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COMUNICAT
n zilele de 3, 4 și 5 decembrie a.c. a avut loc 
nara lărgită a Comitetului Central al Parti- 
ui Muncitoresc Romîn.
n afară de membrii și membrii supleanți ai 
Ttitetuîui Cc frai, la plenară au luat 
te: primii secretari și secretari cu proble- 
le economice ai comitetelor regionale de 
tid, președinții sfaturilor populare regionale, 
mi secretari ai unor comitete orășenești de 
tid, miniștri și adjuncți ai miniștrilor, șefi 
secții și adjuncți ai șefilor de secții ale Co* 
etului Central al Partidului Muncitoresc Ro- 
i, secretarii Consiliului Central al Sindica- 
>r și președinți ai Comitetelor centrale ale 
dicatelor, secretarii C.C. al U.T.M., redactori 
ponsabili ai unor ziare și publicații și aiți 
iviști de partid, de stat și ai organizațiilor 
teșii.
.a primul punct al ordinei de zi, plenara a

examinat proiectul planului de stat pe anul 1960. 
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prinrsecre- 
tar al Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, a iăcut o expunere, prezentînd 
concluziile analizei făcute proiectului de plan de 
către Biroul Politic al Comitetului Central.

In urma dezbaterilor, la ca^e au luat parte 
numeroși vorbitori, plenara a aprobat expunerea 
făcută și sarcinile de plan pe anul 1960 cu 
îmbunătățirile și completările corespunzătoare.

La al doilea punct al ordinei de zi, plenara 
a stabilit următoarele norme de reprezentare 
pentru alegerea delegărilor la cel de-al IlI-lea 
Congres al partidului, care va avea loc în pri
măvara anului 1960:

— 1 delegat cu drept de vot deliberativ la 
700 membri de partid ;

— 1 delegat cu drept de vot consultativ la 
700 candidați de partid.

..... - = Inir-un autentic_decor âarnii

„Optimile" Cupei R. P. R. 
au încheiat cu cîteva surprize 

sezonul oficial de fotbal

CORABIA : Asociația sportivă „Vic
toria" din satul Tudor Vladimirescu 
a reușit în ultima vreme să angreneze 
un mare număr de tineri și tinere 
pe terenul de sport. Astfel, în mo
mentul de față ea numără 231 mem
bri U.C.F.S. cu cotizația plătită Ia zi, 
care activează în mod organizat în 
secțiile de volei, ciclism, oină, atle
tism, șah, tenis de masă, trîntă, popice 
și schi. De reținut că numărul spor
tivilor reprezintă 30 la sută din popu
lația satului.

îndrumați de organizația U.T.M., de 
consiliul asociației sportive, sportivii 
satului se pregătesc intens în vederea 
sezonului de iarnă. Ei și-au confec
ționat în orele libere 18 garnituri de 
șah, 6 perechi de schiuri și materia
lele necesare pentru secția de popice. 
De asemenea, tinerii țărani și-au pro
pus să mai confecționeze alte 6 gar
nituri de șah, 4 perechi de schiuri 
o saltea pentru trîntă și s-au anga
jat să amenajeze o arenă de popice 
și un club. S-au evidențiat pînă în 
prezent M. Njță, St. Niță, M. Ciobă- 
nică, M. Militam și Maria Grccu.

N Zăvăleanu

BUZĂU. Recent au luat sfîrșit în
trecerile campionatului de fotbal in- 
terstrăzi rezervai copiilor între 12—14 
ani. La această competiție au parti
cipat 18 echipe selecționate de străzi, 
care și-au disputat întiietatea tur- 
retur. Primele trei tocuri în clasamen
tul final au fost ocupate de echipele: 
strada col. Buzoianu. cartierul Poștei 
și strada lloria. Merită să eviden
țiem comisia orășenească de fotbal 
care s-a străduit să asigure bune 
condițiuni de desfășurare meciurilor 
din acest campionat și pe arbitrii 
P. Căpățină, 071. Bădina. N. Cucu- 
leasa, care au condus jocurile dintre 
cei mai tineri fotbaliști.

I. Stănescu

ARAD. Zilele trecute, sala.de gim
nastică a Școlii Medii Nr. 2 din lo
calitate a găzduit o interesantă de
monstrație de gimnastică, la care și-au 
dat concursul echipele de copii ale 
secției de gimnastică din cadrul aso

ciației sportive UVA-Amefa Arad. Pim 
bl icul spectator a apreciat mult exer* 
cițiite prezentate de micii gimnaști (3 
și 12 ani).

înființată cu numai un an în urmă, 
secția de copii a asociației sportiv» 
UV A-Amefa Arad cuprinde astăzi peste 
120 de mici gimnaști care participă 
cu regularitate la antrenamentele săp- 
tămînale. Cei mai multi dintre ei 
sînt fiii muncitorilor din Uzina di 
Vagoane Arad. Iată un exemplu demn 
de urmat de către toate asociații!» 
și cluburile sportive din țara noastră.

Constantin Rusan

TG. MUREȘ. In aceste zile orașul 
nostru cunoaște o bogată activitate 
sportivă. Sălile și terenurile sportive 
sînt martorele unor întreceri pasio
nante de handbal redus, baschet, volei, 
popice, șah și tenis de masă.

Astfel, în sala I.M.F. au loc me^ 
ciurile din cadrul fazei orășenești a 
campionatului republican de handbal 
redus. Pînă în prezent, în fruntea 
clasamentelor se află : C.S. Tg. Mureș 
(fete), Dinamo I (băieți seria I) și 
Școala Sportivă de Elevi (băieți seria 
a Il-a).

Cei mai mici baschetbaliști din 
oraș se întrec săptămînal în sala de 
sport a Școlii Medii „Unirea", în ca
drul campionatului pentru pionieri iar 
în sala Școlii Medii „Papiti Ilarian" 
au loc întrecerile de volei din cadrul 
„Cupei C.E.C." la care participă 10 
formații masculine și 6 feminine.

Ion Păuș 
T

DRAGAȘAN'I. Asociația sportivă 
„Lumina" a Școlii Medii din locali
tate se poate mîndri cu o nouă bază 
sportivă. Realizată prin muncă pa
triotică de către elevii școlii, această 
frumoasă bază sportivă cuprinde un 
teren de baschet, două terenuri de 
volei și urt sector de atletism unde 
se pot practica sărituri în lungime, 
înălțime șl aruncări cu greutatea.

Gh. Mihăăscu. (

■

o Petrolul eliminat — Ia scor — de
’regresul • C.C.A. a realizat scorul . _

Bucurețtî, Dinamo Bacău, Știința Cluj și Minerul Lupeni.

Știința Timișoara, Rapid de Pompi erul ți Steaaul rețu de 
etape! • S-au mai calificat aent-u „sfer’uri de finală" : Dinamo

Știința Timișoara—
Plcești 5-1!

MI), 6 (prin telefon). — Mare 
riză azi în localitate: echipa din 
goria B Știința Timișoara a ob- 
f o strălucită victorie asupra Pe- 
ilui cu scorul de 5—1 (2—0) I
'ria studenților timișoreni este pe 

meritată, întrucît ei au desfă- 
,m joc excelent, entuziasmînd pe 

5.060 de spectatoii prezenți pe te- 
1 C.F.R. înaintarea a combinat 
tos, creînd multe faze spectacu-
• și dovedind multă eficacitate, 
rtrolul a fost, de data asta, sub 
area sa obișnuită. Ploeștenii n-au 
t să treacă de apărarea impetil-

a studenților și nici n-au știut să 
față excelentei înaintări timișo-

geueral, meciul a fost frumos și 
; merit aparține îndeosebi for
ai învingătoare, care a imprimat 
■itm susținut timp de 90 minute, 
ul este deschis în min. 4: Mi- 
trage dintr-un unghi dificil, por- 
plocștean plonjează greșit și- 

rea se odihnește în plasă. Net su
ri, studenții atacă în continuare, 
ratează ocazii clare prin Lereter
• II), Igna (min. 25) și Mano- 

> (min. 31). Trei minute înainte 
erminarea primei reprize tabela de 
aj se schimbă: Mițar-i centrează 
ojereanu reia în gol: 2—0.

La reluare, cliia* în primul minut, 
scorul devine 3—0: Gîrleanu execută 
un corner, Lereter reia cu capul și ba
lonul ajunge la Manolache, care îl in
troduce în poarta Petrolului. Patru 
minute mai tîrziu, la un contraatac al 
ploeștenilor, aceștia reușesc să înscrie

(Continuare in pag. a 3-a)
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CILE CELORLALTE JOCURI

In mpciul amical de hochei pe gheață

î.â. - Știința Cluj 6-2(31,îl,2-0)
pă o perioadă de întrerupere, se- 
l de hochei pe gheață a reînceput 
iccinl amical dintre C.C.A. și 
ța Cluj, disputat aseară pe pa ti
ll artificial din parcul „23 An- 
'. In general, partida nu a avut 
livcl ridicat, ambele echipe prac- 
1 un ioc confuz. Este foarte ade

că formația militară și-a orga- 
niai bine acțiunile, reușind să 

nească mijlocul terenului și să 
ne în unele perioade ale întîlnirii. 
ită acestui fapt, victoria hocheiș- 
de la C.C A. cu 6—2 (3—1, 1—1, 

I este pe deplin meritată. Cea mai 
rasă parte a meciului a fost nri- 
•epriză. în care, deși în mâi'ri- 

timpului a dominat C.C.A,, to

tuși, datorită contraatacurilor destul de 
periculoase ale studenților clujeni, jocul 
a fost interesant de urmărit. In cele
lalte reprize am asistat la acțiuni care, 
cu toate că erau desfășurate în viteză 
nu aveau continuitate.

Punctele au fost înscrise de Czaka, 
Peter (2), Lorincz, Cazan 1, Ionesctt 
pentru C.C.A. și Takacs II (2) pentru 
Știința Cluj.

Arbitrii Nicu Virgil și Ion Florescu 
au condus formațiile :

C C.A.: Pușcaș — Czaka, Ionescu; 
Raduch, Tomor Peter, Cozan I, L6- 
rinez; Ganga, Kalaniar, Zografi.

Știința Cluj ■ Stafic-Tompos, Otvosi 
Dibernardo, Botar-Biro, Nagy, Takacs 
II; Cozan II, Antal, Tiriac,

Echip&le bucureștene Dmamo (la băieți) 
și Știința (la fete) csmpieane republicane 

la gimnastică ps anul 1359
de două zile
— sala Dinamo din Capi- 

găzduit întrecerile finale ale

Timp 
sîmbătă 
tală a = 
campionatului republican pe 
la gimnastică.

Concursul s-a desfășurat 1 
nivel tehnic bun, în special 
tegoriile superioare. Deținătorii .....
rilor de campioni de anul trecut, 
Dinamo și Știința București au reușit 
să-și păstreze întîietatea și în ac
tuala ediție, cîștigînd detașat, fără 
emoții. In întrecerea formațiilor mas
culine, locul II a revenit echipei 
secunde a dinamoviștilor bucureșteni. 
iar locul trei a fost ocupat — după 
cum era și de așteptat — de echipa 
C.C.A. O frumoasă comportare a 
avut și tînăra formație M.T.E. Tg. 
Mureș, care a obținut cea mai bună 
performanță dintre echipele din pro
vincie, clasîndu-se pe locul IV.

Tn campionatul feminin Știința Bu
curești, avînd în componența ei gim
naste de valoare ridicată, ca Elena 
I oiștean, Sonia Iovan, Elena Nicu- 
lescu, Atanasia tonescu, Uta Pore- 
ceanu și Viorica Kelemen (antrenor: 
Caius Jianu) a cîștigat pe merit 
locul fruntaș. Trebuie subliniat re
zultatul obținut de echipa -clubului

și

un
ca- 

titlu-

Dinamo (alcătuită din gimnaste tinere) 
care a reușit să se claseze pe locul 
secund. Adevărate surprize pot fi 
considerate performanțele echipelor 
Olimpia Orașul Stalin și Voința Cluj;, 
care au întrecut Constructorul Bucii-' 
rești și Voința Arad.

Iată și clasamentul final: bărbați: 
1. Dinamo I București — campioană 
R.P.R. 818,58 p; 2. Dinamo 11 Bu-: 
curesti 772,54 p; 3. C.C.A. 705,65 pj' 
4. M.T.E. Tg. Mureș 531.20 p; 5. 
Metalul Cluj 488,98 p; 6. C.S.M. Rcw 
și-ța 433,60 p; 7. Voința Oradea 427,80 
p; 8. Tractorul Orașul Stalin 420,26 
p; 9. Țesătura Iași 382,51 p; 10, 
Școala sportivă de elevi Giurgiu 
271,21 p; 11. Școala sportivă U.C.F.S, 
Constanța 237,06 p; femei: 1. Știința 
București — campioană R.P.R. 542,02 
p; 2. Dinamo București 501,17 pi
3. Olimpia Orașul Stalin 432.85 pl
4. Voința Cluj 430,78 p; 5. Construe-'
torul București 426,33 p: 6. Voința 
Arad 394,21 p; 7. Steaua roșie Bacău 
393,73 p; 8. Școala sportivă U.C.F.S. 
Constanța 320,99 p; 9. Voința Ora-> 
dea 310,12 p: 10. Țesătura Iași 
266,27 p; 11. Școala sportivă de 
elevi Giurgiu 236,68 p; 12. Harghita 
Tg. Mureș 222,85 p. ;

Campionul de șah al (ării se va decide 
după un meci de baraj

Un num; r record de spectatori a 
asistat ieri dttpă-amiază la ultima 
rundă a fina’ei eamoionatuhii republi
can de șah. Parterul aulei Institutului 
de Petrol și Gaze s-a dovedit neîncă
pător. Au trebuit deschise ușile bal
coanelor. Interesul manifestat de 
spectatori față de competiție a fost 
întru totul justificat. Intr-adevăr ul
tima rundă avea să decidă campionii.

Liderul clasamentului, Mititelu, juca 
cu albele împotriva lui Bozdoghină. 
rra de așteptat că el va încerca să 
obțină victoria, pentru a-și avea asi
gurat primul loc. Mititelu a obținut 
din deschidere, o poziție bună și 
după schimbul damelor și a perechii 
de cai avea o mutare decisivă de 
turn. In mod cu totul neașteptat, 
însă, fruntașul clasamentului a con
venit în acel moment la renrză, neob- 
servînd continuarea de cîștig pe- care 
o ascundea poziția. Astfel, Ghițeșcu 
și Ciocîltea au căpătat șanse să-l 
ajungă pe Mititelu. Dar Gbijescu, în-.

tr-o poziție ușor infer'cară, n-a putut 
obține nimic mai mult decît remiza 
cu Botez. Cu același rezultat s-au în
cheiat partidele Varabiescu-Reicher, 
Drimer-Rădulescu, Szabo-Gavrilă.
Soos a cîștigat la Bălănet, iar Șuta 
la Joița, printr-un atac la rege, ener
gic condus.

Aceste șapte partide au luat sfîr- 
șit în primele 5 ore de joc. După un 
ceas de răgaz, au fost reluate cele 
trei întrerupte. După complicații in
teresante, întîlnirca Urseanu-Ciocîltea 
ajunsese într-un final în care albul 
avea calitatea pentru doi pioni. Com
pensația însă nu s-a dovedit suficien
tă și în momentul cînd pionii centrali 
ai negrului s-au pus în mișcare ame- 
nințînd cu transformare, Urseanu a 
trebuit să se recunoască învins.

Joț cu p calitate în minus Radovici

a cîștigat Ia Pușcașu înaintînd pionii 
liberi. După numai cîteva mutări, Pa-i 
vlov și GQnsberger s-au convis de eu. 
galitatea poziției consemnînd remiza.

In felul acesta, campionatul s-a Îti4 
cheiat fără a desemna cîștigătorul. 
Doi jucători, Mititelu și Ciocîltea, se 
află la egalitate de puncte (12‘/2)' 
urmînd să susțină un meci de barai 
de patru partide. In caz că egali-: 
tatea va persista se va juca pînă la 
prima partidă cîștigată.

In clasament urmează : 3. Ghițesca 
12 p. 4. Drimer ll*/2 p. 5—7. Soos, 
Radovici, Urseanu 11 p. 8. Szabo 
10‘/2 p. 9. GUnsberger 10 p. 10 — 14, 
Reicher, Botez, Rădulescu, Bălanei, 
Șuta 9'/2 p. 15. Bozdoghină 9 p. 16. 
Pavlov 8'/2 p. 17. Pușcașu 7'/2 p. 18. 
Gavrilă 6'/2 p. 19—20. loițd, Varabiesj 
cu 4l/2 p.

sala.de


Rezultatele concursului nostra f

„ȘTIȚI SPOUT?“
T La încheierea operațiunilor de triere a râ.< punsurilor la concursul organizat d< aiarul 
teoatru, comisia de organizare a concursului a stabilit următoarele rezultate-:

Premiul I: Șerban Anastase-București (o excursie în străinătate prin O,N.T.-Carpați).
Premiul II: Schwartz Andor-Arad ți Par tenie Gheorghe-Bucurețti (cite, un aparat <k 

radio). /
PREMIUL III: Ișoveanu Aurel-Bucurețti, Atanasiu Virgil-Bucurețti, Brotea Gavril-Dej, 

Rosner Francisc-Arad, Berger Francisc-Cluj (fie care primețte premii In obiecte In valoare de 
cîte 300 lei).

Deoarece la premiul III concurau mai mulți participanți care întruniseră un punctaj egal, 
comisia de organizare a atribuit premiile prii» tragere la sorți.

In afara premianților, au mai trimis iXs punsuri foarte bune ți următorii concurenți: 
Radvany Paul-Cluj, Brînzei Nistor-Bucurețti, Garofina Gruia-Orațul Stalin, David Moliner- 
București, Croitoru Alexandru-Bucurețti, Vale riu Ionescu-Predeal, George Mihail-Bucurețti, 
Vrany Alfred-Bucurețti, Hanganu Ștefan-Bucu rețti, Roțianu Dragomir-Rm. Vîlcea, 
Ștefan-Bucuresti ți alții.

Rugbiștii de la C.F.R. Grivița Roșie au cîștige
pentru a treia

Timpul friguros șl terenul acoperit 
cu zăpadă nu au constituit un impedi
ment pentru rugbiștii de la G.FjR. Gri-

oara consecutiv campionatul

Cupa S. P. C.

Au început finalele...
Ieri dimineață în sala I.S.B. a avut 

loc prima confruntare din cadrul fi
nalelor „Gupei S.P.G.".

Juniorul Gh. Stăncuț (Recolta), 
practicînd un box tehnic, în linie, cu 
dese eschive, a făcut încă o dată 
dovada calităților sale, învingînd la 
puncte pe V. Dorobanțu (Pasteur). 
Intîlnirile dintre juniorii Șt. Gismă- 
rescu (Constructorul) — M. Fleicuș 
(Cet. Bucur), P. Șerban (C.F.R.-ICI)— 
5. Dinescu (Știința) — în care primii 
au obținut victoria la puncte — au 
«ferit multe faze spectaculoase, răsplă
tite eu aplauze. Meciul de seniori 
disputat în limitele categoriei muscă 
latre D. Davidescu (CFR—ICI) și 
D. Tudor (Gr. Roșie), a fost cel mai 
frumos meci al galei Deși dezavanta-

jat net de alonjă, dar cu o maijat net de alonjă, dar cu o tnai bună 
oondiție fizică, joc de picioare și es
chive reușite Davidescu a obținut vic
toria la puncte. La categoria semi- 
ușoară, I. Răcaru (Spartac) acțio- 
nînd cu numeroase directe de dreapta 
la figură a reușit să-l învingă prin 
K.O. în repriza a Il-a pe Gh. Tudor 
(Gr. Roșie). ALTE REZULTATE: M. 
Bîzgan (Sem.) b.p. T. Doiciu (Re
colta); N. Stanciu (Tehn. Mod.) b.p. 
G. Ciupuligă (Constructorul); S. Sa- 
ramando (Timp. Noi) b. K.O. II. O. 
Marinică (Metalul); M. Dincă (Con
struct.) b.p. Gh. Dumitru (Bumbacul); 
V. Lăzăreanu (CFR—ICI) b. ab. II 
M. Verniceanu (Recolta).

P. H1EJMȚ

ment pentru rugbiștii de la G.FjR. Gri
vița Roșie Și Dinamo, oare și-au dis
putat șansele cu multă ardoare, ieri di
mineață pe stadionul Dinamo. Era a 
treia întîlnire directă din acest an a 
celor două formații și părerea multora 
era că avantajul va înclina din nou 
de partea dinamoviștilor (ei au cîști- 
gat în finala Cupei R.P.R. cu 3—0 și 
au reușit un rezultat egal în turul 
campionatului: 3—3). Este tocmai 
ceea ce au vrut să infirme ieri rug
biștii feroviari. Jucînd cu mult calm, 
parcă mai organizat ca oricînd, cefe 
riștii au abținut, de data aceasta, o 
vetorie netă cu scorul de 6—0 (0—0), 
Ia capătul unei partide în care au do
minat copios atît teritorial cât și sub 
aspect tehnico-tactic.

Trebuie totuși să subliniem eficacita
tea pachetului de înaintași feroviari — 
căruia i se cuvin principalii lauri în 
obținerea acestei victorii de prestigiu 
— prin faptul că a stăpînit terenul, 
fmpunîndu-și tactica mai ales în gră
mezile deschise ți în margine. Dar 
dominarea teritorială a Ceferiștilor, deși 
insistentă, era totuși sterilă, scorul 
menținîndu-se „alb“ 50 minute. Și 
astfel, succesul feroviarilor a fost la 
un moment dat pus în cumpănă, mai 
mult chiar, a existat o clipă impresia 
că Dinamo va deschide scorul. Iată 
faza despre care e vorba: ceferiștii 
erau cu toată echipa în apropierea 
țintei lui Dinamo. Balonul a fost des-

împins In propriul său teren de țintă de înaintarea echipei C-FjR 
Grivița Roșie, Titi Ionescu salvează tn extremis-.

Cetatea Buchi* - Dinamo 3-2
„Ctnd conduci cu 2—0 și nu for

țezi în setul al treilea... pierzi eu 
9—2". Așa s-a întîmplat si sîmbătă, 
«u prilejul jocului de volei Cetatea 
Bucur—Dinamo, derbiul etapei. Intr- 
adevăr, după o oră de la începerea 
meciului, Dinamo cîștigase clar pri
mele două seturi și conducea co
mod în setul al treilea (cu 7—2), 
lăsînd impresia că va cîștiga cu 
8—01 Dar, iată că tabela de marcaj 
indică 8—8. Jocul are din ce în ce 
o alură mai vie și cei care aveau să 
devină învingători jucau din ce în 
ce mai bine, prinseseră încredere 
în forțele lor. Cetatea Bucur ia con
ducerea cu 10—9 și apoi cîștigă cu 
15—11 și — la seturi — situația de
fine 2—1 pentru Dinamo.

Dar ce se întîmplase pînă atunci? 
Ambele echipe au intrat pe teren 
.vădit influențate de importanța me
ciului și greșelile veneau una după 
alta și la Dinamo și la Cetatea 
Bucur. In primul set Cetatea Bucur 
'a condus cu 7—3, a fost egalată la 
7 și a pierdut cu 15—13. In al doi
lea set Dinamo și-a revenit și ju
cînd în continuare fără greșeală a 
cîștigat cu 15—4. La scorul de 12—4 
Roman (bolnav) a fost înlocuit cu 
Palade

Introducerea lui Palade nu a re
zolvat nimic în setul al doilea, dar 
a dat posibilitatea antrenorului Sotir 
să introducă în setul al treilea o 
formație schimbată ca așezare pe 
teren: Miculescu, Chezan, C. Ni- 
colau, Palade, Ganciu, Rusescu. Aceș
tia, conduși la început de Dinamo cu
7— 2 joacă în continuare mult mai 
bine decît formația din primele două 
seturi, îl cîștigă pe al treilea și me
ciul. In special trăgătorii principali 
Rusescu și Miculescu au fost la va
loarea lor ridicată. Ultimul set este 
deosebit 
scorului: 
12—12, 
are. un 
setul cu

Arbitrul 
uneori a 
jocului, a 
d ință' cu 
derației.

. Miculescu; 
tatea Bucur), Crrstea, 
Păsnoiu (Dinamo).

M. TUDORAN
Iată rezultatele și clasamentele celor 

deuâ camnidnate :
FEMININ : Progresul București-Pro-

grestil Tirgoviște 3-0 (10. 12, 13), Știința 
Cluj-Combnatul Poligrafic București
8- 1 (17-15, ’5-8. 9-15, 15-9); Someșul Cluj-
M’etalul M.I.Q. București 3-0 (9, 14, 6),
Știința Tf-iisoara-Voința Sibiu 3-2 (9-15, 
1S-7, 13-15. 16-14, 15-9), Petrolul Constanța- 
Xinamo București 0-3 (1, 12. 3), Voința

de pasionant ca evoluție a 
4—2, 6—5, 8—7, 11—8,

12—13 și.... Cetatea Bucur 
final mai bun și cîștigă 
15—13.

C. Frențiu (Sibiu), deși 
fost depășit de importanța 
condus corect, în concor- 
ultimele îndrumări ale fe- 
S-au remarcat: Rusescu, 

Palade, Rosenberg (Ce- 
Derzei, Szocs,

Or. Rtalin-Rnnid București 0-3 (9 5, Si
1. Dinamo București 9 9 0 27: 3 la
2. Rap;d București 9 9 0 27: 3 18
3. Someșul Cluj 9 7 2 23: 8 16
4 C.P.B. 9 6 3 21:13 15
5 Stanța Cluj 9 5 4 19:18 14
fi. Voința Or. Stalin 9 5 4 17:19 14
7. Metalul M.t.G Buc. 9 4 5 17:19 13
n. Progresul București 9 3 6 12:20 12
9. Voința Sibiu 9 2 7 13:23 11

19. Progresul Tîrgoviște 9 2 7 9:24 11
li. știința Timișoara 9 2 7 9:25 11
12. Petrolul Constanța 9 0 9 8:27 9

Foto: B. Harnic
cat (minus 14 grade) întîlnirea dint 
(3.S.M.S. și Știința Cluj a prilejt 
un spectacol de un bun nivel. Merit 
revine în egală măsură ambelor echii 
care au înțeles să practice un joc 
limitele unei depline sportivități. I 
șenii s-au acomodat mai repede cu fa 
gul și au luat inițiativa încă din pi 
mele minute. Ei se remarcă prin șa 
jele pe care le inițiază linia lor < 
treisfertuiri (coordonatori Jinga și Dr 
botă). Clujenii par surprinși de rj 
mul de joc și nu reacționează dec 
spre sfîrșitul reprizei (min. 28 și ?f 
cînd reușesc frumoase atacuri. D 
narea localnicilor e concretizată cu 
minute înainte de terminarea repriz 
I-a, printr-o spectaculoasă încerca, 
realizată de Constantinescu (după 
acțiune inițiată de Drobotă) : 3—
Rosenberg a transformat: 5—0.

La reluare jocul e mai echilibrat 
clujenii ies la atac. Ei ratează însă 
mare ocazie în min. 73, cînd H. Po 
aflat la 5 m de butul ieșean scaj 
mingea „înainte". Al. Garnabel a coi 
dus fără greșeală un joc foarte spe 
taculos. Remarcați: Rosenberg, Do 
botă, Jinga și Vizitiu (C.S.M.S.), D' 
mian, Cordoș, Călimau și Boboc (Știi< 
ța).

T. STAMA

chis de feroviari, dar pasele nu „merg" 
și în traiectoria mingii apare Barbu 
(intercepția sa ar ti fost foarte peri
culoasă pentru ceferiști, deoarece be
neficiind de o mare viteză, e greu de 
presupus că el ar fi fost prins). Dar 
Barbu „luftează" și mingea ajunge în 
cele din urmă la Țibuleac, care face o 
cursă lungă, frumoasă și înscrie la 
colț o încercare : 3—0. Transformarea 
e ratată. Cinci minute mai tîrziu, la 
un ofsaid clar — după o margine — 
același Țibuleac transformă 
de pedeapsă și scorul devine 6—0! Din 
acest moment dinamoviștii trec în a- 
tac, domină dar nu pot depăși în nici 
un chip apărarea feroviară care sim
țind victoria aproape, prinde aripi și 
plachează impecabil. Și astfel, această 
întîlnire dîrză, specifică de campionat, 
ia sfîrșit cu un rezultat echitabiDfață 
de aspectul jocului.

Arbitrul Rino Declesis a condus cu 
competență două formații din rîndul 
cărora s-au remarcat: Moraru, Stăne- 
scu, Rotaru, Rusu, Mladin, Picii, Cot
ter, Țibuleac, Wusek (G.F.R.) și Sebe 
fordăchescu, Diaconescu, Ghiondea 
(Dinamo).

gine — 
lovitura

ÎNCHEIAT GAMPIONA-C.S.M.S. A
TUL PRINTR-0 VICTORIE

IAȘI, 6 (prin telefon dc la trimisul 
nostru). — In ciuda condițiilor atmos
ferice extrem de grele în care s-a ju-

D. CALLIMACHI

G.C.A.—PROGRESUL 6-0 (6-OY 
CONSTRUCTORUL BUC.-METJ 

LUL M.I.G. 10—3 (0—0).

Derzei (Dinamo} intr-o atitudine caracteristică; mingea trasă de el 
n-a putut fi oprită de blocajul efectuat de Roman și Miculescu (Cetatea 
Bucur). Fază din meciul Cetatea Bucur —• Dinamo 3—2.

Cetatea Bucur—Dinamo
15-11, 15-6. 15-13), Rapid

MASCULIN :
3-2 (13-15, 4-15, . ...
Bucureștl-Tractorul Or. Stalln 3-0 (12,
5, 8), Victoria București-Utllajul Petro
șani 3-1 (12-15, 15-13, 17-15, 15-13); Con
structorul București-Ștllnța Timișoara 
3-2 (15-10, 11-15, 15-9, 12-15, 17-15), Știința 
Galațl-ștllnța Cluj (meciul a avut Ioc 
la Constanța) 0-3 (13, », 8), Politehnica 
Or. Stalln—C.C.A. 0-3 (10, 0, 8).

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

10. Constructorul Buc.
11. Politehnica Or. Stalln

12. Știința Galați

9 9 0 27: 9 18
9 8 1 26: 6 17
9 8 1 26:12 17
9 7 2 25:11 16
9 5 4 15:16 14
9 4 5 16:17 13
9 4 5 17:20 13
9 3 6 17:20 12
9 2 7 14:22 11
9 2 7 11:24 11
9 1 8 8:26 10

9 18 7:26 10

ALERGĂRILE DE MIERCURI
Miercuri 9 decembrie începînd de la ora 

13.30 se va disputa pe hipodromul Băneasa- 
Trap o interesantă reuniune.

In alergarea principală vor concura ele
mente din prima categorie.

Vor lua startul: Amica 1720 (Kocsis C.). 
Straja 1720 (Ștefănescu), Rosa 1740 (Marcu Tr.j, 
Tarcău 1740 (Qană I.), Jalea 1740 (Toderaș), 
Ticău 1760 (Voronin), Lustragiu 1760 (Mihăi- 
lescu), Oțel 1760 f Szabo A.), Singurel 1760 
(Brailowsky). Deosebit de atracțioase «e a- 
nunță premiile Avalar ți Anuca, în care vor 
participa cîte 12 concurenți.

REZULTATELE ALERGĂRILOR 
DE SIMBATA

I. Robur (Baldovin), Keops, Fatma. 
10.70 — 17,80 lei.

II. Gutin (Huțulcag), Mefiiior, Gazda.
2,90 — 17,90 — 91 lei.

Cota:

Cota:

Echipa Dinamo București cîștigătoare

Ordine triplă: 183,10 lei.
III. Miracol (Hutuleag), Arthur II, 

Cota: 1,80 — 14,10 — 8,80 Iei.
IV. Gib (Soare Gh.), Neron, Pagoda.

5.10 — 15,10 — 57,70 lei.
V. Snop (Botescu Șt.), Justin, Neluța:

4.10 — 14.30 — 27,60 lei.
VI. Galop (Baldovin), Vampir, Ogar, 

29,70 — 195 — 59,70 Iei.
VII. Gogu (Poenaru N.), Podoaba. Vultu 

Cota: 2.20 — 6,10 — 52.00 lei.
REZULTATELE DE DUMINICA

I. Borangic (Ghinea Gh.), Romică, Sav 
Cota: 7,20 — 97,70 Iei.

II. Hlamida (Ghinea Gh.), Baldachin, Fii 
vius. ~ ‘ 
dine triplă 466,70 lei.

III. ” .................
Cota:

IV.
Cota:
371.40

V. Luminiș (Tcofjl), Vampir, Succes. Cot
4.40 — 30,10 — 49,60 kj.

VI. Avia (Ștefănescu), Tulipan, Spic. Cot. 
23,00 — 125,80 — 89,20 lei.

VII. Orțova II (Toderaț), Snlamita, Privi 
IMeat Cotat 2,19 — 10,40 — 20.80 lei

Cot;

Cot;

Cot

Cota: 13,10 — 71,60 — 43,70 lei. Oi

Fanfan (Ichim C.), Rozaliu, Rîvn 
4,80 — 10,70 — 84,00 lei.
Sena (Ichim C.), Verona, Caliban I 
5,40 — 33,20 — 10,00 lei. Ordine tripli 
lei.

virtuala
bucureșteni care an ur- 
sala Dinamo întrecerile 
penultima «iapă a eam- 

. ... . ’■> . au 
fost plăcut impresionați atît de nive
lul tehnic al meciurilor, cît și de dîr- 
zenia sportivilor. Acest lucru era și 
firesc. Se întîlneau doar primele frei 
clasate: Dinamo București. C.C.A. ți 
Steagul roșu Orașul Stalin. Și 
în această etapă era de așteptat ca 
formația dinamovistă să cîștige deta
șat, ceea ce s-a și întîmplat. Lupta 
era deschisă însă pentru locul II. Pînă 
la urmă, echipa C.C.A. a întrecut pe 
cea a metalurgiștilor din Orașul Sta
lin. Astfel că etapa a clarificat pozi
ția în clasament definitiv pînă la locul 
trei.

Cele mai frumoase, mai dinamice 
meciuri le au furnizat perechile Ctis- 
tca (C.C.A.) — Micuța (A.S.M. Lu
goj), V. Bularca (St. roșu Or. Stalin) 
— D. Cuc (Dinamo), Gh. Popnvici 
(Dinmio) — L. Bujor (A.S.M. Lugoj), 
I. Țăranu (Dinamo) — Ionescu

Spectatorii 
mărit ieri în 
de lupte din 
pionatului republican (grupa I),

a campionatului republican
(C.G.A.), Belușioa (Dinamo) — Baciu 
(St, roșu Or. Stalin), I. Țăranu (Di
namo) — I. Radu (St. roșu Or. Sta
lin) sare au dovedit o bună pregătire 
tehnică. Sub așteptări și inadmisibil 
de slab s-au comportat doi dintre com- 
ponenții lotului olimpic la categoria 
52 kg: Gh. Szabad și C. Otițerescu. 
Ei au fost pasivi tot timpul meciului, 
fapt pentru care au primit cîte trei a- 
vertismente și au fost descalificați.

Semnalăm cu acest prilej arbitrajele 
bune prestate de Tătaru, Tozser, Ca- 
rasiniu și Marton.

Iată rezultatele: Dinamo cu C.C.A. 
13—3, cu St. roșu Or. Stalin 12—2 
și cu A.S.M. Lugoj 16—0; C.C.A. cu 
St. roșu Or. Stalin 10—6 și cu A.S.M. 
Lugoj 11—3; St. roșu Or. Stalin — 
A.S.M. Lugoj 10—6.

V. GODESCU
BAIA MARE 6 (prin telefon). Echi

pa locală a oferit iubitorilor sportului 
luptelor din orașul nostru o surpriză 
plăcută, clasîndu-se pe primul loc. 
Dintre sportivi ș-ați remarcat în mo4

deosebit M. Bolocan (C.S.M. Reșița), 
Dohi (C.S.M. Baia Mare), N. Popes
cu (C.8.M. Reșița) și B. Ursii (C.F.R. 
Timișoara). Iată rezultatele grupei a 
Il-a: C.S.M. Baia Mare cu, C.F.R. Ti
mișoara 8—6, cu C.S.M. Reșița 13—3 
și cu Voința Lugoj 9—5; C.F.R. Ti
mișoara cu Voința Lugoj 8—8 și cu 
C.8.M. Reșița 8—6ț C.S.M. Reșița — 
Voința Lugoj 8—6.

V. SASARANU 
corespondent regional

CLUJ 6 (prin telefon). In grupa a 
IV-a rezultatele au fost normale. Me
talul M.l.G. și-a depășit cu ușurință 
adversarii. Arbitrajele ău fost corecte. 
Rezultate: Metalul M.l.G. cu Dinamo 
Satu Mare 13—3, cu Cetatea Bucur
10— 0 și cu Constructorul Cluj 12—4; 
Dinamo Satu Mare cu Cetatea Bucur
11— 5 și cu Constructorul Cluj 9—7: 
Constructorul Cluj — Cetatea Bucur 
10—6.

RADU FISCH
gorespondent regional
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&
„OPTIMILE" CUPEI R.P.R. AU ÎNCHEIAT CU CÎTEVA SURPftlZE SEZONUL OFiCIAL DE I DAMNA
AS.Pompierul—Rapid 1-0 (1-0)1 Steagul roșu învinsă cu 4-0 (3-0) de Progresul!

Acum două săptămîni, la încheierea 
campionatului categoriei B, am scris că 
în partida dintre A. S. Pompierul și 
Flacăra Moreni, jocul s-a situat în unele 
perioade la nivelul întîlnirilor de cate
goria A. De astă dată trebuie să ară
tăm că Pompierul nu numai că a luptat 
de la egal la egal cu Rapid București, 
dar s-a dovedit mai matură în ceea ce 
privește concepția de joc și puterea de 
luptă.’ Rapidiștii au intrat încrezuți pe 
teren, fiind convinși că pregătirea lor 
tehnică superioară va fi suficientă' pen
tru a obține calificarea în sferturile de 
finală ale Cupei.

După un început promițățor, ferovia
rii au început să joace încîlcit, fiecare 
vrînd să rezolve toate situațiile pe 
cont pronriu. Apărarea Pompierului, a- 
vînd în Grosz și Szekely doi piloni de 
netrecut, tiu numai că a respins atacu
rile ceferiștilor dar a și alimentat atacul 
cu mingi utile. Și, în minutul 31 — 
G. Marin, lansat de Szekely a făcut 
o cursă pînă la marginea careului 
de unde a centrat la Selymes care a 
urmărit faza și printr-o săritură spec
taculoasă a introdus mingea în plasă 
cu capul: 1—0. După gol, ambele e- 
chipe au forțat ritmul jocului. Cea 
care a avut însă ocazia să mai în
scrie a fost echipa Pompierul.

In min. 37 șutul extremei stînga a 
Pompierului G. Marin a fost de
viat în corner de Dungu...

In repriza a doua Rapid a dominat 
mai mult. In min. 59 Koszka a tri
mis spre poartă o minge cu capul, 
respinsă însă de Datcu. Mingea a fost 
reluată pe lîngă poartă de Langa! 
°este patru minute Ene If a fost 

uitat în careu, arbitrul însă nu a 
jprit jocul, acordînd avantaj, pen
tru că mingea a ajuns la Copil care 
se afla în situație favorabilă. Ultimul 
însă a ratat... neașteptat. De remar
cat că în repriza a doua s-a tras de 
prea puține ori la poartă. Rapid a 
înghesuit jocul pe tripletă și' acțiunile 
sale au fost destrămate în mod re
gulat de apărătorii adverși, care 
nu au precupețit nici un efort pentru 
a stăvili atacurile feroviarilor. Pe lîn
gă faptul că se apăra bine, echipa 
Pompierul a inițiat și unele contra
atacuri foarte periculoase, care se 
puteau solda mai repede cu goluri de- 
ât atacurile fără orizont ale adversa
rului său. In această perioadă însă, 
Rapid a fost pe punctul de a marca.

Dinamo gacău a confirmat așteptările
BISTRIȚA 6 (prin telefon'). Ploaia 

năruntă și rece care a căzut toată 
siua, a făcut ca terenul pe care a avut 
oc partida Dinamo Bacău — Stăruin- 
'a Sighet să fie alunecos, și să in- 

■ițeze controlul balonului, deci ca- 
-atea jocului. Dinamoviștii au fost 

:ei care s-au descurcat mai ușor pe 
icest teren și au cîștigat pe merit cu 
5—0 (1—0). De altfel, ei au dominat 
hajoritatea timpului.

Stăruința a dat o replică neașteptat 
le dîrză învingătorilor dar aceasta 
lumai pînă la primirea primului gol, 
lupă care, încet-încet, au cedat tere- 
lul. Ei au retras extremele pe linia de 
nijlocași și au dublat stoperul, punînd 
iccent pe defensivă și neglijînd aproa- 
>e complet atacul. Dinamoviștii, în ver- 
ră de joc, au construit nenumărate 
ifacuri, dominînd insistent în cea mai 
nare parte a jocului. Atacurile lor 
;-au lovit însă de apărarea supranu- 
nerică a Stăruinței Sighet. Totuși au 
eușit să mai destrame de două ori 
idul de apărare al echipei din Sighet.

Iată cum s-au marcat golurile. In 
nin. 38 la o centrare a lui Țîrcovnicu, 
rilip a înscris nestingherit. Peste 10 
ninwte, Țîrcovnicu a trecut de mai

Tată ctjxn arată un buletin Pronosport <u 
? r caultatc exacte la concursul hr. 49 cin 

decembrie.decembrie.

I. Racing C. Paris-Lens 1
II. Renne»-Rcims 2
III. Bordeaux-Monaco 1
TV. Sedan-Angers J
V. Valenciennes-Limoges x
VI. Toulouse-Toulon 1
VII. Fiorentina-Milan X
VIII. Napoli-Juventus 1
TX. Inteinazionale-Bologna 1
X. Lazio-Sampdoria 1
XI. Bari-Lanerossi x
XII. Alessandria-Roma x*

TAa acest concurs au fost depuse aproximativ 
19.000 variante.

★
Nu uitați azi fi mîine ultimele iile m care 
ai puteți depune buh^ine pentru traheea $p>'- 
ala Pronoexpres d* 9 decembrie la care 

acordă importante premii suplimentare prin- 
e care fi S automobil^ 

La o ciocnire dintre Buzeșan și Ene 
II, arbitrul Ștefan Tașula a acordat 
penalti în favoarea Rapidului (min. 
84), deși nu a fost fault. Ozon a ra
tat și cu aceasta Rapid a pierdut 
cea mai mare ocazie de a egala.

Emoțiile însă nu s-au terminat. In 
ultimul minut de joc Selymes (prea 
puțin folosit în această repriză) a tre
cut de apărarea adversă, a șutat și 
mingea ricoșată de la’ portar a fost re
luată pe lîngă bară de G. Marini...

Victoria Pompierului este meritată.
S-au remarcat Grosz, Szekely și Dat

cu. Ne-au mai plăcut Buzeșan, Nun- 
weiller, Ionescu și G. Marin. Din echipa 
Rapidului singurul care noate fi evi

Apărarea Pompierului și de data aceasta a intervenit cu succes- Num 
weiller respinge mingea cu capul. Fază din Intîlnirea A.S. Pompierul — 
Rapid (1—0)- Foto: B. Hanuc

dențiat este Koszka. Arbitrul Șt. Ta
șula a fost depășit de ritmul jocului. 
A arbitrat bine doar în prima parte a 
partidei.

POMPIERUL: Datcu-Ivan, Grosz, 
Buzeșan-Nunweiller, Szekely-Selymes. 
Ionescu, Comșa, Staudt, G. Marin.

RAPID: Dungu-Greavu, Dodeanu. 
Stancu-Popescu, Koszka-Copil, Ozon. 
Ene II, Langa, Văcarii.

AL. INOVAN

mulți apărători și a majorat scorul. 
In min. 67, în timp ce Drăgoi se în
drepta spre poartă, a fost oprit nere
glementar de Simion. Penaltiul acor
dat de arbitru a fost transformat de 
Ujvari, Cu prilejul acestui penalti, ju
cătorii din Sighet au comis unele acte 
de indisciplină, protestînd la decizia 
luată de arbitrul Nicolae Vizireanu 
(Cluj). Jucătorul Feher (Stăruința) a 
fost eliminat de pe teren pentru atitu
dine necuviincioasă față de arbitru.

DINAAÎO BACAU : Faur — Giosan, 
CIRNARU, Cincu — VATAFU, UJVA
RI — DRAGOI, Fifip, Asan, ȚIRCOV- 
NICLI, Publik.

STĂRUINȚĂ SIGHET: SIMION — 
Foldvary, MEREUȚ, Covaci — Katlcr, 
LEBA — Konkos, Feher, Cics, Ma- 
tyas, Mihailovich

O. BERBECARU
coresp.

De la 0-2 la 3-2 în 10 minute!...

Minerul Lupeni a eliminat greu 
pe Parîngul Lonea

PETROȘANI 6 (prin telefon). — 
Deși s-a disputat pe un teren desfun
dat și pe un timp rece, totuși întîl. 
nirea dintre Alinerul Lupeni și Pa
rîngul Lonea a satisfăcut spectatorii 
prezenți în tribunele stadionului „Jiul". 
Victoria a revenit la limită echipei 
din Lupeni: 3—2 (0—2).

In general, ambele formații au do
vedit o bună pregătire tehnică, ceea 
ce a permis jucătorilor să controleze 
corect balonul pe terenul foarte greu. 
Din punct de vedere tactic, echipa 
Minerul Lupeni s-a arătat superioară, 
mai ales în repriza secundă, cînd — 
jucînd mai legat și folosind bine ex
tremele — a dominat și a reușit să 
obțină victoria, în ciuda faptului că 
la pauză scorul era favorabil adver
sarilor. Cît privește echipa Pairîngul 
Lonea, aceasta a jucat cu multă voință 
în prima repriză. Jucătorii din Lonea 
au avut momente de dominare cate
gorică ; acțiunile lor creau panică în 
careul formației Minerul

Iarnă în toată regu'a, ieri la Plo- 
ești I Ninsoarea care pornise de cu 
noapte nu s-a oprit decît pe la mij
locul meciului Progresul—Steagul ro
șu, astfel că terenul de joc s-a aco
perit de-a binelea, între timp, cu o 
zăpadă pufoasă, pe care ar fi invi
diat-o, desigur, schiorii...

Ținînd scama de... antecedentele ce
lor două echipe, Progresul nu înce
pea partida de la Ploești cu șanse 
prea mari. Perspectivele bucureștenilor 
păreau și mai puțin favorabile în clipa 
cînd a fost cunoscută și formația, din 
care lipseau titulari de bază ca Soare 
și Caricaș. Dar, în condițiile terenului

Știința Timișoara— 
Petrolul Ploești 5-1!

(Urmare din pag. 1)

unicul punct. Bădulescu trage slab de 
la distanță și mingea intră printre pi
cioarele iui Curcan in poartă : 3—1. 
In min. 68 Lereter, care dovedește o 
deosebită mobilitate, trece pe partea 
stîngă a terenului, centrează pînă la 
Gîrleanu, care înscrie al patrulea 
punct. Două minute mai tîrziu se mar
chează ultimul gol al partidei : după 
o combinație de toată frumusețea în
tre Mițaru și Lereter, ultimul reia în 
plasă. In continuare, tot studenții sînt 
în atac, dar tabela de marcaj rămîne 
neschimbată.

Arbitrul Costa Dumitru (Oradea) a 
condus mulțumitor următoarele for
mații :

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Curcan— 
Codreanu, Turcan, Barbu—Cojereanu, 
Tănase—Gîrleanu, Igna, Manolacbe, 
Lereter, Mițaru.

PETROLUL PLOEȘTI : Ringheaou- 
Pahonțu (Tendler), Marinescu, Tend- 
ler (Florea)—Fronea, Florea (A. Mun
teanu)—A. Munteanu (Pahonțu). Ta- 
ba-rcea, Babone, D. Munteanu, Bădu
lescu.

ȘT. WEINBERGER 
și A. JIVA, corespondenți

Scorul a fost deschis chiar în min. 3 
de Boboc. După 12 minute,. Parîngul 
Lonea înscrie al doilea gol: Leachu e 
xecută o lovitură liberă de la 18 m 
și mingea după ce lovește bara, rico
șează în poartă. In repriza secundă, 
într-un interval de 10 minute situația 
partidei se schimbă complet. In min. 
60 Crăiniceanu înscrie, după ce pri
mise o pasă de la Leahevici; în min. 
74 Coman egalează și apoi în min. 
78 Milea aduce victoria echipei din 
Lupeni, înscriind din apropiere.

Arbitrul Vasile loja (Arad) a con
dus corect următoarele formații :

MINERUL LUPENI : Kiss — Plev, 
Coman, CHERESTES — ȘZOKE, Mi- 
haly — Milea, Groza, LEAHEVICI, 
Pereț, CRAlNICEANU.

PARÎNGUL LONEA: Dima — 
Stoicoi, LEACHU, Furdui — Krei- 
bih, Dorescu — Petcu, Sindăreana, 
Mirnea, BARABAS, BOBOC.
ION ZAMORA și ZOLTAN MENDEL 

corespondenți 

greu de ieri, victoria nu putea reveni 
decît echipei care avea să dovedească 
mai multă putere de. luptă și, în a- 
celași timp, o mai bună adaptabilitate 
la condițiile unui joc pe un teren a- 
lunecos, care nu-ți permitea să com
bini prea mult. Și această echipă a 
fost Progresul.

Scorul putea fi chiar mai mare, dacă 
înaintașii Progresului nu s-ar fi pripit 
de cîteva ori în fața porții. Bucureș- 
tenii s-au orientat însă în general bine, 
trăgînd de la distanță și obținînd, 
de-altfel, în acest mod, două din cele 
4 goluri. Primul punct l-a înscris Smă- 
răndescu II în min. 17, printr-un șut 
de la circa 25 metri. Steagul roșu are 
ocazia să egaleze în min. 32, dar Gane 
trage puternic... peste noartă. In mi
nutul următor, Progresul mărește sco
rul prin Ioniță, care transformă un 
„11 m", acordat nejustificat de arbi
tru. Cu cinci minute înainte de sfîr- 
șitul reprizei, Baboe șutează tare, de 
la distanță, aducînd Progresului cel 
de al treilea gol. Și cu aceasta, me

C. C. A. se anunță un serios 
pretendent la Cupa

C.C.A.—Metalul Titanii București 8-0 
. -0).

Au marcat : Tătaru (min. 15), Con
stantin (min. 23 din 11 m și min. 51). 
Constantinescu (min. 37 și 53), Alexan- 
clrescu (min. 55) și Cacoveanu (min. 
■0 și 82).

C.C.A. : Voinescu—ZAVODA II, Apoizan, 
Zavoda I-Jenei, BONE-CACOVEANU.

ONSTANTIN, Alexandrescu, Constan- 
inescu, TATARU.
METALUL TITANII : Ghiță-Zaharia.

Slarbeloti, Szabi-Ignat, ANTON-Costel, 
'AN, Andreescu, ION C. ION, Fioroiu.
Arbitru : I. Chirițescu (București).
Cum se vede, liderul campionatului 

lateoriei A, C.C.A., și-a încheiat ac
tivitatea oficială din acest sezon cu o 
comportare la înălțimea prestigiului 
său și cu o victorie la un scor con
cludent care l-a calificat în sferturile 
de finală și care-1 face drept uri prin
cipal pretendent la Cupă. Partida de 
ieri s-a desfășurat conform așteptări
lor, în nota de superioritate a echipei 
militare,, care și-a dovedit din nou 
maturitatea în joc și eficacitatea în
linia de atac.

Dinamo București și-a asigurat 
victoria în primele 3 minute

TIRGOV1ȘTE 6 (prin telefon). 
Deși timpul a fost foarte ■ friguros, 
totuși peste 3.000 de spectatori au 
luat loc în tribunele stadionului din 
localitate pentru a urinări desfășu
rarea întîlnirii dintre Dinamo Bucu
rești — deținătoarea Cupei R.P.R. 
— și Prahova Ploești.. Intîlnirea a 
prilejuit un joc frumos și interesant, 
în ciuda faptului că terenul a fost 
acoperit cu zăpadă, care a îngreunat 
desfășurarea partidei. Dinamo a cîș
tigat cu 3—1 (2—1).

Dinamoviștii au atacat de ta în
ceput, au surprins apărarea adversă 
și au și înscris în două minute două 
goluri prin Fnsi/e Anghel (min. 2) 
și Ene l (min. 3), lâ capătul unor 
acțiuni personale. Dar, golurile pri
mite afît de repede, nu i-au de
mobilizat pe ploeșteni. Am putea 
spune chiar că, dimpotrivă, aceste 
goluri au fost semnalul unor ac
țiuni ofensive insistente.

Apoi Dinamo a desfășurat un joc 
frumos, cu deschideri pe extreme. 
Atacanții bucureșteni s-au compor
tat bine, șutînd mult și periculos pe

Știința Cluj s-a caHficat
cu un scos concludent

A1UD 6 (.prin telefon). Intîlnirea 
dintre echipele Știința Cluj și A.S.A. 
Sibiu — terminată cu victoria clu
jenilor la scorul de 4—1 (1—0) — 
nu s-a ridicat la nivelul așteptat.

Prima parte a jocului s-a des
fășurat sub semnul unei lupte dîrze 
pentru balon, uneori transformi du-se 
în joc dur, plin de nercgularități. De 
altfel, arbitrul jocului Nicolae Bar
tha (Tg, Mureș) a eliminat în min. 
36 de pe teren pe jucătorii Kromelv 
(Știința) și Baban (A.S.A. Sibiu) 
pentru lovire reciprocă. Primii! gol 
al meciului a fost înscris în min. 
28 de către Horațiu Moldovan care 
a reluat în plasă o centrare a lui 
Ivansuc. Dtipă pauză sconîl este ma
jorat în min. 58 de Știința prin 
Ivansuc care a fost „servit" de c“tre 
11. Moldovan. Sibienii nu s-au descu

ciul nu mai putea să ofere nici o 
surpriză, mai ales că după pauză 
Steagul roșu a intrat pe teren numai 
cu 10 jucători, Hașoti bind scos clin 
echipă — ca măsură disciplinară -— 
de propriul său antrenor, Silviu Plo- 
eșteanu. Jocul a lost totuși echilibrat 
în această repriză. Mai eficace, Pro
gresul a înscris din nou în min. 73 
prin Dinulescu, care a driblat întreaga 
apărare a Steagului roșu, •-■iusiv por
tarul.

Arbitrul Neamțu Rustig (Buzău) a 
condus slab, contribuind la atmosfera 
de nervozitate care a existat pe te
ren în prima repriză.

PROGRESUL: Birtașu — NEDEL- 
CU, ION1ȚA, Dobrescu — Petrescu, 
ȘTIRBEI -— BABOE, Smărăndescu 
II, Dinulescu, Mafteuță, VASILESCU.

STEAGUL ROȘU : GUIȚA — Zbîr- 
cea, Zaharia, Tîrnoveanu — BIRSAN, 
SZIGHETI — Hașoti, FUSULAN, 
Gane, Proca, David.

JACK BERARIU

Tinerii jucători ai Metalului Titanii 
au avut o comportare sub așteptări, 
ceea ce explică scorul mare la care 
au pierdut. Uneori, cînd au dovedit 
mai multă combativitate, ei au rea
lizat faze interesante și au avut 2-3 
ocazii să marcheze, dar șuturile lor 
au fost lipsite de forță și precizie.

Jocul a fost destul de animat și 
grație echipei C.C.A., mai ales, pre
sărat cu multe faze dinamice, din care 
au fost înscrise goluri spectaculoase, 
cum a fost, de pildă, cel marcat de 
Tătarii sau de Cacoveanu (primul). 
Arbitrul I. Chirițescu a condus bine. 
A sancționat corect atacul neregula
mentar din min. 23 comis în careu 
asupra lui Cacoveanu. Trebuie subli
niat însă dezacordul care a existat în 
cîteva rînduri — din vina amîndorura 
— între arbitrul de centru și arbitrul 
de tușă Anton Ni'olae.

P. GAȚU J

poarta apărată cu mult brio de 
ionescu.

Scorul însă, este modificat de... 
Prahova. In min. 35 Crisfache șu
tează puternic și înscrie cu toată 
intervenția lui Uțu.

După pauză, dinamoviștii au do
minat mai mult, dar apărarea Pra
hovei s-a dovedit sigură și promptă 
în intervenții. Cel mai hun apără
tor al ploeștenilor a fost portarul 
Ionescu, care a avut o comportare 
excelentă, salvînd goluri ca și făcute. 
In min. 63 însă, intervenția sa a 
fost zadarnică: Eftimie a înscris 
spectaculos, consfințind victoria jjer- 
fect meritată a echipei sale.

Arbitrul Cornel Nițesen (Sibiu) a 
condus satisfăcător următoarele for
mații:

DINAMO: UȚU — Popa. Ntmwcil- 
ler, Fanait — AL. VASILE, Dra- . 
gOmir —- V. Anghel, VARGA, ENE, 
Eftimie, Semenescii.

PRAHOVA-. IONESCU —. Gavri- 
loaia, Avramescti, Theis — Coicium, 
Citirea — Cristaehe, Georgescu, 
DIACONESCU, Vegh, ZINCULESCU.

M. AVANU — corespondent

rajat și în miniiti.il 77 Foaie icduce 
handicapul mareînd spectaculos eu 
capul. Studenții ripostează prompt și 
obțin un corner în același minut. 
Execută H. Moldovan, batonul ajun
ge la Mafeiann care șu'ează ful
gerător în bară. Mingea revine în 
teren și Suciri, cate urmărise faza, 
o introduce în plasă. I Ins-rcze- c mi
nute mai tîrziu Malcianu înscrie al 
patrulea mii pe°tru Șfiin(a

ȘTIINȚA 01.1)1- MiiHer — Kro- 
mehi, OFORGPSCIJ, Cost iu — PE
TRU EMIL. Muresnn - IVANSUC, 
MateicmU, Suciu, Munteanu II MOL
DOVAN

SIBIU- PREMIA - Nagg, 
CHEC, Ene — Recher. To-'^nct — 
Poale Tetea BaSnn Uatcum' INJ. 
TEIE

JON BARBU — coresp. j

miniiti.il


Derbiul feminin a revenitDerbiul feminin a revenit
jac tearelor de la Știința București

FEMININ
Șl.iUA BUCUREȘTI — RAPID 

BUCUREȘTI 61—58 (31-30)
Derbiul campionatului feminin a 

satisfăcut pe deplin numeroșii specta
tori prezenii aseară în sala Floreasca. 
Ei au asistat Ia o partidă spectacu
loasa. de bun nivel tehnic și cu o 
evoluție palpitantă a scorului.

După cî*eva minute de joc confuz 
acțiunile baschetbalistelor au deve
nit „curate", clare, componentele am- 
be'or formații purandu-și în valoare 
toate calitățile tehnice. Scorul a evoluat 
în prima parte a reprizei 1 în favoarea 
Științei care a condus cu 19—10 și 
23 — 17. Apoi, Rapid a avut o reve
nire puternică și repriza s-a încheiat 
la o diferență de un punct în favoa
re i echipei Știința: 31—30. La re- 
i :.ire, este rîndul feroviarelor să aibă 
conducerea (34 —31, 36—33, 38—35), 
dar Știința egalează în minutul 27 
(c—42) și ia un avans de 8 puncte 
(50—42). Deși Rapidul reduce scorul 
la 52—54 (min. 32) Știința se do
ve lește mai hotărîtă în ultimele mi- 
ni:’e și domină, în timp ce Rapid, 
de icoinpletrtă prin eliminarea jucătoa
relor de bază Anca Racoviță (dfh min. 
18) și Georgeta Ivanoviei (din min. 
3< ) se străduiește să egaleze dar nu 
reușește. Victoria revine pe merit Ști- 
inlei care a prezentat un tot mai 
omogen.

Au marcat: Viorica Nicu'escu 18, 
Teodora Predescu 12, Ana Haralam- 
bie 8, Adriana Florescu 8, Emilia To- 
dirașcu 5, Irina Rizescu 4, Ștefania 
Dinescu 4. Zamfirița Danciu 2 pentru 
Știința, Antoaneta Sidea 17. Geor-

geta Ivanoviei 
Eva Ferecz 8, 
nelia Gheorglie 

pentru Rapid2

16, Anca Racoviță 8, 
Doina Lupan 5. Cor- 
2, Sanda Dumitrescu

D. STÂNCULESCU

VOINȚA OR. STALIN — C.S. 
ORADEA 46—43 ( 23—25)

Victoria echipei din Or. Stalin este 
meritată. Componente'e formației au 
muncit mult, mai ales că o jucătoare 
de bază (Octav'a Cucuruz) și alte 
două (Muller și Schmidt) au venit 
tîrziu la sală și antrenorul Gh. Roșu 
a renunțat la serviciile lor. O mare 
contribuție la victoria echipei sale a 
adus-o Elena Roșu care a marcat 24 
puncte. Orădencele au jucat bine și 
au cedat doar în n'timele minute.

C. GRUIA-corespondent
Progresul București — Banatul Ti

mișoara 46—43 (20—25)
Voința- Tg. ..iureș — Știința 

București 50—12 ( 20—18)
C. S. Tg. Mures — Voința 

rești .88—44 (36—23)
Știința Cluj — Constructorul 

rești 30—64 (12—30).
MASCULIN

Progresul București — T 
Oradea 60—71 (26—37)

Știința București — Voința Iași
75— 54 (41—20)

Știința Cluj — Dinamo Tg. Mureș
76- 64 (31—29)

Știința Timișoara — Steagul roșu 
Orașul Stalin 56—36 ( 26—17)

C.C.A. — Rapid București 73—61 
(37-33)

Metalul M.I.G. București — Dinamo 
București 54—63 (16—36).

I.C.F.

Bncu-

Bucu-

A

Jamrescu și Marius

2-0 (15, 17); SIMPLU JUNIOARE, 
sferturi de finală: V. Jandrescu — D. 
Berbecaru 2—0, Mihalca — E. Max 
2—0, Krezsek — Pop 2—0, M. Jan- 
drescu — Demetrovici 2—0; semifi
nale : E. Mihalca — V. Jandrescu 
2—0, M. Jandrescu — Krezsek 2—0; 
finala : Mariana Jandrescu — Eleo
nora Mihalca 2—1 (13, —15, 15) — 
în setul decisiv Mihalca a condus cu 
13—6!

Reprezentativa R. P. Bulgaria a

La căpătui a trei zile de întreceri, 
campionatele republicane de juniori 
au luat sfîr.șit cu următorii cîștigători: 
ec! pe băieți: Tehnometal Timișoara 
(B dea, Haasz), echipe fete: Clubul 
spertiv școlar București (Mariana 
Jandrescu, Victoria Jandrescu); sim. 
pin juniori: Marius Bodea ; simplu 
jui ioare : Mariana Jandrescu.

Iată rezultatele tehnice mai impor
tante : ECHIPE BĂIEȚI, semifinale: 
Voința Arad — Voința Buzău 3—2, 
Tehnometal Timișoara — Izvorul 
Bocșa Vasiovei 3—1; finala: Tehno-- 
«neial Timișoara — Voința Arad 3—U 
țfBodea — Radu 2—0; Haasz — Bă-- 
|rînescu 0—2; Bodea, Haasz — Bă-' 
Srînescu, Radu 2—0; Bodea — Bătrî-- 
meseu 2—0; ECHIPE FETE, semifinale:': 
Clubul sportiv școlar I București — Ț ga
Szvorul Bocșa 3—0, Voința Arad —Ja. jeLi
Constructorul I București 3—1, finala: 
Clubul sportiv școlar I București — 
(Voința Ărad 3—1 (V. Jandrescu — 
E. Mihalca 0—2, M. Jandrescu — D.
Sîrbu 2—0 M. Jandrescu, V. Jandres-T sofia 6 (de la corespondentul nos- 
cii — Mihalca Sîrbu 9—0 M Jan-Itru)- ~ EchlPa de fotbal a R.P. Bulga- CU .J"'1 >ria a sus.inut ultimul meci din actualul
drescu — Mihalca 2—0). SIMPLU Tsezon, intilnind reprezentativa Danemar- 
JUNIORI, sferturi de finală: Bodea —Țcei. selecționata Bulgariei, deși a ali- 
S7e., O—0 Bărb'ilescu - M Anto- + niat ° formație din care au lipsit o ozep - u> ■ uo parte din jucătorii care au evoluat la
nes< It - — 1, BatnnesCU — HldveglTBucurești, a jucat destul de bine, tlne- 
2—0, A Truppel — Sabău 2—0, se--Vrii introduși in echipă dind satisfacție 
mifinale: Bodea — Bărbulescu 2—0, i Meciul s-a încheiat <m scorul
rp * * • n n «• 1 T^e 2-1 (1-1)» dar după aspectul general,
jruppel — i. atrlliescu -—u, linala : gazdele meritau o victorie Ia un scor și 
Marius Bodea — Adalbert Truppel Jiaai mare. Exceptlnd primele 15 minute, 

T cînd pe teren a existat un echilibru de for- 
țe, fotbaliștii bulgari au dominat în toi res
tul meciului, mai ales în repriza a doua. 
Oaspeții au făcut mai mult un joc de
fensiv, dar imediat ce intrau în po
sesia balonului întreaga echipă participa 
la atac. Scorul a fost deschis în minutul 
15 de centrul atacant Enocksen care, 
preluînd o pasă de Ia Hansen, a trecut 
de Manolov și a înscris plasat. Sur
prinși, fotbaliștii bulgari inițiază atac 
după atac și după mai multe ocazii 
ratate, în minutul 25, Abagiev a înscris 
imparabi!, de Ia 6 m. Golul victoriei a 
fost marcat în minutul 72 de fundașul Di
mitrov Ia un corner executat impecabil 
de către juniorul Sokolov. Raport de 
cornere : 11-5 pentru gazde.

Formații : R.p. BULGARIA : Pîrceanov- 
Rakarov, MANOLOV, Dimitrov-LARGOV, 
Dimov-Diev, ABAGIEV, IORDANOV, 
Iakimov (Sokolov), KOLEV. DANE
MARCA : From-Karolsen, Jensen-Hansen, 
H. NIELSEN, F. Nielsen-Petersen, Kra
mer, FtW>€KSEN, Danielsen, JORENSEN. 

Partida 
sovietici.

a
început meciul de șah pentru ti- 
mondial feminin dintre Elisabeta

A 
fiul 
iBîkova, campioana lumii, și chalangera 
|sa Kira Zvorîkina. Din deschidere, 
cele două șahiste s-au angajat într-o 

originală, neîntîlnită pînă a- 
studiile teoretice. Aceas'. ’ a 
ele să folosească foarte mult 
gînuire. După " ore de joc 
nu se cfectuaser. decît 13

jvariantă 
cum în
Tăcut ca 
timp de 
pe tablă 
mutări. în continuare Zvorîkina. care 
avea albele, a obținut avantaj pozi
țional și a lansat un atac asupra re
gelui advers, sacrificînd calitatea. Po
ziția, extrem de complicată, necesita o 
analiză amănunțită, dar în acest mo
ment critic ambele jucătoare au intrat 
în criză de timp. Bîkova nu a reușit 
să respingă atacul și - pierdut un 
pion. Apoi, ea a fost declarată învinsă 
prin depMrea timpului de gîndire. 
Scorul meciului este de 1—0 în fa
voarea Kirei Zvorîkina. (Agerpres).

a fost condusă de trei arbitri 
La centru — Klavs.

TOM A HR ISTOV
turneul întreprins în R.D. 
selecționata de fotbal a 

a întîlnit La Rangoon repre- 
Desfășurat în fața 

meciul a fost 
de fotbaliștii sovietici cu scorul

® După 
Vietnam, 
R.S.F.S.R. 
zentativa Birmaniet. 
a 30.090 de spectatori, 
cîștigat 
de 6-2.

© In
Spartak 
unde

continuarea turneului său, 
Moscova a plecat in Columbia, 

va susține mai multe intilniri.

• La băieți: 77—75 pentru sportivii noștri, iar la lele: 59-50 pentru oaspeți • Al. Pcpescu: 1:02.8 și 2:25.2 
Ia 100 m și 200 m fluture o O frumoasă victorie a poloiștitor noștri

Prima probă a concursului (200 m 
flutu e) a adus selecționatei Bucure- 
știuli i, prin Alex. Popescu, o splendi
dă victorie. Cinci lungimi de bazin, 
campionul nostru s-a ținut „ca scaiul** 
de principalul său adversar Lajos 
Varszegy, un înotător bine cotat în 
ierarhia celor mai valoroși „deffiniști** 
din Europa. Pe ultima lungime, Al. 
Popescu a sprintat puternic desprin- 
zîndu-se în cîștigător. Dar, n-a fost 
singura victorie : cronometrele indicau 
timpul de 2:25,2— o performanță ex
cepțională, care depășește în valoare 
recordul țării (2:29,9) stabilit de Al. 
Popescu, la Melbourne. în semifinalele 
probei olimpice. Rînd pe rînd, 
în ordinea desfășurării probelor, 
Cssila Bajnogel a fost cronometrată în 
timpul de 1:05,0 (100 m liber). Joszel 
Csikany în 1:06,0 (100 m spate), Mi
hai Mitrofan în 2:40,2 (200 m bras), 
și Sanda Iordan în 3:02,0 ( 200 m 
bras). In rest victorii și puncte pre
țioase pentru echipele lor, au mai re
purtat Jozsef Gulrich (la mare luptă 
cu G. Blajec; de altfel, cronometrele 
n-au reușit să-i despartă), Nicoleta 
Ștefănescu și cele două ștafete prezen
tate d: oaspeți în probele de 4x200 m 
liber băieți și 4x100 m liber fete.

★

Meciul de polo — terminat cu un 
just rezultat de egalitate (8—8) — n-a 
oferit decît rareori acele faze spec
taculoase, dinamice, specifice jocului 
de polo. Poate și din cauză că ambele 
formații s-au gîndit prea mult Ia o 
victorie... care să le adauge cîteva 
puncte la cele acumulate în probele 
de înot. Astfel că jocul a purtat am
prenta unei lupte dîrze, oglindită, de 
altfel, și de evoluția scorului: de cinci 
ori în avantajul oaspeților și de trei 
ori favorabil buciireștenilor,. dar nicio
dată la mai mult de un gol diferență.

Arbitrul Andrea Costa (Italia) a 
condus corect și autoritar. An înscris: 
Szabo (3), Kroner (2), Simon, Blajec 
și Grințescu pentru echipa noastră, iar 
de la oaspeți: Konrad II (4), Vitaris 
(2), Kiss și Nemeth. An jucat echipele: 
BUCUREȘTI: M. Ștefănescu—Zahan, 
SZABO—Blajec—Simon, Grințescu, 
KRONER ; BUDAPESTA: Lukasz— 
Nemeth, VITARIS—Varga—LEPIES, 
KONRAD II, Kiss.

REZULTATE TEHNICE
ZIUA I — MASCULIN. 200 di flu

ture : 1. Al. Popescu (Buc.) 2:25,2; 
Varszegy (Bp) 2:27,9; 
2:39,0; 4. Burduja (Buc.) 2:48, 
m spate : " . ' ’ ~
Caminschi (Buc.) 1:07,6;

(Bp) 1:08,9; 4. Nagy (Buc.) 1:12,7; 
100 m liber: 1. Gulrich (Bp) 59,0; 2. 
Blajec (Buc.) 59,0; 3. Lantoș (Bp) 
59,2; 4. Șt. Ionescu (Buc.) 1:00,2; 200 
m bras: 1. Mitrofan (Buc.) 2:40,2; 2. 
Ktimsagy (Bp) 2:44,8; 3. Schmaltzer 
(Buc.) 2:45,5; 4. Fabian (Bp) 2:45,5; 
4x200 m liber : 1. Budapesta (Csikany 
Gulrich, Btiday, Lantos) 8:56,8; 2.
București (Mocanii, Șt. Ionescu, Ca- 
minschi, Blajec) 9:02,2. FEMININ 100 
m liber: 1. Bainogel (Bp) 1:05,0; 2. 
Bodoki (Bp) î:09,8; 3. Wăchter (Buc.) 
1:10,5; 4. Rothe (Buc.) 1:14,1; 200 m

în cel de-al doilea meci.
4. Medianu (Buc.) 1:11.7. 4x100 m 
mixt-. 1. Budapesta 4:23,0; 2. Bu
curești 4:24,0. Punctaj general : Buda
pesta—București 56—53. FEMININ: 
400 m liber: 1. Egervary (Bp.) 5:22,0;
2. Wăchter (Buc.) 5:26,6; 3. Csima- 
dia (Bp.) 5:26,6; 4. Trohany (Buc.) 
5:52,4. 100 m spate: 1. David (Bp.) 
1:15,3; 2. Korenyi (Bp.) 1:17,4; 3.

Tincoca (Buc.) 1:19,1; 4. Dan (Buc.) 
1:27,3. 100 m bras: 1. Iordan (Buc.)
1:27,1; 2. Karpaty (Bp.) 1:28,0;
Rambosec (Buc.) 1:28,1;
(Bp.) 1:28,2. 4x100 m mixt:

. 3.
4. U zdi

1. Bu-

Căpitanii celor două echipe M. Mitrofan (București) și G. Runsagtj 
(Budapesta) schimbă tradiționalele

2.
3. Kiss (Bp)

- ■— 100
1. Csikany (Bp) 1:06,0; 2.

3. Kovacs

bras: 1. Iordan (Buc.) 3:02,0; 2. Kar- 
pati (Bp) 3:07,3; 3. Rambosec (Buc.) 
3:07,9; 4. Uzdi (Bp) 3:15,0; 100 ra flu
ture : 1. Ștefănescu (Buc.) 1:19,0; 2. 
Egevari (Bp) 1:19,8; 3. Koreuyi (Bp) 
1:20,9; 4. Iurciuc (Buc.) 1:25 3; 4x100 
m liber: 1. Budapesta (Egervari, 
Csiznadia, Bodoki, Bainogel) 4:43,0; 
2. București (Țincoca, Rotile, Wăchter, 
IurcMK) 4:56,5.

ZIUA A Il-a —MASCULIN: 400 m 
liber: 1. Ionescu (Buc.) 4:48,6; 2.
Csikany (Bp.) 4:50,4; 3. Mocanu
(Buc.) 4:51,9; 4. Bodoky (Bp.) 4:52,5. 
100 rn bras: 1. Schmaltzer (Buc.) 
1:13,2; 2. Kunsagy (Bp.). 1:13,5; 3. 
Mitrofan (Buc.) 1:14,5; 4. Fabian
(Bp.) 1:15,6. 100 m fluture: 1. Po
pescu (Buc.) 
(Bp.) 1:03,6;

5 FORT IVĂ

întrecut Danemarca cu 2-1 (1-1)
In primul meci ea va întîlni pe „Millio- 
narios“ din Bogota.
• Echipa cehoslovacă de fotbal Slovan 

Bratislava a plecat într-un lung turneu 
peste hotare. Fotbaliștii cehoslovaci vor 
susține mai întîi o întîlnire în Austria, 
vor juca apoi două meciuri în R.P.F. 
Iugoslavia după care vor pleca pentru 
o scrie de meciuri în țările Africii.
• In cadrul turneului preolimpic, 

duminică Ia Tunis, reprezentativa Tuni
siei a dispus cu 2-0 (0-0) de selecționata 
Malta.

® La Teheran selecționata Iranului a 
obținut o victorie dară în fața selecțio
natei Israelului 3-0.

1:02,8; 2. Varszegy
3. Kiss (Bp.) 1:06,5;

fanioane.

dapesta 5:07,0; 2.
Punctaj general: 

iești 56 42. SARITURI-BAIF.ȚI: 
man 
(Bp.) 126,95 p,
119,10 p, 4. Condovici (Buc.) 105,51 
p. FETE: 1. Lupii (Buc.) 115,68 p, 
2. Gheorglie (Buc.) 103,21 p, 3. Bala-, 
Belane (Bp.) 95,14 p, 4. Szabo (Bp.) 
89,64 p. Punctaj general: București—■. 
Budapesta 14—8.

In cel de-al doilea mecî de polo, 
jucătorii bucureștcni au jucat exce
lent, reali zînd o victorie de presti
giu cu scorul de 8—5 (4—1). Punc
tele noastre au fost marcate de 
han (4), Grințescu (2), Blajec 
Kroner, iar pentru oaspeți: Kiss 
Konrad II Lepies și Kusztos.

București 5:15,1. 
Budapesta—Bucu-

1. Rot- 
(Buc.) 129,61 p, 2. Kontoiy

3. Gerlach (Bp.)

Za- 
?•

(2),

Au început campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Scandinaviei

BORAS 6 (prin telefon). Din cauza 
condițiuniior atmosferice nefavorabile, 
delegația sportivilor romini care a 
plecat din București miercuri dimineața 
a ajuns tal Suedia abia simbătă dimi
neața, in loc de miercuri seara. De 
aceea, dubla intilnire R.P.R.-Suedia 
programată pentru joi seara nu a mai 
avut loc, ea urmind să se desfășoare 
Ia o altă dată. Sosiți Ia Boras, sportivii 
noștri au și Intrat in concurs — simbătă 
fiind prima zi a campionatelor interna
ționale ale Scandinavici — jucind cu pa
lete împrumutate, deoarece bagajele au

Reprezentativele de baschet ale U.R.S.S. 
au intiinit echipele campioane de S.U.A.

Echipele de baschet ale U.R.S.S., 
care întreprind un turneu în S.U.A., 
au evoluat sîmbătă seara în orașul 
Lawrence, unde au întîlnit echipele 
campioane masculine și feminine ale 
S.U.A.

Echipa feminină de baschet a U.R.S.S. 
a jucat cu formația americană Flynk 
Quens. Ca și în jocurile precedente 
din cadr il turneului, sportivele sovie
tice și-au manifestat superioritatea în 
tot timpul meciului, obținînd victoria 
cu 47—33. Cele mai bune jucătoare 
ale echipei oaspe s-au dovedit Valen
tina Kostikova, care a înscris 13 
puncte și Galina Iaroșevskai , care a 
marcat 10 puncte. Din echipa ameri
cană o impresie bună a lăsat jucătoarea 
Shelton. In continuare, echipa mascu-

lină a U.R.S.S. a întîlnit campioana 
S.U.A., Wichitto Wickers. După un joc 
palpitant, victoria a rev'a.it echipei 
americane cu scorul de 95—75 (50— 
38). Cele mai multe puncte ale echi
pei americane au fost înscrise de.Dan 
Schwartz (25) în timp ce pentru e- 
chipa sovietică cele mai multe puncte 
au fost marcate de Krumins. După 
terminarea partidelor reprezentativele 
U.R.S.S. s-au deplasat în orașul Kan
sas City. Aici primarul orașului a o 
ferit o recepție în onoarea sportivilor 
sovietici, fn timpul recepției, primarul 
orașului a felicitat pe oaspeții sovietici 
pentru vizita lor în S.U.A. El a oferit 
conducătorului loturilor U.R.S.S. cali
tatea de cetățean de onoare al ora
șului Kansas City, înmînîndu-i cheile 
orașului.

ajuns abia duminică dimineața. Sim
bătă, în proba pe echipe masculine, for
mația R.P. Romînă a întîlnit reprezen
tativa R.D.G. de care a fost învinsă cu 
3-1 : Pleuse-Negulescu 0-2, Schneilcr- 
Cobîrzan 2-0, Schneider, Pleuse-Negu- 
lescu, Cobîrzan 2-1, Schneider-Neg u- 
lescu 2-1.

Alte rezultate în probele individuale : 
SIMPLU FEMEI, 
Buholtz (R.F.G.) 
Larsson (Suedia) 
Pitică-Petersson 
Al exandr u-Hauth
DUBLU 
dru-Ci 
R.D.G.) 
simplu
Adalbert Rethi s-a calificat 
împreună
Negulescu și Gheorghe Cobîrzan 
astăzi primele meciuri de simpla. Com
petiția ia sfîrsit mîine.

turul I : Geta Pitică-
3-0, Maria Alexandru-
3-0, turul II : 
(Suedia) 3-0,

(Danemarca)

Geta 
Maria 

3-1 ; 
FEMEI, turul I : Pitică, Alexan-
hui, Mittelstedt (R. P. Chineză, 

Pârtiei pind în proba de 
nostru 
finală
Radu 

susțin

3-1.
juniori, reprezentantul 

in 
cu suedezul Clipper.

R. P. Chineză—Suedia 5-1 
la hois de masă

La 4 decembrie, s-a disputat 
Stockholm, intilnirea internațională 
tenis de masă dintre echipele selec
ționate masculine ale Suediei și R. P. 
Chineze. Jucătorii chinezi au terminat 
învingători cu categoricul scor de 
5—1. Iată rezultatele înregistrate: 
Ciu len-iun—Larsson 2—1; L.i Fu- 
iun—Alser 2—1 • Ciuan Cen-tun—Mel- 
Istroem 2—0; Li Fu-iun—Larsson 2-0; 
Mellstroem—Ciu len-iun 2—0; Ciuan 
Cen-fun—Alser 2—0

la 
fie


