numeroase greșeli în a- 
părare. Au înscris: Splis (2), Varga, 
Brinza și Koncz pentru maghiari, iar 
pentru echipa noastră, Grințescu (2) 
și Zahan. Arbitrul italian Andrea Cos
ta a condus cu competență cele 4 
partide de sîmbătă și duminică. Iată 
clasamentul final:

Dozsa Ujpest 
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Dinamo București 
Dynamo Magde
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Selecționata divi
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O fază din pasionantul meci de la Ploești dintre Dinamo București și Metalul 
Tîrgoviște. Eftimie (Dinamo) in luptă serioasă pentru balon cu stoperul Matei^ 

Portarul tirgoviștenilor, Andrei, e gata să intervină.-
Foto : Mircea Popescu-Ploeștî

Surprizele: la Deva, București șl, 
oarecum, la Arad, unde au fost eli
minate trei echipe de „A“. La Ploești 
puțin a lipsit ca Dinamo București să 
joace și prelungiri. Scorul etapei t-a 
realizat Metalul Titanii contra Direac 
mo-Tecuci (8—1). Normală și scon-î 
tată evoluția echipelor C.G.A., Rapid1, 
Progresul, Dinamo Bacău. Știința 
Oluj. Iu schimb, Petrolul, Steagul roșii 
și Minerul Lupeni au cîștigat greii 
S-au calificat: 9 echipe din categoria 
A, 5 din B și 2 din regiuni (notați-1» 
numele: Stăruința Sighet și Parîngul 
Lonea).

(2-0); Pitești: PROGRESUL BU
CUREȘTI—C.S. Craiova 4—0 (1—0); 
Ploești : DINAMO BUCUREȘTI—
Metalul Tîrgoviște 4—3 (2—2); Deva: 
A.S.A. SIBIU—U. T. Arad 2-1 
(0-1); Sibiu: MINERUL LUPENI— 
C.F.R. Cluj 2—1 (0—0); Arad : 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — Jiul Pe
troșani 3—1 (1 — 1); Oradea:
ȘTIINȚA CLUJ-C.F.R. Arad 3-1 
(l—0); Orașul Stalin: POMPIERUL 
BUCUREȘTI—Voința Tg. Mureș 3—2 
(I — 1); Tr. Severin: PARÎNGUL 
LONEA—Olimpia Reșița 1—0 (0—0); 
Tg. Mureș: STEAGUL ROȘU ORA
ȘUL STALIN—Rapid GÎuj 2-1 
(0-0). (Citiți amănunte în pag- a III) ?'

------------------------------------------------------- ț

Campionatul republican de volei

de Firoiu (combinata divizionară) 
cu 2—0, ca urmare a superiorității 
manifestate de bucureșteni, superiorita
te concretizată de Oanță și C. Mari
nescu. In continuare, oaspeții au tre
buit să se întrebuințeze serios pentru 
a remonta din handicap și apoi, puțin 
timp înainte de sfîrșitul primei repri
ze, pentru a lua și conducerea. Pînă 
la jumătatea reprizei a doua meciul 
s-a mai desfășurat sub semnul incerti- 
tudinii’în ceea ce privește ...scorul. Dar, 
după ce echipa Dozsa a înscris și go
lul al cincilea jucătorii Combinatei di- 

- vizionare au slăbit ritmul de joc, per- 
mițînd adversarului să stăpînească te
renul și să mat înscrie pînă la sfîrșit 
încă

In 
țării 
cepe 
Pr>n 
peților este însă promptă și Vohs echi
librează, oarecum, jocul înscriind prin- 
tr-un sut de la distanță.

Imediat după reluare, Blajec 
interceptează o pasă de la adversar, 
face o cursă de toată frumusețea de la 
jumătatea terenului și înscrie spectacu
los un gol care valorează cît două, 
deoarece echipa sa se afla în inferio
ritate numerică. Cu două goluri avan
taj dinamoviștii acționează cu mai pu
țină atenție fapt de care profită for
mația din Magdeburg: în mai puțin de 
2 minute Kluge și Vohs, scăpați pe 
contraatac, finalizează și restabilesc e- 
chilibrul la 3—3. Puțin timp după a-, Dinamo București și Dozsa Ujpest

un punct prin Varga.
cea de a doua partidă, campioana 
noastre, Dinamo București. în- 

foarte bine, înscriind de două ori 
Grințescu și Zahan. Riposta oas-

Dup»ă acest gol dinamoviștii din Bucu
rești preiau inițiativa, încearcă în re
petate rîtlduri poarta apărată de Be
cker și reușesc s-o străpungă în min- 
16,04 printr-o lovitură de la 4 m exe
cutată de Al. Popescu. Este al cincilea 
gol, golul victorios, deoarece pînă la 
sfîrșit, cu toate eforturile ambelor e- 
chipe, tabela de marcaj rămîne nes
chimbată.

Sîmbătă : 
Combinata

Au jucat 
Brinza, 
Soți ; 
Szabo-Simon—Oanță, C. Marinescu, A- 
lexandrcscu. Au marcat, în ordine : 
Oanță (2,11), C. Marinescu, (4,51), 
Varga (5,43), Soți (7,22), Hasznos (9,14), 
Splis (12,31), C. Marinescu (13,17), Brinza 
(15,04), Varga (19,17). Eliminări : Hasznos 
(15,43j, C. Marinescu (16,23), Szabo 
(18,01).

Dinamo București—Dynamo Magde
burg 5-4 (2-1).

Au evoluat formațiile : Dinamo Buc.: 
M. Ștefănescu—Zahan, Grințescu—Bla
jec—Al. Popescu, Culiniac, Kroner; 
Dynamo Mgd. : Becker—Wenzell, Baller- 
stedt—Kollmey—Kluge, Bezold, Vohs. Au 
înscris : Grințescu (2,33), Zahan (4,57) 
Vohs (7.30), Blajec (10,35), Kluge (11,14), 
Vohs (12,51), Blajec (13,45), votis (14,30), 
Al. Popescu (16,04), din 4 m : eliminări: 
Wenzell (2,15), Wenzell (3,32), Zahan 
(9,20), Wenzell (11,40), Grințescu și Ba- 
Herstedt (13,15), Ballerstedt (14,52), Kro
ner (15,46), Zahan (19,01), Bezold (19,17).

Primul meci diti programul de a- 
seară dintre Dynamo Magdeburg și 
Selecționata divizionară s-a terminat 
cu victoria echipei germane cu sco
rul de 6-2 (3—1).

Meciul decisiv s-a disputat între

Dozsa Ujpest Budapesta— 
divizionară 6—3 (3—2). 
formațiile : Dozsa : Lukasz— 

Kusztos—Varga—Splis, Hasznos, 
Combinata : Mureșanu—Firoiu,

C. Marinescu, 
marcat, în 

Marinescu,

Rapid București a învins foarte greu 
la Petroșani

care au luptat mult Voința a știut 
să treacă cu succes peste momentele 
decisive. Daniela Golimaș, Maria 
Stanciu și Maria Bărbos au fost jucă
toarele care au contribuit cel mai mult 
la victoria echipei din Orașul Stalin. 
De Ia Progresul am remarcat pe Ra- 
fira Moisescu, Elena Grigoriu și Mi- 
haela Bărbulescu.

Ilie Rădulescu-coresp. regional.

0 BUCUREȘTI* Jucătoarele de la 
Știința Oluj au întrecut formația bu-

0 PETROȘANI: Formația mascu- 
îjițiă,Rapid București a trebuit, 6ă se 
"întrebuințeze la maximum pentru a 
‘învinge (3—2) echipa locală Utila
jul. Rezultatuil nedreptățește Utilajul, 
care, după aspectul jocului, merita 
victoria. Utilajul a Jucat mai dîrz în 
atac și în apărare. In plus, a luptat 
mai mult. De pildă, în setul I, deșî 
Rapid a condus cu 10—4, localnicii 
au cîștigat ou 15—12. Ultimul set a 

avut pe 
sub orice 
(Craiova)

fost dramatic. Echipele au 
rînd conducerea. Arbitrajul 
critică al lui Vasile Tilcă 
a determinat protestele 
publicului și denaturarea 
jocului. S-au remarcat 
Brandenburg (cel mai 
bun de pe teren), Crivăț, 
Cojocaru (Utilajul), Nico- 
lau, Ponova, Plocon (Ra
pid).

Zoltan Mende-coresp.
0 ORAȘUL STAUN; 

Voleibaliștii de la Trac
torul au părăsit terenul 
învinși după numai trei 
seturi ! Ei nu s-au ridicat 
la valoarea adversarului. 
Cetatea Bucur, decît în 
setul I cînd au condus la 
un moment dat cu 9—4. 
In rest jucătorii echipei 
locale au părut resemnați 
și au pierdut punct după 
punct. în schimb, Cetatea 
Bucur a evoluat foarte 
bine. S-au remarcat Ro
man, Miculescu, Rusescu 
de la învingători, Chiriță 
și Stânei de la învinși.

Petre Dumitrescu-coresp.
0 PLOEȘTI : Intîinind 

pe Voința Orașul Stalin, 
voleibalistele de Ia Pro- < 
greșul Tîrgoviște au pier
dut (2—3) un meci în

Fază din meciul Metalul M.I.G. București « 
Știința Cluj (2—3)

Foto; & Roiby

cureșteană Metalul M.I.G. ou 3—2, 
cucerind o viS&jriî neașteptată. MeS 
ciul a fost de foarte slab nivel tetii 
nic, ambele echipe... întreeîndu-se în 
a face cît mai multe greșeli 1 A în-, 
vins echipa care greșit mai puțin.
Iată rezultatele tehnice el clasament 

tele :
FEMININ: Progresul Tirgoviște-Vo- 

ința Orașul Stalin 2-3 (15^12, 9-15, G-15< 
15-11, 7-15), Rapid Bucureștl-Petrolul 
Constanța 3-0 (4, 6, 11), Dlnamo Bucu- 
rești-ștlința Timișoara 3-0 (2, 5, 13), 
Voința Slblu-Someșul Cluj 0-3 (5, 7,
14) , Metalul M.I.G. București-Știința 
Cluj 2-3 (13-15, 15-11; 12-15, 15-11, 11-
15) , Combinatul Poligrafic Bucureștl- 
Proeresul București 3-0 — - -

1. Dinamo București
2. Rapid București
3. Someșul Cluj

4. C.P.B.
5. Voința
6. Metalul
7. Știința
8. Voința
9. Progresul București

10. Progresul Tîrgoviște
11. Știința Timișoara
12. Petrolul Constanța

Or. StaUn
M.I.G. BUC. 

Cluj 
Sibiu

(10. 7. 7).

Clasamentul este întocmit și cu rezul
tatul meciului Știința Timișoara—Rapid 
București, care a revenit echipei oasp® 
cu 3-0 (11, 5, 1).

MASCULIN : Dinamo București—Poli
tehnica Orașul Stalin 3-0 (7, 9, 7), Ști
ința Timișoara—Victoria București 3—1 
(15-11, 15-12, 12-15, 15-7), Utilajul Petro- 
șani-Rapid București 2-3 (15-12, 5-15j 
13-15, 15-12, 14-10), T ‘ ~
Stalin—Cetatea Bucur
C.C.A.-Știința Galați 3-0 
ința Cluj—Constructorul 
(8, 7, 14).

1. Cetatea Bucur
2. Rapid București
3. Dinamo București
4. Știința Cluj
5. Tractorul Orașul Stalin 8 4 4 16:14 11
6. C.C.A. ««
7* Știință Timișoara 
" victoria București

Utilajul Petroșani 
Constructorul Buc 
Politehnica Or, . 
știința Galați

Tractorul Orașul 
• 0-3 (13, 7, 6);

(2; 13, 2); Ștl-
Bucureștl 3-»

7 1*
6 ÎS 
«u

8.
3.

10. 
11.
12.

8 4 4 12:18 13
8 3 5 15:17 U
8 3 5
8 2 6 

icurești 8 17
Stalin 8 17

• IT

14:1» U 
13:13 M
8:22 •
8:23 3
7:23 •



^Consfătuirea ziarului nostru - - - -
cu cititorii și corespondenții

din orașul Bacău Scoruri strînse în etapa de ieri a categoriei
* ? Zilele trecute la sediul consiliu- I 

lui regional U.C.F.S. Bacău a avut loc 
■o consfătuire cu cititorii și corespon
denții din Bacău ai ziarului 
nostru. La consfătuire au par-, 
«cinat de asemeni tehnicieni, antre-ticipat de asemeni tehnicieni, antre- !' 

I nori și arbitri, precum și activiști 
! -sportivi, președinți și membri ai dife- 
1 sitelor comisii regionale pe ramură d

• Cel mai important joc al etapei 
de ieri (Constructorul Buc— QC.A.) 

*n-a corespuns nici măcar în parte aș
teptărilor. S-a practicat un rugbi lip- 

■ sit de spectaculozitate, monoton. Jo- 
icului deschis, cu șarje rapide pe trei- 
sferturi — caracteristic, dealtfel, celor 
două echipe — i-au fost preferate ac
țiunile încâlcite. In plus, la ratarea—ca 
spectacol — a întîlnirii au contribuit 
și unii jucători, care au abuzat de du-

f

■kport.
Principala problemă discutată cu a-' 

■iest prilej a fost aceea a contribuției, 
pe care presa sportivă o aduce îr 
munca de educare a sportivilor nștri 
'Au fost dezbătute pe larg numeroase 
probleme legate de această importantă, 
sarcină, arătîndu-se concret o serie de 
metode bune folosite în orașul și re- -------- ,....... ,------  ------------
giunea Bacău și scotîndu-se cu curaj' vitură de pedeapsă transformată un
fa iveală multe din lipsurile care maifpecabil dintr-un unghi extrem de difi- 
dăinuie încă în această activitate. Pe cili). Militarii întreprind și ei o se- 
de altă parte, mulți dintre cei care au. rie de atacuri, pe care nu reușesc însă 
luat cuvîntul au făcut interesante pro- ** r?~“’
puneri, analizând ân mod critic felul, 
în care presa sportivă tratează proble-, 
mele educației comuniste a sportivilor. 
Astfel, participanții la discuții, vorbind 
despre actele de indisciplină care se' 
mai comit uneori pe terenurile de 
sport, au arătat că nu este suficient ca 
presa sportivă să ia atitudine împotri-' 
va acestor manifestări nesănătoase, ci 
prin diferite materiale să contribuie la, 
educarea sportivilor noștri, în așa fel, 
îneît asemenea abateri să fie prevenite. ? 
'Majoritatea participanților la discuții 
au subliniat atenția care trebuie I 
'acordată ridicării continue a nivelului 
politico-ideologic și cultural al sporti
vilor noștri. ,

In încheierea consfătuirii, tovarășul' 
M. Costea, redactor șef al presei spor
tive centrale, a mulțumit celor pre-' 
zenli pentru numeroasele și interesante
le propuneri făcute, care au oglindita 
interesul manifestat de cititorii și co-s’ 
respondenții noștri față de principa-î 
lele probleme ale mișcării de cultură 5 
fizică și.sport din țara noastră. Obser-ff 
vațiile și propunerile făcute cu prilejul B 
consfătuirii vor constitui o călăuză» 
prețioasă în activitatea colectivului re-ț’ 
dacțional. g.

• MIHAI POP (DINAMO) DUBLU CAMPION R.P.R. • M. CERNESCU 
(DINAMO) ÎNVINGĂTOR INTR-O CURSA CARE A ENTUZIASMAT 
PUBLICUL • GH. IONIJA (C.C.A.) A CUCERIT TITLUL DEȘI N-A FOST 

PREZENT LA ULTIMA FAZA

Pe o vreme neașteptat de bună 
s-au încheiat întrecerile pentru cuce
rirea titlurilor de campioni republi
cani de motocros. Ultima fază a 
marcat revenirea excepțională a aler- 
jgătorilor dinaraoviști. Ei s-au cla
sat pe primul loc în toate cele pa
tru probe desfășurate ieri și au cu
cerit titlurile de campioni la trei 
clase : 125 cmc, 175 cmc și 350 cmc. 
Pentru dîrzenia lor, pentru asaltul ho- 
tărît pe care l-au dat în această ul- 

' timă întrecere, pentru fazele frumoa-

I. K. Paute'strauch
32 p; 2 .M. Voicu (Vo- 
p; 3. Gh. Mițu (Vul-

HR1STACHE NAUM

,.<7/1 aspect din îmUrjita luptă oferită de desfășurarea clasei 250 cmc: Gh. Ion 
( .(stingă) șt M. Cernescu (dreapta) sînt pe aceeași linie, dar pină la urmă cel 

care va prelua conducerea va fi M. Cernescu
se, dinamice la care au contribuit în 
bună măsură, alergătorii dinamoviști 
merită felicitări.

Gea mai frumoasă cursă a etapei 
și a întregului campionat a fost a- 
ceea de la 250 cmc. Prin lipsa de 
la start a lui Gh. loniță (care avea 
14 p, dar care s-a accidentat la an
trenament), lupta pentru primul loc 
a rămas deschisă. Gh. Ion (11 p) și 
M. Cernescu (10 p), urmau să-și dis
pute titlul. Plecat de la start pe pri
mul loc, Mircea Cernescu dovedește 
chiar de la început o deosebită ver
vă El parcurge corect (însă în plină 
witeză) potecile alunecoase și își

im rit^'
i. ' Jocul l-au început rugbiștii de la

Constructorul- care și-au surprins ad
versarii prin cîteva acțiuni deosebit de 
■periculoase. Ei sînt acei care deschid 
scorul (min. 8) prin P- Niculescu (lo- 

icill). Militarii întreprind și ei o se

al scorul
■i-< marca

să le fructifice. Egalarea survine în 
min. 33, cînd Penciu — la o ezitare 

■a apărătorilor echipei adverse — în
scrie din poziție centrală, printr-o lo
vitură de picior căzută: 3—3. In re
priza secundă sînt de semnalat de am
bele părți eforturi de a se modifica 

1, rămase însă fără rezultat. Re- 
arcați: P. Niculescu, Galdea, Leafi, 

Bărăscu și Simion de la Constructorul, 
Nanu Radu- Kramer, Cojocaru, D. Bar
bu de la C-C.A. Arbitrul D. Zamfir a 
condus cu numeroase greșeli care au 
defavorizat ambele echipe- In min. 70 
au fost eliminați jucătorii Râdulescu, 
Nica și Barbu- (T. St.) 

1 • Din nou Știința Cluj a produs 
fieri după-amiază la București o exce
lentă impresie, furnizînd în compania 
.redutabilului „15“ al Progresului o foar
te plăcută partidă de rugbi.

Protagonistele, de forțe sensibil ega- 
‘le (scorul a fost alb 76 de minute) all 
jucat deschis, cu multe atacuri și con
traatacuri spectaculoase, creînd situa
ții neașteptate care ne-au tăcut adesea 
să palpităm în tribune alături de supor
terii celor două echipe. Le-a lipsit însă 
— spre regretul nostru — capacitatea

creează un avans apreciabil. Gh. Ion 
depășește cîțiva concurenți (în urma 
cărora plecase din start) și se pla
sează pe locul al IlI-lea. In turul ur
mător trece și de Seiler și se anga
jează într-o aprigă dispută cu Mircea 
Cernescu de care-1 despart acum a- 
proape 150 m. Tur după tur, distanța 
se micșorează. Publicul îi ovaționează 
pe ambii alergători. Mircea Cernes
cu, deși evident presat din spate de 
Gh. Ion, continuă totuși să fie calm 
(în aceasta constă și succesul pe care 

Foto: Gh. Dumitru
I-a repurtat) și să se mențină pe pri
mul plan.. In turul al IX-lea, Gh. Ion 
reușește să-l depășească pe Mircea Cer
nescu, dar acesta — cu o îndemînare 
care i-a entuziasmat pe spectatori — 
își reia după mai puțin de 100 m 
locul prim. G11. Ion face eforturi evi-

puțin de 100 m
tace

dente, dar uneori necalculate. Dera
pează de cîteva ori, culminînd cu o 
căzătură (turul 13), care-1 scoate prac
tic din lupta pentru primul loc. Dina
movistul trece primul linia de sosire, 
cucerind titlul de campion.

La 125 cmc, Mihai Pop a cîștigat 
fără drept de apel, ca și la 175 cmc 
de altfel, iar la 350 cmc victoria fi-. 

de a finaliza numeroasele ocazii ivite 
de-a lungul celor 80 de minute- unele 
din ele eșuate la numai cîțiva metri 
de terenul de țintă. Pachetul de înain
tași al Progresului — recunoscut drept 
unul djn cele mai puternice din țară —■ 
a cîștigat „bătălia tușelor" și și-a im 
pus oarecum superioritatea în grămezile

Teofilovici (Constructorul) va fi stopat net de placajul curajos al lui Cio
bănel. Fază din meciul de campionat Constructorul—C-C.A. (3—3) 

Foto: Gh. Dumitru

ordonate. Dar Știința a compensat a- 
ceasta inferioritate printr-o mai fru
moasă concepție de joc și o mai mare 
mobilitate a tinerilor ei echipieri. Au 
impresionat în specia! schimburile dese 
de balon dintre înaintași și treisferturi. 
Partida a fost decisă în ultimele patru 
minute, cînd Chiriac a reușit să aducă 
victoria în tabăra bucureștenilor, atunci 
cînd nimeni nu se mai aștepta, printr-o 
lovitură de picior căzută, după o gră
madă la 5 m de terenul de țintă clu
jean : 3—0. Cei mai buni jucători: 

2.
3. Al. Lăzărescu 

1. M. Cernescu 
Szabo (Dinamo):

M. Cernescu (Dinamo); 
Ion (CCA); " - -

350 cmc;
2. V.

ERONIN ÎNVINGĂTOR

lei. 
n, 

lei.

n, 
lei.

A
Paloșanu, Ciobanu, Chiriac- Dumitrescu 
și Tănase 11 (Progresul), Demian, Că- 
liman, Mazăre, Boboc, H. Pop, Crișan, 
Cordoș (Știința). M- Stănculescu a'ar
bitrat mulțumitor. (D- C.).

•' Numai 3 minute au reușit rugbiștii 
de la Bîrlad să reziste în fața atacu
rilor dezlănțuite de jucătorii Metalului

M-I.G., pentru că în min. 4, Dragomir 
a pătruns în terenul de țintă bîrlădean, 
realizînd prima încercare. Din acest 
moment metalurgiștii nu mai pierd 
inițiativa. Bîrlădenii sau prezentat 
foarte slab în acest meci pe care l-au 
pierdut la scor: 29—0 (10—0). Semna
lăm și o serie de durități, pe care, ar
bitrul C. 'Cocor le-a sancționat pe drept- 
eliminîndu-i pe Scarlat și Crișan (Me
talul), respectiv Vasiliu. Excelent jo
cul lui Dragomir, cel mai bun om al 
echipei gazde- (N. B.).

e‘ Jocul prestat de echipa ieșeană 
C-S.M.S. în fața formației C.F-R. Gri- 
vița Roșie a fost o adevărată revelație. 
Ca umare a frumoasei lor concepții ie
șenii au
Matevsclii și 
au învins cu 
încercări și 
deapsă.

realizat două încercări țrin 
Rădulescu. Bucureștenii 

9—6 (3—0) datorită unei 
a două lovituri de pe-

© Știința
foarte bine în partida cu Dinamo Bucu
rești, dar a ratat mult. Bucureștenii au 
obținut o victorie in extremis, reușind 
abia în min. 78, prin Ghiondea, o lovi
tură de picior căzută și cîștigînd astfel 
cu 3—0-

Timișoara s-a prezentat

(N. Mihăilescu—coresp )

Meciurile din cadrul „Cupei Sfatului 
Popular al Capitalei" au continuat ieri 
dimineață într-o notă de dîrzenie rar 
înlîlnită. Cea mai mare parte dintre 
partide s-au desfășurat la tm nivel su
perior, apreciat de altfel de cei aproape 
K100 de spectatori preaenți în sala Ca
sei de Cultură a Tinere.ulii din raio
nul Grivița Roșie.

Dacă ar fi să alcătuim un clasament 
al meciurilor frumoase, fără discuție 
că primul loc l-am acorda partidei 
dintre „penele" Constantin Popa (Di
namo) și Octavian Eremia (Cetatea

Cota : 5,20-38,80-24,00
Ordine triplă : 381.40 lei.

VII. Castan (Istrate), Bega II, Morala 
Cota : 36,10-107-88,60 lei.
alergările de miercuri

Miercuri 2 decembrie se organizează 
o reuniune pe hipodromul Băneasa 
Trap, incepind de la orele 13,30.

Principala alergare este premiul Ta
laz, în care participă: Egoist 1700 (Ghi- 
nea G.), Paf 1720 (Tigăeru), Nărăyaș 1720 
(Dinu Tr.), Novac 1740 (Pașcă FI.), Ticău 
1760 (Voronin), Oltcț 1760 (Crainic Tr.), 
Oțel 1780 (Szabo Al.), Băltăreț 1800 (Tă
nase).

Un deosebit interes prezintă de ase
menea premiul amatorilor, cu următo
rii concurenți : Birlic II 1700 (Neacșu), 
Minerva 1700 (Pereanu), Garoafa 1700 
(Micu I.), Hrisov 1720 (Mavrodin I.), Pîr- 
jol 1720 (Brebulescu P.), Vulcan 1740 
(Georgescu S.), Zeflra 1740 (Căciulescu 
H.), Hoțu 1740 (Ghiorghiu M.), Minciuna 
III (Avram R.), Evantai 1740 (Argeșca- 
n>> J l. Termina 1760 ICmrian LI

Lupta pentru titlul de caramon

continuă să rămină deschisă
Partida centrală a rundei a XVI-a 

a constituit-o confruntarea dintre pri-: 
nud clasat Mititelu și urmăritorul său 
cel mai apropiat Drimer. Partida s-a 
desfășurat într-un mod foarte intere
sant. Mititelu, cu albele, a obținut ca- . 
litatea și a întreprins un atac puternic 
asupra regelui advers. Drimer n-a gă
sit cele mai bune mutări de apărare 
și a permis lui Mititelu să dea înapoi 
calitatea obținînd în schimb o poziție 
net cîștigată. Intr-un moment cînd 
victoria albului nu mai prezenta nici 
un dubiu, Drimer, în loc sa cedeze 
partida, cum ar fi fost cel mai cava
leresc- a cerut plicul ca să..- întrerupă, 
procedînd într-un mod cu totul nespor
tiv. Publicul, însă, bun cunoscător al 
șahului a acordat lui Mititelu aplauzele 
de rigoare, -înțelegînd că victoria sa 
este iminentă.

Urseanti a cîștigat frumos la Bălă- 
nel, iar Ciocîltea l-a învins pc Szabo 
printr-un îndrăzneț atac la rege. Am
bii învingători continuă să se mențină 
în cursa pentru titlu. Cu un rezultat 
de egalitate au luat sfîrșit partidele 
Pușcașu—Șuta, Rădulescu—Radovici, 
Reicher—Pavlov, Giinsberger—Botez și 
Gavrilă—Joița- Două partide s-au în
trerupt. Pozdoghină are un pion în plus 
la Varabiescu iar Soos un final de 
turnuri avantajos in part'da nctermi-, 
nată cu Ghițescu.

Partida Soos—Mititelu, din runda a 
XVII-a, se număra printre întîlnirile 
decisive ale campionatului. Jucând. 
foarte energic, Soos a străpuns apă-' 
rarea fermă a adversarului său, în
scriind o victorie foarte prețioasă, 
care menține deschisă cursa pentru 
titlu. Iată și celelalte rezultate de 
aseară: Radovici — Reicher >/2—>/2, 
Șuta — Giinsberger ’/2—*/2, Szabo— 
Pușcașu ,72-72. Botez — Gavrilă 
l/2—*/?> IJrseanu — Radulescu >/2— 
*/2, Varabiescu — Bălanei 0—1. In 
partidele întrerupte, Ghițescu are o 
poziție cîștigată la Joița, iar Pavlov 
o piesă în plus (pentru doi pioni) 
lă Ciocîltea. Intr-un final ușor avan
tajos albului s-a întrerupt partida Dri
mer — Bozdoghină.

Clasamentul: 1-2 Mititelu (1), Ur- 
seanu 10* 1 II. * IV. V. VI./, p, 3. Drimer (2) 10 p, 
4-5. Ciocîltea (2), Gunsberger 9*/2 
p, 6 8. Soos (2), Ghițescu (2), Sza
bo 9 p. etc.

nală a revenit lui Gh. loniță care, 
deși n-a fost prezent la fază, a ob
ținut primul loc grație punctajului 
foarte bun realizat în întrecerile an
terioare. Ieri, la 350 cmc, pe primul 
loc s-a clasat M. Cernescu.

Rezultatele tehnice ale fazei a IV-a. 
începători : 1. K. Rautenstrauch (Vo
ința Sibiu); 2. M. Voicu (Voința Bucu
rești); 3. K. Retter (Voința Sibiu) ; 
125 cmc: 1. Mihai Pop (Dinamo) ;
2. M. Dănescu (CCA); 3. I. Popa 
(Dinamo); 175 cmc: 1. Mihai Pop 
(Dinamo); 2. Tr. Macarie (Dinamo);
3. St. lancovici (Metalul^ MIG); 250 
cmc: 1.
Gh.
(Rapid); 
(Dinamo);
3. Al. Lăzărescu (Rapid).

Clasamentele generale ale campio
natului: 125 cmc: 1. Mi'iai Pop (Di
namo) 27 p—campion R.P.R.; 2. M. 
Dănescu (CCA) 26 p; 3. I. Popa (Di
namo) 18 p; 175 cmc: 1. Mihai Pop. 
(Dinamo 27 p—campion R.P.R.; 2. Tr. 
Macarie (Dinamo) 24 p; 3. St. lan
covici (Metalul MIG) 16 p; .250 cmc
1. M. Cernescu (Dinamo) 18 p—cam
pion R.P.R.; 2. Gh. Ion (CCA) 17 p; 
3. Gh. loniță (CCA) 14 p; 350 cmc: 
1. Gh. Ion'ță (CCA) 24 p—campion 
R.P.R.; 2. V. Szabo (Dinamo) 21 p; 
3. Al. Lăzărescu (Raoid) 14 o. La în
cepători a fost stabilit următorul cla
sament general : 
(Voința Sibiu) 
ința Buc.) 17 
can) 16 p.

Reuniunea de ieri de la Băneasa Trap, 
favorizata de un timp minunat, s-a des
fășurat in fața unei asistențe nume
roase.

Principala alergare, premiul Miorița, 
a revenit — după o luptă spectaculoasă 
- armăsarului Eronin. Cîștigătorul a 
parcurs kilometrul în 1’26,8, deși s-a 
handicapat printr-un galop lung luat 
pe prima parte a parcursului.

REZULTATELE ALERGĂRILOR
1. Secera (Vasile Gh.), Rotofei, Eviva. 

Cota : 3,10—44,80 Ici.
II. Harapnic (Mihăilescu), Sonata, 

Graba. Cota • 2,20-35,50-21,00 lei. 
Ordine triplă : 234,20 lei.

m. Blam (Vasile Gh.), Baldachin, Sim
fonia IL cota : 5,50-102,50—44,30

IV. Berna (Tănase Gh.), Orșova 
Hermes. Cota : 3.10-22,50-89,20 
Ordine triplă : 182,50 lei.

V. Triumf (Bonțoi A.), Caliban 
Tarcău. Cota : 2,20-10,70-17,50

VI. Eronin (MibăilencuL Zăduf. Bereta.

In programul campionatului au sur
venit modificări dictate de faptul că 
Aula Institutului de Petrol și Gaze nu 
poate fi pusă în exclusivitate la dispo
ziția întrecerii, cum de altfel ar fi de 
dorit- Astfel, astăzi la ora 9 dimineața, 
vor avea loc parti Jele întrerupte. Mîine 
la aceeași oră încep întîlnirile rundei 
a XVlIl-a. Miercuri dimineața se vor 
juca partidele neterminate- Joi, vineri 
și sîmbătă participanții vor fi liberi, 
urmînd ca duminică la ora 14 să se 
dispute idtima rundă iar la ora 20 par
tidele întrerupte.

„Cupa Sfatului Popular al Capitalei"

Bucur). Am asistat Ia o luptă, în care 
cei doi boxeri și-au trimis o serie de 
lovituri deosebit de spectaculoase. Fi
nalmente, a învins la puncte boxerul 
de la Cetatea Bucur. In primul rund, 
Eremia a comis greșeala de a acționa 
de aproape, lucru de care a profitat 
dinamovistul, care a punctat în acest 
timp foarte mult cu croșeuri la figură 
și la corp. Următoarele trei minute 
an fost, extrem de disputate. Eremia 
intră decis să refacă din handicap și 
trimite muite directe de slînga dublate 
de upercuturi de dreapta la figură. 
Descoperit, dinamovistul „încasează" 
lovituri puternice și pierde repriza. Ul
timul rund este decisiv. Popa at ică 
dezlănțuit. Eremia pare obosit, iar lo
viturile sale își pierd din claritate și 
firește, din eficacitate. Juriul a acordat 
victoria la puncte boxerului de la Ce
tatea Bucur. Decizia a fost greu de 
dat, meciul fiind foarte „strîns", dar, 
după noi cel care avusese un mic 
avantaj, a fost Popa.

ALTE REZULTATE. JUNIORI : V. 
Dorobanții (Pasteur) b.ab. 3 I. Mirce- 
scu (C.P.B.) ; C. Văduva (Dinamo) 
b.p. I. Ion (C.P.B.) ; M. Fleicitș (Sc. 
sp. U.C.F.S.) b.p. D. Anghel (I.R.E.B.); 
Gr. Dumitrescu (T. Noi) b.p. V. Matei 
(Sem.) ; C. Ciupuligă (Constr.) b.p. 
I. Nicolesctt (Șc. sp. U.C.F.S.). SE
NIORI : M Vasiliu (Știința) b. K.O. 2 
C. Florescu (Știința) ; A. Cosma (Gr. > 
Roșie) meci nul cu O. Baciu (C.C.A.) I 
— amical; D. Bălăci (Sem.) b.p. 1.1 
Brucher (C.C.A.).

R. CALARAȘANU



Prahova Ploești — 
'■arul Constanța 2-0 (2-0)
- „Inițial ne-am propus ca în pri- 
reprizâ să facem un joc de apă- 

t, folosind un fundaș „mătură- 
în spatele stoperului Avramescu. 

urmă, ne-am răzgîndit. De la fo
it am jucat deschis..." — ne-a 
arat după surprinzătoarea victo- 
a pluicștanilor asupra Farului 
stanța, antrenorul Tr. Iordaclie. 
>ine au făcut ploieștenii, adăugăm

Este adevărat că la începutul 
Iui, fotbaliștii de Ia Farul — con- 
nxl mai bine balonul — au avut 
xareeare superioritate teritorială, 
au păcătuit însă lăsîndu-se dese- 
surprinși în ofsaid. Intre timp, 
iova s-a „încălzit" și treptat a 
lat inițiativa. In min. 36, Giurea, 
id de la aproximativ 30—35 m, 
iinerit bara, iar mingea ricoșată 
tren a fost introdusă în plasă de 
onescu : 1—0 pentru Prahova 1
e 4 minute, la un șut al lui Bît- 
s-a evidențiat portarul Ionescu, 
a deviat în ultima instanță min- 

în corner. In ultimul minut al a- 
:i reprize o situație identică cu 
din min. 36: lovitura liberă exe- 
tă de același Giurea (un șut pu- 
c de la 30 m) a nimerit bara; 
;ea ricoșată (iarăși 1) în teren a 
introdusă cu capul în plasă de 

tache (2—0). Victoria Prahovei 
pe deplin meritată și se datore- 

jocttlui deschis și curajos pe care 
practicat de la primul pînă la 

ml minut. I. Gheorghiță Bucu- 
a arbitrat bine.

RAHOVA: 1ONESCU—Gavriloa; 
AVRAMESGU, Coidum—Theis,

ea—Cristache, Calotă, DIACO- 
' 1, VEGH, Zinciilescu.
UL: Maroși—STRATON, Giun- 
Pană •— Datau, Bibere—Moro- 

, Bitten, Olarii, MATEI, Sever.
AL. 1NOVAN

51.S.A. Sibiu — U.T. Arad 
2—1 (0—1)!

iVA 29 (prin telefon). Cei peste 
spectatori prezenți pe stadionul 

ite“ au asistat Ia o interesantă 
dă de fotbal încheiată cu victo- 
neritată a sibienilor.
prima repriză cei care domină 
fotbaliștii de la U.T.A. Ei își or- 
.ează bine acțiunile și reușesc să 
ie în min. 31 prin Petescu. Din 

moment arădenii cedează însă 
și sfîrșitul reprizei îi găsește 

bieni în careul adversarilor. Jocul 
prestat de A.S.A. Sibiu în repriza 
a, repetatele lor atacuri (din 14 
i, 7 au fost pe poartă) fac ca în 
57 scorul să devină egal în urma 
ui marcat de Hațieganu. lncura- 
le acest gol, sibienii continuă să 
ne. Ei obțin victoria in min. 83 
r’aboe înscrie prinți -un șut exe- 

i unghi dificil.
..... SIBIU : Eremia — E. Nagy, 
, Ene — Recer, Toderici — Ba- 
Tetea, Protopopescu, Hațieganu, 
eie ; U. T. ARAD : Coman — 
•, Băcuț II, Izghireanu, Pîrcălab 
min. 80 Pop), Neamțu — Pop 
ălab), Țîrlea, Petescu, Floruț, 
an. Bun arbitrajul lui M. Marta 
0-

K. ȘTEFAN și 
ION SIMION 

corespondenți

ipid București — Dinamo 
Galați 3—1 (1—0)

MLA, 29 (prin telefon de la tri- 
nostru). Aproape 5000 de spec- 
au asistat la intilnirea dintre 

arii bucureșteni și dinamoviștii 
alați, terminată cu victoria bucu- 
ilor cu scorul de 3—1. Bucu- 
ii au fost superiori în toate com- 
lentele, au stăpînit terenul și au 
numeroase ocazii de gol.
il a început dinamic, echilibrat. 
Rapid preia inițiativa, dar sco- 
Jssc'ks <|f-abia in min. 44: Lupeș 
u mina pe minge în careu, arbi- 
cordă „11 metri" și Ozon trans- 
: 1—0. In mm 63 Copil inter- 
ză o pasă de la adversar, pa- 
lui Ene, acesta lui Văcaru și apoi 
a ajunge la Ozon care șufează

2—0. După 7 minute, Popescu 
ază la Ene II care urcă scorul 
șut puternic : 3—0. In min. 81, 

intin reduce scorul ; 3—1.
;ID : DUNGU — Greavu, Do- 
Stancu — POPESCU, KOSZKA 

pil, OZON, Ene il, Langa, Vă-

AMO GALAȚI : Petrescu — BO- 
EA, Hulea, Lupeș — DOGAN, 
mtinescu — DUDAȘ, Bogdan, 
in, Veber, Constantin.

ION GIURAN

iința Timișoara — Jiul 
Petroșani 3—1 (1—1)
D 29 (prm telefon). In prima 
jocul a lost echilibrai, in cea

de a doua studenții au dominat mat 
mult, meritînd victoria. Scorul a fost 
deschis de Jiul prin Tîlvescu (min. 
12) la o greșeală a lui Tăiase. Stu
denții au egalat în min. 38 prin Mîța- 
ru, care a înscris din apropiere. In 
repriza a doua, dominarea teritorială 
a timișorenilor s-a soldat cu încă două 
goluri înscrise de Lereter (min. 54 și 
86). S-au evidențiat Codreanu, Coje- 
reanu, Tănase și Lereter, respectiv 
Crlsnic, Romoșari și Nertea. Arbitrul 
Tr. Cruceau (Arad) a condus satis
făcător următoarele formații: ȘTIIN
ȚA: Enăchescu-Codreanu, Tur can,
Barbu-Cojereanu, Tănase - Gîrleanu, 
Igna, Manolache, Lereter, Mîțaru. 
JIUL: Crîsnic-Romoșan, Panbit, Va- 
siu-Cosmoc, Farkaș-Manea, Ghibea, 
Tilvescu, Gabor, Nertea.

ST. WEINBERGER, coresp.

Stăruința Sighet — C.S.M. 
Rădăuți 2-0 (0-0)

VIȘEUL DE SUS 29 (prin telefon). 
,A fost cel mai frumos meci văzut în 
ultimul timp în acest oraș. Echipa din 
Sighet a jucat mai legat, cu mai mult 
elan, înaintașii săi au tras mai mult 
la poartă, și în repriza a doua ei au 

Ionescu, talentatul portar al ploeștenilor, lămurește o situație dificilă. Va fi 
din nou primul la balonul spre care sare și Bîtlan. Fază din meciul Prahova 

Ploești—Farul Constanța (2—0)
Foto : T. Roibu

înscris de două ori prin Kics (min. 
55) și Kotler (min. 75). Rădăuțenii au 
combinat spectaculos, dar au fost lip
siți de eficacitate. Arbitrul Romulus 
Sabău (Cluj) : corect și autoritar.

V. șj GR. DABALA-coresp.

Dinamo București — Metalul 
Tîrgoviște 4—3 (2—2)

PLOEȘTI 29 (prin telefon). Neaș
teptat de dîrză, replica dată de meta- 
lurgiștii din Tîrgoviște i-a surprins pe 
dinamoviștii bucureșteni. Nu este mai 
puțin adevărat că și pentru cei peste 
4.000 spectatori prezenți în tribunele 
stadionului „Petrolul", jocul echipei de 
categoria B a constituit o surpriză plă
cută- Incertitudinea care a dominat 
pînă in min. 85 (cînd Dinamo și-a a- 
sigurat — insjirșit — victoria), fazele 
palpitante și interesante au făcut ca 
partida să placă publicului. Nu insă șt 
focul dur practicat de dinampviști în 
unele momente...

Primul gol a fost marcat de Eftimie 
(care a debutat la bucureșteni 
cu prilejul acestui meci) in min. 5. 
Metalurgiștii nu se descurajează însă 
și pornesc hotărîți să egaleze. Reușesc 
acest lucru în min. 9 cînd egalează prin 
Cazacu. Dinamoviștii ripostează pUn- 
tr-un joc dur pe care arbitrul S- Popa 
(Mediaș) nu-l sancționează. Minutul 
12 aduce din nou conducerea echipei 
Dlnamo. Ene marchează: 2-1. Cinci 
minute mai tîrziu Cazacu este faultai 
în careu însă arbitrul nu acordă lovi
tură de la 11 m, ci de la 16 m (?). 
In min. 30 fundașul Tomescu (Meta
lul) părăsește terenul — pînă la pauză
— fiind accidentat- Cu toate acestea, 
metalurgiștii sînt cei care atacă și în
scriu obținînd egalarea: î i min. 33 
Cazacu marchează transjormînd o lo
vitură liberă de la 17 m- In primul 
minut al reprizei a Il-a Nunweiler în
scrie... în proprie poartă, producind de
rută în rîndul colegilor săi. La aceasta 
se adaugă și faptul că în min. 53. V- 
Anghel ratează un 11 m... Egalarea 
survine insă, în min. 77 prin Varga. 
Tot el este cel care în min- 85 aduce 
victoria dinamoviștilor. Arbitrul Simion 
Popa a condus slab următoarele for
mații :

DINAMO: Uțu — Popa, Nunweiler, 
Panait—AL- VASILE, Dragomir—V. 
ANGHEL, VARGA, Ene, Eftimie, Se- 
menescu ;

METALUL : ANDRE1—TOMESCU,
MATEI. POPESCU—N tescu, Prandea
— Sitaru, PRODANCIUC, CAZACU, 
Rociu, Chiriță.

A. VLASCEANU și L. HOLAN, 
corespondenți

C.C.A. — Poiana Cîmpina
5-0 (1-0)

TÎRGOVIȘTE, 29 (prin telefon). — 
Aproape 5000 de spectatori au asistat 
la un joc frumos, în care C.G.A. a 
obținut o victorie ușoară: 5—0 (1—0). 
Gele cinci puncte ale militarilor au 
fost marcate de Tătaru (min. 23), Ale- 
xandrescu (min. 55), Constantinescu 
(min. 65 și 76), Constantin (min. 88). 
Din min. 30 Poiana a jucat în 10 oa
meni, Dima — accidentat — părăsind 
terenul. Bucureștenii au dominat net 
în repriza a doua, cînd Voinescu a 
primit doar două șuturi la poartă. S-au 
remarcat: Cacoveanu, Tătaru și Con
stantin (C.G.A.), Marin, Ionescu, Bă- 
lăceanu (Poiana).

Arbitrul Petre Badea (Orașul Stalin) 
a condus bine echipele:

C.G.A.: Voinescu — Za vodă II, 
Apolzan, Zavoda 1 — Jenei, Mihăi- 
lescu — Cacoveanu, Constantin, Ale- 
xandrescu, Constantinescu, Tătaru.

POIANA CÎMPINA : Marin — Pos- 
tolache, Ba nu, Gogoașe — Ionescu, 
Nițulescu — Dima, Ene, Bocanu, Bă- 
lăceanu, Dumitru.

MIȘU AVANU 
corespondent

Parîngul Lonea — Olimpia 
Reșița 1—0 (0 0)

TURNU SEVERIN 29 (prin tele
fon). — Meciul dintre Parîngul Lo- 
nea și Olimpia Reșița a revenit pri
mei echipe cu scorul de 1—0 (0—0). 
Terenul moale a îngreunat mult jocul. 
Parîngul a insistai și a reușit să în
scrie punctul victoriei în min. 88, prin 
Petcu, care l-a surprins pe portarul 
Zarici ieșit prea mult din poartă. S-au 
remarcat: Leah (cel mai bun de pe 
teren), Rraibik, Dobrescu, Dima (Lo
nea) și Măgulescu, Potoceanu, Floruț 
(Reșița). A arbitrat bine Ion Petrescu 
(Craiova).

GH. MANAFU, coresp.

Progresul București — C. S. 
Craiova 4—0 (1—0)

PITEȘTI, 29 (prin telefon). Intilnirea 
dintre echipele Progresul București și 
C.S. Crajova s-a desfășurat pe un timp 
foarte frumos. Cei peste 2.000 de spec
tatori au avut prilejul să urmărească o 
partidă interesantă. Fotbaliștii bucu
reșteni au dominat în majoritatea tim
pului. Dovedind o pregătire tehnică și 
tactică superioară. Progresul a învins 
cu scorul de 4—0 (1—0), prin punc
tele înscrise de: Buioc (min. 8 au
togol), Birn (min. 55) și Dinulescu 
(min. 65 și 75). Formațiile :

PROGRESUL : Birtașu — Dobrescu, 
Joniță, Nedelescu — Smărăndescu II, 
Știrbei — Birn, Smărăndescu I, Dinu
lescu, Mafteuță, Vasilescu; C.S. Cra
iova : Găvan — Sandu, Pop, Buioc — 
Ață, Pașcanu — Ionescu, Tode, Vasile
scu, Mirea, Cittrezu.

A arbitrat corect: I. Dobrin (Pe
troșani).

TR. PETCU-corespondent

Petrolul Ploești — C.F.R. Pașcani 
2—0 (2—0)

BACAU, 29 (prin telefon). — Ți- 
nînd seama de perioadele de domina
re ale celor două echipe, un rezultat 
de egalitate ar fi fost mai just. In 
prima parte a meciului au dominat 
fotbaliștii din Pașcani, care au pus 
la grea încercare apărarea echipei 
ploieștene. Ei au ratat cîteva bune o- 
cazii, printre care o „bară" a lui Ro- 
7x>lea. Raportul de cornere în acea
stă repriză a fost favorabil C.F.R.-u- 
lui (5—1). In plină dominare a echi
pei din Pașcani, Petrolul a reușit să 
înscrie două goluri (A. Munteanu — 
min. 16 și Dridea — min. 39), pro- 
fitînd de două mari greșeli comise 
de apărarea feroviarilor.

După pauză cei care aii dominat 
au fost ploieștenii, dar apărarea echi
pei C.F.R. s-a descurcat bine, res- 
ptagînd toate atacurile. Arbitrul V. 
Ulanovici (Bacău) a condus urmă
toarele formații:

C. F. R.: Cristescu—Stumbea, Pa
nait II, Nedelcu—Panait I, Boboc— 
Buzatu, Vornicu, Rozolca, Simina. 
Popa.

PETROLUL : Ringlieanu—Florea,
Marinescu, Tendler—Fronea, Tabar- 
cea—Pahonții, A. Munteanu, Drideo, 
Babone, Bădulescu.

IL1E IANCU-coresp.

Dinamo Bacău — Rulmentul 
Bîrlad 4—1 (2—0)

GALAȚI. 29 (prin telefon). — Me
ciul s-a desfășurat în fața unui nu
meros public, care a asistat la o par
tidă cu o desfășurare spectaculoasă 
și interesantă. Victoria a revenit echi
pei Dinamo Bacău cu scorul de 4—1 
(2—0). In primele minute, inițiativa 
a avut-o echipa din Bîrlad, care a 
cedat însă pasul, permițînd dinamo
viștilor să pună stăpînire pe joc. Go
lurile din prima repriză au fost mar
cate de Publik (min. 9) și Drăgoi 
(min. 35). După pauză, bîrlădenii in
tră hotărîți să refacă handicapul și 
prestează un joc frumos, dar cei care 
marchează sînt tot dinamoviștii, prin 
Asan (min. 57). La scorul de 0—3, 
Rulmentul Bîrlad beneficiază de un 
11 m (în urma unui lienț comis de 
Cincu). Pantelimon transformă (min. 
59). Ultimul gol a fost marcat de 
Drăgoi (min. 75). Formațiile: DINA
MO BACAU: Faur—Giosanu, Cincu, 
Vătafu—Cîrnaru, Ujvary—Drăgoi, Fi
lip, Asan, Giripoi, Publik. RULMEN
TUL BÎRLAD : Leață—Berbece, Istra- 
te, Jurcă—Manta, Stan—A. Slunsciii, 
Pantelimon, Chirilă, Erîncu, Dascălii. 
A condus foarte bine arbitrul O. Tur
cita (Galați).

V. PALADESCU-coresp. regional

Știința Cluj — CFR Arad 
3—1 (0—1)

ORADEA, 29 (prin telefon). — Jo
cul disputat pe stadionul Libertății din 
Oradea a plăcut spectatorilor prin dîr- 
zenia cu care echipele și-au apărat șan
sele. Prima repriză a aparținui fotba
liștilor arădeni, care-și surprind ad
versarii printr-un joc rapid și variat. 
Clujenii acționează lent și dezordonat. 
In min. 43 Rromelij trimite o pasă „a- 
casă" pe care Dohor o interceptează și 
înscrie imparabil. După pauză, stu
denții vădit indispuși de „situația" de 
pe tabela de marcaj joacă mai iute, 
mai decis, cu acțiuni orientate pe poar
tă și în min. 73 egalează: Ivansuc 
(cel mai \bun om al clujenilor) depă
șește întreaga apărare ceferistă și pa
sează lui Suciu care din apropiere în
scrie.

Șapte minute mai tîrziu Mateianu 
execută o lovitură de la 20 m și Petru 
Emil intervine pe direcția mingii trimi- 
țînd-o în plasă. Ultimul gol al parti
dei este înscris în min. 89 de Mateianu 
din 11 m.

ILIE GHIȘA și 
ZOLTAN SINGER, coresp

Minerul Lupeni — C.F.R. Cluj 
2—1 (0—0)

SIBIU, 29 (prin telefon). Jocul a fost 
foarte viu disputat, mai ales în pri
ma repriză, cînd ambele echipe au e- 
fectuat acțiuni rapide, cu multe faze de 
poartă. Scorul a fost deschis de mi
neri în min. 55, cînd Pereț trage ușor 
la poartă iar Dțăgan (C.F.R.) vrînd să 
degajeze schimbă traiectoria balonului 
care astfel intră în plasă. Al doilea 
gol este înscris tot de către fotbaliștii 
din Lupeni (min. 69), prin Crăini- 
ceanu, care — scăpat de sub supra
vegherea lui Dobai — șutează pe sub 
portarul Bucur, ieșit mult din poartă. 
Feroviarii clujeni reușesc să reducă din 
handicap în minutul 88, cînd Oprea 
transformă o lovitură de la 11 m.

A arbitrat bine Ion Palade, Sibiu.
MIRCEA VLADOIANU 

CORNEL PITARU 
corespondenți

Steagul roșu Or. Stalin — 
Rapid Cluj 2-1 (0—0)

TG. MUREȘ, 29 (prin telefon). — 
Intr-un meci viu disputat, Steagul 
roșu a cîștigat la limită cu scorul de 
2—1 (0—0) față de Rapid Cluj.
Spectatorii au fost plăcut surprinși 

de riposta dată de clujeni. Rapid nit 
numai că a făcut față adversarului, 
dar a avut și unele perioade de do
minare. Clujenii nu au reușit însă să 
finalizeze acțiunile de atac. Steagul 
roșu, fără Mezsaroș, a practicat un 
joc lent cu multe pase laterale, lan- 
sînd rareori aripile. Au marcat: Za- 
haria (min. 70), David (min. 82), 
respectiv Pînzaru (min. 87). Arbitrul 
I. Chirițescu a condus următoarele 
formații : ST. ROȘU : Gbițâ—Sbîrcea, 
Zaharia, Tîrnoveanu—Bîrsan, Szigeti 
—Hașoti, Fusulan, Gane, Campo, Da
vid. RAPID : Szilagy— Buș, Biro, 
Cîmpeanu—Soos, Ohircoșa—Lutz, Cse- 
gezi, Pînzaru, Crăciun, Balog.

V. KADAR-coresp.

Metalul Titanii București — 
Dinamo Tecuci 8—1 (5—0)
BUZĂU, 29 (prin telefon). — 

Bucureștenii au dominat categoric, 
obținînd o victorie ușoară prin golu
rile marcate de: Andreescu (min. 3, 
7, 42 și 88), Ion (min. 25 și 60), Co- 
slel (min. 43) și Damian (min. 79). 
Pentru Dinamo a înscris Brutaru. Au 
asistat 2000 spectatori.

MARIN DUMITRU, coresp.

Voința Tg. Mureș — A. S.
Pompierul București 2—3 (1—1)

ORAȘUL STALIN 29 (prin telefon). 
Voința Tg. Mureș a lăsat o bună im
presie dominînd în deosebi prima re
priză. De altfel, dacă în primele 15 
minute mureșenii nu ar fi ratat patru 
ocazii probabil că rezultatul final al 
reprizei ar fi fost altul. In pofida su
periorității manifestată de mureșeni în 
joc, cei care au deschis scorul au 
fost bucureștenii, în minutul 22 prin 
Staudt. Voința Tg. Mureș continuă să 
domine și egalează în minutul 39 pri 
Bacs. In minutul 45, Jozsi ratează o 
lovitură de la 11 metri. După re
luare, în minutul 57 Cover înscrie cu 
capul și sco. ul devine 2—1 pentru 
mureșeni. Se părea că meciul a fost 
jucat, dar bucureștenii insistă, ega
lează în minutul 65 prin Ionescu și 
cîșțigă în minutul 77 prin golul în
scris de Comșa. A arbitrat excelent 
Petre Sotir — Mediaș.

C. iQRUIA-coresp

Intîlnire internațională

0. S. S. lași —
Moldova Chișinău

20 “ I
IAȘI, 29 (prin telefon). — 

C.S.M.S. a făcut o partidă bună, 
reușind o victorie de prestigiu. Re
zultatul este just. In prima repriză 
jocul a fost echilibrat, iar în a doua 
echipa locală a atacat mai mult, fo
losind acțiunile pe extreme și reușind 
să-și ere e numeroase situații favo
rabile de gol. Oaspeții au jucat bine 
în cîmp, dar în fața porții au fost 
ineficaci. Cele două goluri ale parti
dei au fost marcate de Căruntu (min. 
50) și Dram (min. 76) In min. 40, 
Avasilichioaie a ratat o lovitură de 
la 11 m. S-au remarcat: Ciolan, Po- 
logea, Căruntu (Q.S.M.S.). Tinkler, 
Korotkov si Larin (Moldova).

P. CODREA și
A. SCAUNAȘ, coresp.

(^onosport
Iată cum arată un buletin Pronosport 

cu 12 rezultate exacte la concursul de 
duminică 29 noiembrie :

I. Italia (A) - R. P. Ungară (A) 
(Cupa Dr. G£ro) x

n. Dinamo Galați — Rapid Bucu
rești (Cupa R.P.R.) 2

III. A.S.A. Sibiu — U.T.A. (Cupa
R.P.R.) 1

IV. Știința Timișoara — Jiul Petro
șani (Cupa R.P.R.) 1

V. Racing C. Paris — Sochaux
(Camp, francez) 1

VI. Angers — Stade Francais (Camp.
francez) 1

VII. Nice — Rennes (Camp, fran
cez) 1

VIII. Saint Etienne - Valenciennes
(Camp, francez) 1

IX. Toulon — Lyon (Camp, fran
cez) x

X. T ms — Monaco (Camp, fran
cez) 2

XI. Strasbourg — Limoges (Camp.
francez) 2

XII. Le Havre — Reims (Camp, fran
cez) x

La acest concurs au fost depuse a- 
proximativ 428.000 variante.

★

REȚINEȚI 1 LA PRONOSPORT PAR
TICIPAREA PE BULETINELE CU PAR
TICIP AȚIE VA POATE ASIGURA UN 
PREMIU MARE CU O TAXA REDUSA.

ÎN FIECARE SAPTAMÎNA PREMII 
PENTRU VARIANTELE CU „0“ REZUL
TATE.



TE 111 IS DE M ASA

la probele individuale
Ultimele două zile ale întrecerilor 

de tenis de masă desfășurate în sala 
Casei de cultură a tineretului din raio
nul Gheorghe Glieorghiu-Dej au fost 
rezervate probelor individuale ale 
campionatului republican, întreceri care 
au contat în același timp și pentru 
Cupa F.R.T.M.

In general, am asistat la partide in
teresante, viu disputate, chiar atunci 
cînd campionii erau dinainte cunos- 
cuț'i, datorită unui punctaj anterior 
mai bun. Este vorba în primul rînd 
de tînărul Radu Negulescu, posesorul 
unui joc complet, dinamic, de mare 
eficacitate. El a învins și în ultimul 
concurs, stabilind astfel prin cele pa
tru victorii, o performanță egalată doar 
de perechea Ella Constantinescu — 
Marta Tompa. In finală, un alt tînăr, 
arădeanul Tiberiu Covaci, i-a dat une
ori o replică promptă (în special prin 
reușite contraatacuri). Merită a mai fi 
citată comportarea la un nivel ridicat 
a altui reprezentant al tinerei generații, 
Adalbert Rethi, ca și aceea a lui 
Otto Bottner, de două ori pe primul 
loc în finale. Dintre jucătoare s-a do
vedit mai bine pregătită, mai siguri, 
Ella Constantinescu, cîștigătoare a trei 
titluri de campioană republicană. In 
progres față de concursurile anterioa
re s-a arătat Maria Alexandru. In fi
nala de simplu ea n-a mai evoluat 
însă la aceeași valoare, fiind lipsită 
de inițiativă și hotărîre în acțiuni. O 
mențiune pentru Mariana Barasch, care 
ne-a demonstrat calități excepționale în 
jocul ofensiv, dar din păcate și insu
ficientă concentrare în păstrarea ritmu
lui. Acestea, pe scurt, despre princi
palii evidențiați în ultima confruntare 
pentru desemnarea campionilor la cele 
cinci probe individuale, ale căror re
zultate mai importante au fost urmă
toarele :

SIMPLU BARBAȚI : sferturi de fi
nală : Covaci — Popescu 3—0, Negu
lescu — Demeter 3—0, Rethi — Pesch 
3—2, Cobîrzan — Bottner 3—1 ; semi
finale : Negulescu — Rethi 3—l (9,
— 11, 13, 12), Covaci — Cobîrzan 3—1 
(15, 11, —20, 17) ; finala : Negulescu
— Covaci 3—1 (9, II, —18, 11). CLA
SAMENT GENERAL: 1. Radu Negu
lescu 40 p. — campion republican. 
2. Gh. Cobîrzan 16 p., 3. M. Popescu 
16 p., 4. P. Pesch 14 p., 5. A. Rethi 
13 p., 6. O. Bottner 8 p., 7. T. Govaci 
7 p., 8. Naumescu 5 p.

SIMPLU FEMEI: turul II: M. Ba
rasch — A. Rozeanu (2—0) (19, 16); 
sferturi de finală : E. Constantinescu
— M. Tompa 3—2 (15, —20, 12, —20,
11), M. Barasch — G. Folea 3—0 
(21-17, 21-0 (I), 21-17), M. Ale
xandru — M. Biro 3—0 (20, 14, 13), 
G. Pitică — L. Slăvescu 3—0; semi
finale : E. Constantinescu — M. Ba
rasch 3-2 (—21, 15, 13, —15, 18), 
M. Alexandru — G. Pitică 3—1 (19, 
—17, 18, 20); finala: E 
nescu — M. Alexandru 3—0 (8, 15, 9). 
CLASAMENT GENERAL: ‘ ""
Constantinescu 32 p. — campioană re
publicană, 2. Geta Pitică 20 p„ 3. Ma-

ria Alexandru 18 p., 4. Catrinel Folea 
18 p., 5. Mariana Barasch 12 p., 6—7. 
Maria Biro, Luci Slăvescu 10 p., 8.
Marta Tompa 8 p.

DUBLU BARBAȚI: semifinale: Po 
pesett, Bottner — Naumescu, Nazar- 
beghian 3—0; Negulescu, Cobîrzan — 
Pesch, Iscovici 3—0 (18, 22, 16); fi
nala: Negulescu. Cobîrzan — Popescu, 
Bottner 3—2 (14, -20, -17, 6, 12). 
In urma acestui rezultat, cele doua 
cupluri fiind la egalitate de puncte, au 
mai susținut încă o partidă pentru de
semnarea campionilor : Scorul baraju
lui : Popescu, Bottner — Negulescu, 
Cobîrzan 3—1 ( — 15, 16, 17, 18). CLA
SAMENT GENERAL: 1. Popescu — 
Bottner 40 p. — campioni republicani, 
2. Negulescu — Cobîrzan 40 p-, 3.
Pesch — Iscovici 20 p., 4. Naumescu 
— Nazarbeghian 18 p., 5. Bodea —
Zaharia Bujor 8 p., & Zador — Maj- 
tehny 8 p., 7. Rethi — Covaci 8 p..
8. Bunea — Motancea 4 p.

DUBLU FEMEI : semifinale : Con
stantinescu, Tompa — Alexandru, Ba
rasch 3—1; Pitică, Folea — Biro, Co
bîrzan 3—0; finala: Constantinescu, 
Tompa — Pitică, Folea 3—1 (—18, 17, 
18ț 15). CLASAMENT GENERAL: 1. 
EUa Constantinescu — Marta Tompa 
48 p. — campioane republicane, 2. Pi

tică — Folea 32 p., 3—4. Alexandru — 
Barasch șl Biro — Cobîrzan 24 p-, 5. 
Slăvescu — Novac 4 p.

DUBLU MIXT : sferturi de finală : 
Alexandru, Cobîrzan — Pitică, Popescu 
3—2; Rozeanu, Bodea — Biro, Negu
lescu 3—2; Barasch, Zaharia Bujor — 
Folea, Naumescu 3—0; Constanti
nescu, Bottner — Tompa, Rethi 3—1 ; 
semifinale: Alexandru, Cobîrzan — 
Rozeanu, Bodea 3—1 ; Constantinescu, 
Bottner — Barasch, Zaharia Bujor 
3—1 ; finala : Constantinescu, Bottner
— Alexandru, Cobîrzan 3—2 (19, —17, 
-14, 11, 3). CLASAMENT GENERAL:
1. Ella Constantinescu — Otto Bottner 
36 p. — campioni republicani, 2. Pitică
— Popescu 30 p., 3. Biro — Negulescu 
20 p., 4. Alexandru — Cobîrzan 18 p.,
5. Barasch — Zaharia Bujor 16 p.,
6. Folea — Naumescu 16 <>., 7. Ro
zeanu — Bodea 6 p. (un singur con
curs), 8. Tompa — Rethi 6 p.

In ultimul concurs al Cupei F.R.T.M. 
pe primele locuri se află : I. Progresul 
Cluj 58 p., 2. Voința București 40 p., 
3. Constructorul București 36 p., 4. 
Progresul București 28 p. CLASA
MENT GENERAL: 1. Progresul Cluj 
235 p. — cîștigătoare a Cupei F.R.T.M.,
2. Constructorul București 209 p., 3. 
Voința București 149 p., 4. Progresul 
București 79 p.

Constanți-

1. Ella
I
t

IJnul din contraatacurile echipei feroviare a surprins descoperită apărarea 
echipei C.C.A. care va primi un gol. Fază din meciul Rapid-C-C.A. 

in care victori a revenit militarilor

Programul jocurilor de handbal de 
sîmbătă diupă-amiază a fost deminat de 
meciul dintre echipele feminine. Știința

FOTBAL PE GLOB

Italia R.P. Ungară 1*1 (0*0)
Duminică s-a desfășurat la Florența 

meciul decisiv pentru „Cupa Dr. 
Gero". Reprezentativa R. P. Ungare, 
care avea nevoie neapărat de o vic
torie pentru a păstra cupa, a întîlnit 
selecționata Italiei. Rezultatul a fost 
însă egal: 1—1 (0—0), astfel că
echipa R. Cehoslovace își păstrează 
primul loc în clasament și cîștigă 
trofeul pus în jos acum cinci ani.

Meciul de ieri a avut un înalt 
vel tehnic, satisfăcînd pe deplin pe 
cei 60.000 de spectatori prezenți în 
tribunele Stadionului Municipal din 
Florența.

In prima repriză, inițiativa aparține 
fotbaliștilor maghiari. In minutul 3 
Sandor, scăpat singur, trage exțrem 
de puternic dîndu-i ocazia portarului 
Buffon să se remarce în mod decre- 
bit. O nouă combinație Sandor—Al
bert—Sandor—Tichy prilejuiește ro
pote de aplauze din partea spectato
rilor, dar... rămîne fără rezultat. Jo
cul se echilibrează și fazele alternea
ză de la o poartă la alfa. In minutul 
37, după un schimb de pase între 
Lojacono și Stachini, ultimul trage 
puternic, dar Grosics, la post, apără 
magistral.

După pauză, jocul este la fel de 
palpitant. Oaspeții atacă mai mult 
reușind să deschidă scorul : Kotasz 
îl pune în poziție de șut pe Tichy 
care înscrie de aproape (min. 49). Șap
te minute mai tîrziu, gazdele egalează: 
Brighenti demarează și Grosics, ieșit 
din poartă, nti-1 poate opri decît prin 
fault. Arbitrul acordă penalti pe care 
Cervato îl transformă. La scorul de

nl-

1—1, atacurile se succed cu repezi
ciune de ambele părți. Echipa ma
ghiară atacă mai mult, dar apărarea 
italiană, în frunte cu Sarti și Cer- 
vato, rezistă, evidențiindu-se prin calm 
și promptitudine.

Arbitrul olandez Romer a condus 
următoarele formații :

ITALIA : Buffon — Castano, Sarti, 
Emoli — Cervato, Colombo — Mora, 
Boniperti, Brighenti, Lojacono, Sta- 
chini.

R. P. UNGARA: Grosics — Matrai, 
Sipos, Sarosi — Bundzsak, Kotasz — 
Sandor, Gorocs, Albert, Tichy, Fenv- 
vesi.

Foto: Boris Ciobanu
și Cetatea Bucur. Disputa nu a fost atît 
de aiprigă și de echilibrată cum ne aș
teptam, datorită, în primul rind, faptu
lui. că handbalistele de la Cetatea 
Bucur au evoluat la un nivel inexpli
cabil de slab. In această situație, Știin
ța — cu o apărare excelentă (mobilă și 
foarte promptă în intervenții) și cu un 
joc variat, curajos, în atac — a obți
nut o victorie pe deplin meritată cu sco
rul de 9—3 (4—0). Pentru a vă da o 
imagine și mai clară asupra diferenței 
de valoare care a existat în acest joc, 
vom preciza doar că, pînă în ultima 
parte a meciului (min. 31), Cetatea 
Bucur nu înscrisese nici un punct, 
scortrt fiind atunci de 7—0 pentru Știin
ța. Punctele au fost marcate de Ji- 
anu (3), Pădureanu (2), Szbko (2) 
și Ugrc.n (2) pentru. Știința și .ie Du
mitrescu (2) și Vasile pentru Cetatea 
Bucur,

O frumoasă surpriză ne-a oferit e- 
chipa masculină C.C.A., care în în
tîinirea cu Rapid a jucat foarte bine, 
obținînd o concludentă victorie cu 
26—16 (13—7). Militarii au impre
sionat prin forța atacului lor (în a- 
ceastă direcție exceîînd Nodea și

In „Gupa Dr. Gero“ a mai rămas 
de disputat doar un singur meci • 
Italia—Elveția (la 6 ianuarie 1960 în 
Italia) care însă nu poate 
difîcări clasamentului:

aduce rno-

1. R. Cehoslovacă 10 7 2 1 24:14 16
2. R.P. Ungară 10 6 3 1 34:16 15
3. Austria 10 4 3 3 21:21 11
4. R.P.F. Iugo

slavia 10 3 3 4 21:13 9
5. Italia 9 13 5 9:21 5
6. Elveția 9 0 2 7 10:34 2

la Budapesta, s-au întîl- 
P. Ungare

« Sîmbătă,
nit echipele secunde ale R. „
și Italiei. Fotbaliștii maghiari au "cîș
tigat cu 2—0 ((1—0). Au marcat: 
Dimay (min. 28) 
48).

Alte meciuri
l.a Tel Aviv :

1—1 (0—0).
La Madrid: Real Madrid— Malmo 

3—2.

și Monostori (inip

internaționale :
Israel—R.P. Polonă

După întâlnirile 
sovietici și

MOSCOVA (Agerpres). — După 
cel de-al doilea meci dintre repre
zentativele de hochei pe gheață ale 
U.R.S.S. și Suediei, cîștigat de echipa 
sovietică cu scorul de 8—2 (4—0;
3—0; 1—2), antrenorul suedez, Ed
mond Rigl, a făcut o declarație co
respondentului agenției TASS. Printre 
altele, el a arătat că cele două în
tîlniri s-au desfășurat într-o deplină 
atmosferă de sportivitate. Comentînd 
cel de-al doilea joc, în care hocheiș
tii sovietici au arătat o superioritate

Dinamo Tg. Mureș și Știința Bucureșt 
egalitate: 65-65 
oamenii de bază (cu excepția lui 
gariu), în timp ce de la Rapid au 
eliminați pentru comiterea a cinci j 
șeii personale Cristian Popescu și F 
dulea. Au marcat: Sarosi 6, Albu 
Radu 6, Bugariu 7, Vizi 16, Demia 
Pop 2, Viciu 2, pentru Știința și C 
tescu 15, Cr. Popescu 10, Floresct; 
Predulea 14, lanculescu 7, Pop 7, S 
bo 1. Au arbitrat cu scăpări: P. l 
rin și Gh. Dinescu, ambii din Bt 
rești.

au terminat la
MASCULIN

DINAMO TG. MUREȘ — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 65—65 ( 35 -33)

A fost cel mai frumos meci dispu
tat la Tg. Mureș în actualul campio
nat. Ambele formații au luptat din 
răsputeri pentru victorie, realizînd un 
spectacol excelent. Conducerea scorului 
a alternat în permanență și meciul s-a 
încheiat cu un just rezultat de egali
tate. Au marcat: Buzan 14, Borbely 
12, Eordogh 12, Toth 13, Kadar 10, 
Berekmery 4, pentru mureșeni și No- 
sievici 18, Barău 18, Nagy 14, Rădu- 
lescu 11, Niculescu 4, pentru Știința.

K- VASILE 
coresp. regional

RAPID BUCUREȘTI - ȘTIINTA 
GLUJ 61—63 (31—28)

Este a patra întîlnire pe care 
distii o pierd la diferență minimă. Par
tida a avut o desfășurare de o rară 
spectaculozitate, la acest lucru avînd 
contribuție egală jucătorii ambelor for
mații. Scorul a alternat în permanență, 
jocul suscitînd — prin aceasta — un 
mare interes. Victoria a revenit clu
jenilor care au reușit să-și „păstreze"

V. DUMITRI 
cores p.

VOINȚA IAȘI — PROGRES 
BUCUREȘTI 68—56 ( 31 — 19).

DINAMO ORADEA — ȘTIU
TIMIȘOARA 69—66 (36—33).

STEAGUL ROȘU ORAȘUL S

rapl-

LIN — METALUL M.I.G. BU
REȘTI 45 -33 (27—16).

CLASAMENT :
1. Dinamo Tg. Mureș
2. știința Buc.
3. C.C.A.
4. Voința Iași
5. Dinamo Oradea
6. St. roșu Or. Stalin
7. Știința Cluj
8. Știința Timișoara
9. Rapid București

10. Progresul Buc.
11. Metalul M.I.G. Buc.
12. Dinamo București

8 5 2 1 554—4' 
8 5 1 2 535—4
6 6 0 0 454—3!

8 5 0 3 486—4
8 5 0 3 499-5

8 4 1 3 427-4
8 4 0 4 524—5
7 4 0 3 412-3

8 2 1 5 458-4
8 1 1 6 461-5!
8 1 0 7 423-4:
7 1 0 6 391—4

Bulgarii, principalii realizatori) și 
prin mobilitatea apărării (în care am 
remarcat forma bună a portarului 
Georgescu, în mare progres).

Un meci echilibrat, poate cel mai 
frumos al etapei, a fost acela dintre 
G. S. Școlar și Politehnica, în care 
majoritatea timpului din repriza se
cundă, scorul s-a menținut egal. Scor 
final : 19-19 (8—9).

Dlnamoviștii și-au făcut o reintra
re excelentă, cîștigînd de o manieră 
categorică întîinirea cu Știința. In a- 
cest joc, Dinamo a dovedit în mod 
evident că este cea m.ai bună echipă 
masculină de handbal în 7 și că se 

>ă la punct înaintea
_ internațional care va

începe peste puțin timp. In partida
cu Știința, Dinamo a obținut victoria
cu 37—14 (18-6).

O victorie la fel de categorică a 
realizat și echipa feminină Rapid în 
întîinirea cu Constructorul: 16—3
(8-1).

găsește bine pusă la 
bogatului sezon interr

FEMININ
BANATUL TIMIȘOARA - ȘTI1T 

GLUJ 51—33 (24-18). Derbiul o 
șelor a fost cîștigat de tînăra foi 
ție timișoreană care a fost superi: 
sub toate aspectele și în special 
contraatacurile prompte și eficace, 
jencele s-au comportat sub aștep 
în special în repriza a doua. Au r 
cat: Orgovici 19, Wilems 11, Cher 
10; Pantea 4, M. Zarafirache 4, B 

2 și A. Zamfirache 1, pentru înv' 
toare și Varadi 9, Beretzki 6, Bi 
Pap 6, Zarug 4 și Enea 2, pent,_ 
vinse.

M. LUCA 
corespondez 

VOINȚA ORAȘUL STALIN 
VOINȚA TG. MUREȘ 55—41 (30- 

0. S. ORADEA — RAPID BU 
REȘT1 34-45 (18—23).

VOINȚA BUCUREȘTI — PROC 
SUL BUCUREȘTI 47—50 (18—21 

CONSTRUCTORUL BUCUREȘT 
I.C.F. 47—39 (23—16).

CLASAMENT :
7700 352-1 
G 6 0 0 385- 

7 5 0 2 315-: 
6501 272-: 

7 4 0 3 328-: 
7 4 0 3 303-: 
7 3 0 4 315-; 
7205 268—
7 2 0 5 231-: 

7 1 1 5 277-1 
7 1 0 6 264- 
7016 246-

1. Rapid București
2. știința București
3. Constructorul Buc.
4. C. S. Tg. Mureș
5. Voința Or. Stalin
6. C. S. Oradea
7. Progresul Buc.
8. I.C.F.
9. Banatul Timișoara

10. Voința București
11. Voința Tg. Mureș
12. Știința Cluj

SCURT
s' ECHIPA MASCULINA reprezen

tativă de volei a R.D. Germane a evo
luat la Phenian, întîlnind echipa R.P.D- 
Coreene. Oaspeții au învins cu scorul 
de 3—1.

o' IN ORAȘUL' Valkiakoski haltero
filii finlandezi au stabilit cîteva noi 
recorduri ale țării, care reprezintă tot
odată noi recorduri ale țărilor nordice. 
Astfel mijlociul I. Kailaiarvi a aruncat 
167,5 kg iar la triatlon a realizat 412,5 
kg. Semigreul R. Suominen a smuls 
130 kg.
• LA LIEGE s-a disputat întîinirea 

de hochei pe iarbă între echipele Bel
giei și Franței- Cu 15 minute înainte 
de sfîrșit gazdele conduceau cu scorul 
de 3—0- Dar francezii au reușit să în
scrie și ei trei goluri, egalînd scorul :<■ 
3-3. "

s' LA MOSCOVA s-a desfășurat" 
campionatul unional de gimnastică ar- ! ! 
tistică. Titlul de campioană absolută-- 
a revenit ca și anul trecut reprezentau-! ! 
tei R.S.F.S.R. L- Nazmutdinova care a - - 
totalizat 58,0 p. Ea a fost urmată în;; 
clasament de M. Leonkina cu 57,6 p, - ■

N. Paralieva 56,75 p, M. Bulgi 
56,55 p.

ECHIPA Spartak Praga Sok 
a cîștigat turneul de handbal redf 
la Hernberg (R E- Germană) învii 
pe rînd selecționatele vestger 
Augsburg (8-2), Wiirttenberg (12 
Stutgart (6-2).

• INTR-UN MECI internațion 
box dispptat la Helsinki selecți 
Finlandei a învins cu scorul de 
pe cea a Suediei.

• IN PRIMA săptămînă a Iun 
cembrie, echipa cehoslovacă de 1 
pe gheață Ruda Hvezda Praga v; 
ține mai multe întîlniri la Bud; 
cu echipe maghiare.

dintre hocheiștii 
cei suedezi

evidentă, Edmond Rigl a spus: „Ju-j' 
câtorii noștri au avut mai puțină în- ► 
credere în forțele lor, în timp ce;; 
echipa sovietică, luptînd cu o tenaci-!! 
tate rar întîlnltă, ne-a depășit prin- - 
acțiuni variate la care au conlucrat" 
toate compartimentele. Tactica hocheiș--- 
ti lor sovietici de a desfășura jocul nu" 
numai pe aripi, ci și pe centru, s-a - 
dovedit a fi cea mai nimerită. Jocul-, 
colectiv prestat de echipa sovietică” 
m-a impresionat".

o*■va 
njao'crac;
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