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Tinerii de la „Tehnometar*
obțin succese în muncâ și în sport

C.C.A. s-a calificat pentru turul următoi 
al Cupei Campionilor Europeni

Astă aseară, în sala Fioreasca, interesant 
program international

Cu prilejul unei ședințe lărgite a 
Consiliului raional U.C.F.S. privita 
Roșie s-a relatat că muncitorii între
prinderii „Tehnometal", pe lingă suc
cese importante în producție, _ obțin 
frumoase rezultate și în activitatea 
sportivă.

Pentru a prezenta aceste succese 
cititorilor noștri am făcut recent o vi
zită la „Tehnometal". Tov. Teodor Du
mitrescu, directorul întreprinderii, cit 
care am stat mai întîi de vorbă, 
ne-a în’împinat amabil si ne-a pre
zentat, ca să spunem așa, cartea de 
vizită a acestei unități economice: 
„In anul 1958 ni s-a decernat dra
pelul de fruntașă pe ramură, iar în 
primul semestru al anului în curs 
am primit mențiune. Muncitorii noș
tri, în -majoritate tineri, nu-și precu
pețesc eforturile pentru a-și îndeplini 
cu cinste sarcinile de producție. Avem 

neroși fruntași în muncă, inovă
ri, care ; au adus un mare aport 

ia obținerea a peste 1.200.000 lei eco
nomii peste plan în acest an". Și 
apoi, „ghicindu-ne“ glodurile, tova
rășul director adăugă : „la.r activitatea 
sportivă e la fel de rodnică. Avem 
succese mulțumitoare. O să aveți ce 
scrie, tovarășe redactor".

Xe-am convins, într-adevăr, că la 
„Tehnometal" se desfășoară o rodnica 
activitate sportivă. 570 din cei 600 
de salariați ai întreprinderii sînt mem
bri ai asociației sportive și toți și-au 
achitat cotizația la zi. Peste 140 
muncitori sînt sportivi clasificați, care 
iau parte la competiții oficiale și, 
după cum am văzut, cu destul succes. 
In campionatul orășenesc echipa de 
volei este clasată pe primul loc, iar 
cea de popice pe locul doi.

Plăcut impresionați de aceste rea
lizări, am vizitat unele secții ale între
prinderii pentru a sta de vorbă cu 
cîțiva sportivi la locul lor de muncă. 
Rînd pe rînd am cunoscut numeroși 
muncitori fruntași, apărători ai culo
rilor asociației pe terenurile de sport, 

comunistul Gheorglie Ciuciu — 
;or — l-am găsit lucrînd într-o 

’ecțle, așa-numită a „muncitorilor de 
• naltă calificare". Fruntaș în produc
ție, Gli. Ciuciu a făcut o inovație im
portantă (dispozitiv de ascuțit freze) 
cu ajutorul căreia s-a obținut impor
tante economii.

— El este unul din cei opt boxeri 
de categoria I pe care-i avem în în
treprindere, ne-au spus muncitorii,', 
care alături de ajustorii Ion D. Aite- 
nei și Mircea Ghenoea apără cu suc
ces prestigiul sportiv al întreprin
derii.

La secția strungărie am făcut cu
noștința cu numeroși cotnponenți ai 
echipei de fotbal, clasată pe locul III

C.C.4. a cîștigat „Cupa UCEC0M“ la hochei pe gheață
— In jocul final bucureșlenii au învins Voința M. (inc 

cu scorul de 8-2 (4-0, 1-!, 3-1)
„Cupa UCECOM" la hochei pe 

gheață și-a dovedit din plin utilitatea 
(cele patru formații participante au 
făcut o excelentă verificare a stadiului 
pregătirilor) și, în plus, a furnizat 
speciatorilor meciuri interesante.

■ In primul joc s-au întîtnit echi
pe e C.C.A. și Avîntul iM. Ciuc. C.C.A. 
a învins cu 8—3 (1—2, 3—0, 4 — 1). 
In unele perioade ale jocului, tinerii 
jucători de la Avîntul au pus 
serios în diiiculafe pe lioche- 
i.știi bucureșteni. In prima reprizi 
de pildă, după ce C.C.A. a deschis 
scorul prin Kalamar (min. 5) jocul 
s-a echilibrat și contraatacurile echi
pei Avîntul au devenit din ce în ce 
mai periculoase. In această perioada 
hocheiștii de la C.C.A. au jucat tot mai 
nervos, mai puțin organizat, așa încît 
partida s-a disputat ’ de la egal la 
egal. Avîntul a egalat prin Szabo și 
apoi la jumătatea reprizei a luat con
ducerea prin Antal. In repriza secundă 
jocul s-a desfășurat însă numai la 
poarta echipei Avîntul și C.C.A. a 
înscris trei goluri, Lorincz, Tomor și 
Ganga fiind autorii lor. In ti’iima re
priză la scorul de 4—2 Avîn.ul a redus

Comunistul Nicolae Milos aduce o însemnată’ contribuție la succesele între
prinderii „Tehnometal" în cadrul căreia muncește și face sport.

în campionatul orășenesc. Florian Tă- 
nase își depășește lună de lună sar
cinile de plan cu 15—25 la suta, iar 
Nicolae Miloș se numără printre frun
tașii secției.

Scurtul nostru popas prin între
prindere ne-a dat prilejul să ne con
vingem pe deplin că muncitorii de la 
„Tehnometal" obțin succese importan
te în producție și în activitatea spor
tivă. Pe lîngă cei despre care am 
amintit mai sus, secretarul asociației 
sportive ne-a vorbit despre utemistul 
inovator Ion Mehedințean, jucător în 
echipa de fotbal, ajustorul Dumitru 
Nedelcu, fotbalist, Ion Predeanu, po
picar, fotbalistul Gh. Zotta, a cărui 
fotografie am admirat-o la panoul de 
onoare, — ou toții fruntași la locu
rile de mbncă și în activitatea spor
tivă.

— Vă rugăm să amintiți și de Vasile 
Ștoițer. ne-a spus tov. Savu Nicu- 
lescii, secretarul organizației de partid. 
Ca secretar al asociației sportive, 
tov. Ștoițer pune mult suflet în pro
movarea și dezvoltarea sportului în 
întreprinderea noastră.

Iar la sfîrșit, cînd în file'e bloc
notesului se adunaseră nume de oa
meni harnici și destoinici, cifre grăi
toare despre o activitate sportivă rod
nică, am aflat cite ceva și din planu
rile de viitor: obținerea unei săli pen
tru antrenamente'e boxerilor, „care 
trebuie să promoveze în categoria A", 
atragerea tuturor salariaților în aso

din handicap prin Ianovits. Jocul a 
devenit apoi foarte disputat. In ulti
mele 10 minute C.C.A. a marcat patru 
puncte la rînd prin Czaka (2), To
mor și Cazan I. /Meciul a fost arbitrat 
de C. Tico și N. Turceanu.

b Cel de al doilea joc de sîmbătă, 
în care au evoluat echipele Voința M. 
Ciuc și Știința Cluj a avut un nivel 
tehnic ridicat. S-a jucat rapid, cu 
faze foarte spectaculoase. Victoria a 
revenit echipei Voința cu scorul de 
7—5 (4—I, 2—0, 1—4), care însă nu 
a fost mat bună decît în repriza se
cundă. In prima parte a meciului 
Știința a jucat foarte bine, a condus 
cu 1—0, dar datorită unor greșeli de. 
apărare și unui scurt moment de de
rută a primit 4 go'uri în 2 minute! 
De asemenea, în cea de a IlI-a repri
ză studenții clujeni au avut superiori
tatea și ar fi putut chiar egala la un 
moment dat. Punctele au fost marcate 
de: Zerveș (2), Ciorbă, Hollo I, Spi
re", Andrei și Takacs 1 pentru Voința 
și de Nagy (2), Otvâs, Biro și Botar 
pentru Știința. Au condus arbitrii I. 
Petrovici și M. Hușanu, 

ciația sportivă și activizarea cît mai 
multor membri susținători ai asocia
ției sportive. Și pentru a sublinia 
odată mai mult îmbinarea armonioasă 
a muncii productive cu activitatea 
sportivă, muncitorii ne-au explicat că 
în prezent, însuflețiți de lucrările re
centei plenare a C.C. al P.M.R., ei 
dau bătălia pentru îndeplinirea înain
te de termen a planului pe anul acesta.

Nici că se puteau alte angajamente 
mai frumoase.

CONST. MACOVEI

UN NOU LIDER IN CAMPIONATUL REPUBLICAN MASCULIN 
DE VOLEI: RAPID BUCUREȘTI

Admirabilă seară de volei la Fio
reasca 1 Sîmbătă, cei care s-ar mai 
fi îndoit de atracția pe care o exercită 
voleiul printre iubitorii sportului de la 
noi, au îndrăgit definitiv acest joc 
dinamic, atletic, plin de vigoare și... 
neprevăzut. O sală arhiplină a urmă
rit," fază cu fază, disputa pasionantă 
dintre C.C.A. și Dinamo, aplaitdind 
strădania colectivă a primei echipe 
de a depăși (scop realizat pînă la 
urma) un adversar socotit cîștigător 
aproape sigur. In continuare, cei a- 
proape „4000 de spectatori au asistat 
cu același interes la derbiul etapei,

Jocurile finale, disputate ieri în fața 
unui numeros public, au confirmat jie 
deplin cele constatate în prima zi a 
competiției, oferindu-ne și de această 
dată prilejul de a asista la partide viu 
disputate. La fel ca și în meciul cu 
C.C.A., tinerii jucători din echipa 
Avîntul M. Ciuc au opus o dîrză re
zistență studenților clujeni care deși au 
avut inițiativa majoritatea timpului ait 
trebuit să facă față în unele perioade 
ale jocului impetuoaselor atacuri ale 
hocheiștilor din M. Ciuc. In cele din 
urmă victoria a revenit Științei Cluj 
eu scorul de 10—6 (6—2, 3—4, 1—0), 
echipă care a ocupat în acest fel Tocul 
al IlI-lea în clasamentul întrecerii.

Despre această partidă trebuie spus 
că ea a avut multe momente în care 
disputa era aprigă. La început, Știința 
Cluj a dominat categoric și a condus 
după 7 minute de joc cu 3—0. La acest 
scor Avîntul a avut o scurtă perioadă 
de dominare, a înscris 2 goluri, a fost 
la un pas de egalare, dar în cele din

CM.IN ANTONESCU
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In cel de al doilea joc al întîlnirii 
cu campioana Greciei, P.A.O-K- Sa
lonic, echipa romînă C.C.A. a reali
zat o categorică victorie, la o dife
rență identică cu acea cu care cî.ști- 
gase meciul de la Salonic: 19 punc
te, calificîndu-se astfel pentru turul 
următor al Cupei Campionilor Euro
peni. Scorul de 79-60, (35-22) oglin
dește fidel evoluția acestei partide în 
care baschetbaliștii romîni, superiori 
prin pregătirea tehnică și tactică, au 
dominat în permanență, distanțîn- 
du-se treptat de adversari. Aceștia au 
luptat cu deosebită însuflețire reali
zând deseori faze spectaculoase și 
eficace, dar combativitatea lor nu a 
putut suplini handicapul de valoare. 
Echipa P.A.O.K. Salonic a făcut o 
bună impresie și ede de a.-.teptat ca 
jocurile amicale pe care le va sus
ține azi și mîine în compania forma
țiilor Dinamo București și Știința Ti
mișoara să fie echilibrate și intere
sante. Revenind lă aprecierile asupra 
echipei romîne precizăm că deși a în
vins la o diferență atît de categori
că, evoluția ei nu a satisfăcut în pri-

Agenția Internationale Sport 
Korrespondez din Stuttgart (R. F. 
Germană) a întreprins, ca și în 
anii trecuți, o anchetă printre zia
riștii sportivi pentru desemnarea 
celor mai buni sportivi ai anului 
1959. La anchetă au răspuns 26 de 
ziare din diferite țări ale lumii. 
Marea majoritate a voturilor a 
fost dată sportivului sovietic Va
sili Kuznețov, recordman mondial 
la proba de decatlon cu perfor
manța de 8357 puncte.

La femei titlul de cea mai bună 
sportivă a anului a revenit cu u- 
nanimitate de voturi recordmanei 
mondiale la săritura în înălțime 
Islanda Balaș (R. P. Romînă). De 
remarcat că lolanda Balaș a fost 
desemnată și pentru clasamentul 
sportivilor, în care a ocupat locul 
8.

lată clasamentul celor mai buni 
sportivi pe anul 1959 stabilit în

confruntarea dintre fruntașa clasamen
tului Cetatea Bucur și puternicul „6" 
al Rapidului. Campionii și totodată 
noii lideri în urma victoriei categorice 
obținute, au dovedit că alcătuiesc a- 
ceeași formație omogenă, cit o avan
sata gîndire tactică și mari resurse, 
cucerind ropote de aplauze. Turneul 
bucureștean de volei masculin a ofe
rit deci un spectacol atrăgător, cap
tivant uneori și re'atarea pe scurt a 
desfășurării celor două întîlniri va 
căuta să ofere... absenților cîteva a- 
mănunte suplimentare ale acestei seri 
de neuitat.
DINAMO, NU IN CEA MAI BUNA 

l’ORMA, A FOST ÎNTRECUTA 
DE C.C.A., OMOGENA Șl...

ENERGICA
Scor 3—2. (15—7, 7—15, 15—11. 

11—15, 15—13), pentru Casa Centrală 

(Continuare în pag. a 2-a)

NEAGOE MARDAN

’u ajutorul detentei sale remarcabile, llorațiu Nicolau (Rapid) va reuși să 
depășească ușor... șt nu priritr-o „bombă", blocajul advers.

Foto: V, Bagcac,

mul rînd din cauza apărării foarte 
penetrabile. Ținînd seama că urmă
toarea partidă în cadrul C.C.E. va fi 
susținută în compania valoroasei echi
pe sovietice Dinamo Tbilisi, așteptăm 
ca în întîlnirile pe care le vor susți
ne în campionatul republican, baschet- 
balțjstii de la C.C.A. să dovedească 
mai multă preocupare pentru îmbună
tățirea defensivei.

In jocul de ieri punctele au fost în
scrise de : Folbert 15, N'edef 15, i'o- 
dor 12, Niculescu 12, Novacek 10, 
Cimpoiaș 7, Testiban 3, Dinescu 3 șt 
Nedelea 2 pentru C.C.A. și de • bo
nomii 27, Stalios 19, Teodoridi. 6, 
Constandinidis 4, Kocos 3 și Anghe- 
lidis 1, pentru P.A.O.K. Aii condus 
bine arbitrii I. Luben (R.P. Buiga1 2 3 * * * * * * * 11 
ria) și M. Cziîra (R.P. Ungaiă).

REZULTATE TEHNICE
FEMININ: Metalul M.I.G. — 

Știința Timișoara 3—0 ^l. 6, II). 
Centrul Poligrafic Buc. — Save uf 
Cluj 2—3 (15—12, 10—15. 15-ti.
2— 15, 9—15), Progresul Buc. — 
Știința Cluj 3—0 (8, 11, |6), Di
namo Buc. — Voința Or. Sita lin
3— 0 (11, 4, 5), Progresul tîrgo-
viște — Rapid Buc. 0—3 (7, 4, 4),
Voința Sibiu — Petrolul Constanta
3—0' (2, 8, 10).

MASCULIN : Rapid Buc, — Ce
tatea Bucur 3—1 (22—20, 15—7,
10— 15, 15—1Q), C.C.A. — Dinamo
Buc. 3—2 (15—7, 7—15, 15—11,
11— 15, 15—13), Știința Cluj —
Politehnica Or. Stalin 3—0 (1. 6, 
0), Știinta Timișoara — Știința 
Galați 3—1 (16—14. 15—13, 3—15. 
15—9), Tractorul Or. Sțalin — 
Victoria București 3—2 (15—II,
15—17, 15—6, 10—15, 15—lt).
Utilajul Petroșani — Constructo
rul Buc. 3—1 (15—0, 6—15, 15— 
5, 15—8).

★
întrecerile turneului i iternațional 

de baschet continuă astă-seara în sala 
Fioreasca prin următoarele meciuri : 
ora 18; C.C.A.—Dinamo București 
(campionatul republican); ora 11,30: 
P.A.O.K.. Saloni:—Stiinta lin i oara 
(amical). D. STANCUlESCU

1OLANDA BALAS- 
cea mai bună sportivă a anului 1959

urma anchetai agenției dn R. F. 
Germană : 1. Vasili Kuznețov
(U.R.S.S.) atletism ; 2. Ingemar Jo
hansson (Suedia), campion mon
dial la box; 3. Martin Lauer (R. F. 
Germană) recordman mondial la 
110 m. garduri ; 4. Țuesi Yamana- 
ka (Japonia), recordman mondal 
la înot — 400 și 200 m ; 5 Gustav 
Adolf Schur (R. D. Germană), cam 
pion mondial amator de ciclism 
și cîștigător al Cursei Păcii ; 6. 
Rik Van Loy (Belgia), ciclist pro
fesionist ; 7. Parry O'Brien (S.U.A.), 
recordman mondal la aruncarea 
greutății ; 8. lolanda Balaș (R. < 
Romînă), recordmană mondială la 
săritura în înălțime ; 9. Dan Waern 
(Suedia), recordman mondial la 
1000 m. plat; 10. Johanes Jarvinen 
(Finlanda), campion mondial la 
pat naj viteză.

(Agerpres)



LU PTE

Dinamo București
penirti a ll*a

Aseară, în sala Dinamo din Capi
tală, s-a consumat ultima etapă a 
campionatului republican de lupte c.la- 
îșice pe echipe.

Conform așteptărilor, echipa Dinamo 
■București a cîștigat pentru a 11-a oară 
titlul de campioană republicană. Pe 
locurile următoare s-au clasat: C.C.A., 
Steagul roșu Orașul Stalin, C.F.R. Ti
mișoara, Aletalul M.I.G. București etc.

Deși întrecerile au luat sîîrșit, nu 
'se cunoaște încă cea de a doua echipă 
care va retrograda din categoria A, 
alături de Voința Tg. Mureș. Va fi 
nevoie de cîteva zile pentru consulta
rea tuturor foilor de concurs din de
cursul competiției, confruntîndu-se în- 
lîlnirile directe, tușaverajele și scoru
rile ia puncte ale celor patru echipe 

■— Voința Lugoj, Constructorul Cluj, 
A.S.A. Marina Constanța și C.S.M. Ga
lați — care au terminat campionatul 
la egalitate de puncte. Spectatorii care 
au urmărit întrecerile finale au apre
ciat calitatea meciurilor și au aplaudat 
evoluția unor luptători care au avut 
c frumoasă comportare, atît din punct 
de vedere tehnic cît și tactic. Am re
marcai printre aceștia pe: S. Kovacs 
(A.S.M. I.ugoj), D. Grozavu (Reșița), 
D. Cuc (Dinamo Buc.), Torok (Cluj), 
Bolocan (Reșița), I. Pană (M.I.G.), 
D. Lustig (C.C.A.), D. Crăciun 
(C.C.A.), P. Popescu (C.C.A.), M, 
Șu.lț (Dinamo), V. Bularca (Dinamo), 
Șt. Ștefănică (M.I.G.), M. Belușică 
(Dinamo), I. Țăranu (Dinamo), I. lo- 
nescu (C.C.A.), Gh. Popovici (Dina
mo) etc.

O surpriză plăcută a furnizat-o de-a 
lungul campionatului și în deosebi în 
retur echipa Metalul M.I.G., care a 
reușit frumoasa performanță de a se 
clasa pe locul V. Succesele se datorcsc 
și interesului cu care antrenorul Ilie 
Gheorghe pregătește echipa.

Pentru a ilustra și mai bine evo
luția sportivilor la etapa finală redăm 
cîteva declarații ale antrenorilor.

Zoltan Abrudan, Baia Mare: „Mi au 
plăcut luptătorii Bolocan, care a pro
gresat foarte mult față de anul trecut, 
Andreica — C.F.R. Timișoara și alții 
Procedeele tehnice s-au înmulțit față 
de edițiile precedente și s-au folosit 
mai multe salturi duhle, suplexuri, cen
turi laterale și mai puține ridicări. Ar
bitrajele nu mi-au plăcut, și în deosebi 
cele prestate de D. Hitra și Suciți. 
Consider de asemenea, că s-a exagerat 
în ceea ce privește avertismentele date 
luptătorilor pe saltea. Ca o lipsă in 
arbitraje dau ca exemplu nega/iu ne
atenția arbitrului Suciu în meciul din
tre Kovacs (Lugoj) și Ștefănică Sian- 
ciu (M.I.G.). Primul a abandonat lup
ta din (fiiiză că adversarul său re
curgea la obstrucții. La sezisările lui 
Kovacs arbitrul nu a luat atitudine si

oară consecutiv campioană!
acesta a părăsit salteaua, renunțind 
la luptă".

Să dăm cuvîntul și Iui Fr. Cocoș, 
antrenorul echipei Dinamo, cîștigătoa- 
rea campionatului:

„Adevărata finală a campionatului a 
fost de fapt săptămîna trecută, în gru
pa de la București. In unele meciuri din 
această finală de sîmbătă și duminică

AAarina Constanța 16—0 și cu C.F.R. 
Timișoara 16—0. C.F.R. Timișoara cu 
Constructorul Cluj 11—3, cu A.S.A. 
A'larina Constanța 8—8. A.S.A. Marina 
Constanța—Constructorul 15—1. C.C.A. 
—Baia Atare 12—2, cu Voința Tg. Mu
reș 8—6, cu Dinamo Satu Atare 10—2, 
Voința Tg. Aîureș — Baia Atare 9—5, 
cu Dinamo Satu Atare 9—7, Dinamo

O fază din finala campionatului republican desfășurată ieri în sala Dinamo 
Foto : V. Bageac
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au survenit cedări nejustificate. In 
felul acesta o serie de echipe au fost 
dezavantajate periclintîndu-le situația 
de a rămîne în campionat. Mă refer la 
echipa Steagul roșu Orașul Stalin, 
pretendentă la titlu, care a făcut meci 
nul cu penultima clasată Voința Lu
goj, la cedările de partide ale sporti
vilor de la Dinamo Satu Mare, C.S.M. 
Baia Mare în favoarea celor de la 
Voința Tg. Mureș. Pe salteaua nr. 1 
echipele C.F.R. Timișoara, Marina 
Constanța și Constructorul Cluj s-au 
întrebuințat foarte puțin în întîlnirile 
ca sportivii dinamoviști preferind să-și 
conserve forțele pentru întîlnirile lor 
directe".

Popovici Vascul, antrenorul echipei 
C.C.A.: „Sînt mulțumit de comportarea 
echipei mele mai ales în partea a 
doua a campionatului. O problemă pen
tru noi a constituit-o echipa din Ora
șul Stalin, care era cît pe aci, să ne 
ocupe locul 2. Am remarcat în acest 
campionat o creștere a nivelului tehnic 
la majoritatea echipelor. Din punct de 
vedere tactic, remarc că dacă înainte 
se făcea abuz de procedee tehnice la 
marginea saltelei, astăzi, în bună par
te, sportivii au renunțat la această 
risipă de energie inutilă".

Iată rezultatele: Dinamo București 
cu Constructorul Cluj 16—0, cu A.S.A.

Satu Atare — C.S.AI. Baia Atare 11—5, 
Steagul Roșu — Voința Lugoj 7—7, 
cu Cetatea Bucur 6—6, cu Rapid Ora
dea 12—4, Voința Lugoj — Cetatea 
Bucur 9—7, cu Rapid Oradea 8—8, 
Rapid Oradea — Cetatea Bucur 9—7.

V. GODESCll
O. BENKO

Un nou lider în campionatul
republican masculi”: Rapid Bucures

(Urmare din pag. 1)

a Armatei. Durata partidei 2 ore și 5 
minute t Timp în care momentele de 
calitate, de înalt nivel tehnic, au 
alternat cu numeroase greșeli, comise 
îndeosebi de dinamoviști. Timp în care 
jucătorii nu și-au drămuit eforturile, 
ținlndu-ne totodată, prin evoluția pal
pitantă a scorului, atenția încordată 
de la un capăt la altul al meciului. 
Meritul învingătorilor este indiscutabil 
mare. Ei au reușit chiar de la în
ceput — printr-un admirabil efort de 
voință — să depășească acel handi
cap moral pe care l-ar fi putut avea 
o echipă mai tînără în fața formației 
dinamoviste, pretendentă la titlu, au 
demonstrat un /oc de ansamblu supe
rior (in care Corbeanu, în zi mare, 
și Claici au fost foarte bine puși în 
valoare), au avut mereu inițiativa, în 
fine, au fost mai calmi în momentele 
decisive. Am avut imaginea unei a- 
devărate echipe (și un mare merit 
îl are de, aceea și antrenorul N. Tăr- 
chilă), în care voleibaliști mai puțin 
experimentați cum sînt Kramer, Iorga 
Marin, Butenco sau chiar Wolf au 
dovedit multă eficacitate. Un singur 
reproș li s-ar putea adresa: acela de 
a nu fi păstrat același ritm în setul 
IV (datorită unor greșeli de neatenție) 
și de a se fi lăsat aproape ajunși, 
periclitindu-și șansele în ultimul set 
(de la 14—7 ia 14—131). Dinamo a 
suferit o înfrîngere
greu în cursa pentru titlu. Echipa n-a 
jucat relaxat, ni s-a părut demorali
zată de insuccesul din etapa prece
dentă iar jucătorii de bază n-au dat 
în general satisfacție. Derzei a greșit 
nepermis de mult (atît în atac cît și 
în apărare, la mingi simple sau ser
viri), Păunoiu și Milrăilescu au fost 
inconstanți și numai Mircea Cristea a 
dat un randament normal.

CETATEA BUCUR, LIPSITA DE 
ZISTENȚA, NU A TINUT PAS 

PUTERNICEI FORMAȚII 
A RAPIDULUI

care cintărește

Dacă întreaga desfășurare și 
special finalul primului meci a' 
suporterilor adevărate emoții, în sch 
partida „cheie" a campionatului n 
emoționat decît în primul set. Scc 
favorabil Rapidului o dovedește: 5 
(22-20, 15—7, 10-15, 15—10). 
proape 40 de minute (timp rece 
a durat primul set. Și-au confrm 
măiestria jucători valoroși, cei 
mttlți dintre ef componenți ai rej 
zentafivei de volei a țării. In aci 
40 de minute de joc efectiv s-au sch 
bat mingi tari, formațiile au fost 
plenitudinea forțelor, scorul a fost 
trein de strîns: 2—0 apoi... 5— 
9—9... 12—12... 15—15... 18— 1
19—20... 22—20. Apoi, a existat 
teren (eu o excepție în setul IV) i 
mult o echipă: Rapid. Horațiu Nico 
Pavel și Plocon au format un . 
ofensiv extrem de redutabil, Râ 
canu împreună cu Atunteanu și Alin 
au susținut acest efort, Drăgan 
dovedit la fel de util și de opor 
pe tot terenul iar Ponova a coor 
nat inteligent acțiunile, punctînd 
cînd în cînd și la fi'eu. Efortul 
rodnic, a ilustrat o dată mai n 

campioane (a 
rezistența ei în t 

dificile, făcîndu-ne să nil 
parte înfrîngerea- suferită 
justificînd locul fruntaș 

situează Rapidul din nou. 
este surprinzătoare abando

capacitatea echipei 
Gh. Petrescu), 
mentele 
în bună 
Cluj și 
care se 
schimb, 
rea luptei sportive de către O‘- 
Bucur. După un prim set foarte di:. 
învinșii au acționat în continuare 1 
eficacitate, fără vlagă și convingi 
oglindind lipsă de rezistență fizică 
nervoasă, fapt care trebuie să dea 
gîndit antrenorului N. Sotir.

Din carnetul corespondentului
CONSTANȚA

Comisia regională de volei a orga
nizat lin concurs rezervat juniorilor și 
sportivilor din școlile medii 
șului. După primele meciuri 
marcat formațiile școlii medii 
fete și școlii medii nr. 1 la 
fete.

♦ In orașul Babadag s-a 
rat etapa raională a Spartachiadei 
pionierilor și școlarilor din raionul 
Istria. Aproape 250 de concurenți și-au 
disputat întîietatea în cadrul întrece
rilor de atletism, fotbal, voie', hand
bal și oină. Cei mai bine pregătiți 
s-au dovedit sportivii de la școala de 
7 ani din comuna Sinoe.

♦ De curînd a avut loc în orașul 
Constanța o întrecere Ia gimnastică 
între școala sportivă de elevi din lo-

ale ora- 
s-au re- 
nr. 2 la 
băieți și

desfășu-

I popici ».
(<& in pi oim tu Irepublican pe echipe

Rezultate valoroase in întrecerile din București
• 484 p. d. medie din 8 jocuri • Voința (masculin) ți Rapid (femi nin) cîșl giiioarele turului • A 
proape 12C0 popicari participă în campionatele raionale

1 De-a lungul turului campionatului 
Capitalei, îiicheîat duminică, am asis
tat la numeroase întîlniri exțreni de 
disputate, terminate la diferențe foar
te miei și nu exagerăm afirmînd că 
în anul acesta a fost pur și simplu o 
avalanșă de rezultate mari. Pregătin- 
du-se conștiincios și metodic, popica
rii bucureșteni au reușit să realizeze 
procentaje superioare, la înălțimea 
prestigiului de care se bucură acest 
sport pe plan internțional. Dar mai 
bine să dam cuvîntul... cifrelor.

Studiind listele cu cele mai bune 
procentaje, am notat mai întîi pe po
picarii care au avut o comportare as
cendentă. După calculele făcute, înain
tea ultimei etape a turului, în clasa
mentul celor mai constanți jucători 
conduc Gh. Scurta (Recolta) și C. 
Legi lend i (Pasteur) cu 404 p. d. (me
dia a 8 jocuri) urmați de M. Dră- 
ghici (Titanii) 404 (7 jocuri), Al. An
drei (Voința) 400 (9 jocuri), Gh. An
drei (Progresul) 400 ( 8 jocuri), D. 
Deneș (l.O.R. I) 400 (6 jocuri).

La femei, primul ioc este deținut de 
maestra sportului Erica Arion (Re- 
coila) cit 386 p. d. (9 jocuri), Cleo
patra Coman (Rapid) 380 (9 jocuri), 
Florica Lăpușan (Rapid) 379 (9
jocuri), Ținea Caragață (Rapid) 371 
(3 jocuri), Elena Sciiiic (l.U.T.A.) 369

(8 jocuri), Elena Predeanu 368 (7
jocuri).

Și acum, cele mai bune % zultate 
individuale: M. Manole (Dinamo) 
448 p. d., I. Catrinescu (Rapid) 445, 
Alex. Andrei (Voința) 444, T. Mora
rii (Dinamo) 439, M. Drăghici (Ti
tanii) 438. Femei: Erica Arion (Re
colta) 432 p. d. (nou record R.P.R.), 
Florica Lăpușan (Rapid) 428, Elena 
Schije (I.U.T.A.) 420. ’

Cele mal mari scoruri pe echipe : 
masculin; l.O.R. I 2438 p. d. Femi
nin : Recolta 2254 p. d.

Ne oprtm aici cu exemplele, cu toa
te că mai sînt numeroși jucători și 
jucătoare care au obținut scoruri va
loroase. Cifrele înscrise mai sus sînt 
suficiente pentru a sublinia conștiin
ciozitatea popicarilor în ridicarea ni
velului lor tehnic, preocuparea antre
norilor jii a instructorilor pentru găsi
rea celor mai eficiente metode de 
pregătire. La acestea trebuie adăo- 
gate condițiile optime de antrenament 
pe care le creează asociațiile și clu
burile sportive jucătoarelor și jucăto
rilor lor.

★
Citcv.n cuvinte despre întrecerea 

pentru calificarea în etapa superioară 
a campionatului republican. La băr
bați, în . luptă directă se află Voința, 
Rapid, l.O.R. I, LOR. II și Spartăc,

care sînt înșiruite în clasamentul tu
rului la diferențe foarte mici de punc
te. In întrecerile feminine, echipa Ra
pid și campioana țării Recolta candi
dează cu cele mai mari șanse, dacă 
nu cumva, în retur, formația Lamino
rul nu va bara vreuneia dintre ele 
drumul caii “. arii.

★
In încheiere se cuvine să mențio

năm activitatea celor aproape 1200 
popicari de categoria a 11-a și înce
pători, ale căror rezultate, înregistrate 
în campionatele raionale din Bucu
rești, arată că se străduiesc să urme
ze pilda colegilor lor din categoria 
I. Ei obțin rezultate satisfăcătoare 
ca de exemplu V. Mangra 430 p. d., 
W. Brendorfer (S.P.C. I) 409, I. Măn- 
doiu (l.U.T.A.) 418, A. Carp (21 Dec.) 
405, E. Alexandru (M.I.P.C.) 411, C. 
Munteanu (Victoria) 412, A. Diculescu 
(C.F.R. 1) 405 ș.a.

★
Ultima etapă, desfășurată ieri, nu a 

adus nici o modificare în fruntea cla
samentelor celo-r două serii de catego
ria I. Voința, la băieți, și Rapid, la 
fete, nu au cedat șefia, terminînd pe 
primele locuri turul campionatului 
Capitalei.

TR. IOAN1ȚESCU

calitate și cea din Buzău. întîlnirile 
au fost spectaculoase și viu disputate. 
Gimnaștii din Constanța au 
primul loc 
și primele 
individual.

ocupat 
în clasamentul pe echipe 
trei locuri în clasamentul

oficial, a realizat 226 puncte din • 
posibile. Locul doi a fost ocupat 
C. Cecati cu 204 puncte.

C. Adumi trese

Valeria Suciu

BAIA MARE

Paralel cu campionatul regional de 
fotbal s-a desfășurat și campionatul 
rezervat 
pat 24 
serii. In 
au fost 
II Baia 
și Dinamo Săsar, iar seria a doua a 
fo6t ciștigată de Minerul Baia Sprie 
urmată de Stăruința Sighet și Progre
sul Vințul de Sus. In general nivelul 
jocurilor a fost mulțumitor. Cu prilejul 
acestei competiții s-au evidențiat o se
rie de tinere elemente talentate ca : 
Barkoczi, Balazs (Minerul Baia Sprie), 
Sima (Topitorul), Incze, Trif, Gergely 
(C.S.M. Baia Atare), Szolldsi, Hauler 
11 (Recolta Cărei), Matyas (Stăruința 
Sighet) și alții.

juniorilor, la care au partici- 
de echipe împărțite în două 
prima ser e primele trei locuri 
ocupate de formațiile C.S.M. 
Mare, UN IO M.R. Satu Mare

CIACOVA

Consiliul raional U.C.F.S. a or; 
nizat în cinstea zilei de 30 Decerni 
un concurs de popice, în corni 
Denta, la care au participat Rece 
Denta, Voința Deta și Denta II. R 
lizînd 1844 p.d. Recolta Denta a i 
tigat cupa. Pe celelalte locuri s 
clasat Voința Deta cu 1484 p.d. 
Denta II cti 1280 p.d. Cel mai t 
procentaj individual a fost reali 
Aurel Sîrbu (Recolta Denta) c„ 
doborît din 100 bile mixte 336 pop

Livia Cîmpean.

BUCUREȘT!

BOCȘA

Vasile Săsărami

VASIOVEI

consiliului raionalDin ințiativa
U.C.F.S. Reșița orașul nostru a găz
duit un frumos concurs de orientare 
turistică. Au participat 19 echipe și 
37 concurenți reprezenlînd asociațiile 
sportive Corfe,. Atedars și Banatul, 
toate din Reșița, Izvorul din Bocșa 
Vasiovei, Tînărid Metalurgist din 
Bocșa Romînă și altele. Iată cîșfigă- 
torii: Ipsen—Krepel (Corfe), Ionescu— 
Horn (Medars), Hronicsek—Haijiel 
(Corfe). Pe echipe victoria a revenit 
formației Corte urmată de Medars și 
Banatul.

Asociația sportivă S.P.C. a orga 
zat un reușit concurs de popice rez 
vat sportivilor începători, în cadrul 
ruia s-au întrecut 16 echipe. Aii I 
trase 20 de bile la „plin" la băieți 
10 bile b fete, lată ordinea prime 
echipe clasate: întreprinderea mont; 
izolații 241 p.d., întreprinderea
Noiembrie" materiale construcții 1 
p.d., întreprinderea construcții mon 
nr. 2 198 p.d. Individual s-au rem 
cat: Vasile Dumitrescu (I.I.M.I.) 
p.d., Gheorghe Udrescu (1. „7 Noie 
brie") 92 p.d., Andrei loniță (1.1J. 
79 p.d. Pentru început, rezultatele * 
mai mult decit promițătoare.

George Partenîi

Tiberiu Țăranu

IAȘI

Timp de două zile poligonul „An
drei Prot" a găzduit concursul de tir 
dotat cu „Cupa 30 Decembrie". Indi
vidual concursul a fost cîștigat, după 
cum era și de așteptat, de maestrul 
sportului N. Cojocaru. urmat de Nieo- 
lae Gheorghiu și C. Cecati. Întrecerea 
rezervată juniorilor a revenit trăgăto
rului Traian Coguț, iar la fete a în
vins junioara Geta Taran.

La proba de 3X20 armă liberă com
petiția s-a desfășurat pe echipe, vic
toria revenind formației Dinamo la o 
diferență de 35 punote față de C.S.M.S. 
De asemenea, dinamoviștii au ieșit În
vingători și în proba de 30 focuri 
pistol precizie, fiind urmați la 48 punc
te de sportivii de la C.S.M.S. In ca
drul acestei probe N. Cojocaru, deși a 
tras pentru prima oară intr-un concurs i

■va
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X Tntr-o duminică fără fotbal...^
Semifinalele „Cupei 30 Decembrie"

S-au calificat echipele regiunilor Cluj și Stalin
„Cupa 30 Decembrie" se află în faza 

finală. Sîmbătă seara, la Oradea și 
Orașul Stalin s-au desfășurat meciurile 
din cadrul returului semifinalelor.

*
La Oradea, după cum ne informează 

corespondentul nostru llie Ghișa, se
lecționata locală a întîlnit echipa re
giunii Cluj, cu care a terminat la ega
litate: 19—19. Orădenii ar fi putut ob
ține calificarea în finale, dar handi
capați de neprezentarea boxerului Cili. 
Gheorghiță (care a depășit categoria 
de greutate fiind oprit să mai boxeze) 
au trebuit să lupte cu multă dîrzenie 
pentru a obține un rezultat egal, 
ceea ce nu le-a fost îndeajuns pen'.ru 
a se califica în finala competi
ției. In general, meciurile au corespuns 
așteptărilor fiind mult aplaudate de cei 
aproape 1000 spectatori prezenți în sala 
Dinamo. Invingînd în tur cu 21 —17, 
Clujul s-a calificat pentru finală.

Iată rezultatele tehnice în ordinea 
categoriilor: C. Gui (O) a dispus în 
cel mai frumos meci al reuniunii de 
lînărul A. Verdeș (C). Talentatul boxer 
clujean a servit o replică neașteptat de 
dîrză rutinatului pug’list orădean; Va- 
sile Pleș (O), dovedind un bagaj de 
cunoștințe tehnice mai avansate, a în
vins la puncte pe L. Fereșteanu (C); 
N. Turoș (C) a dispus la puncte de
I. Nuțiu (O), care a practicat un box 
dezordonat; G. Simonka (C) cîștigă 
prin neprezentarea adversarului; A. 
Nagy (C) cîștigă la puncte în fața lui 

Goldenberg (O); R. Lavric (O) 
.meci nul cu Gh. Deac (C); Em. Bogoș 
(O) meci nul cu I. Botezan (C); I. 
lstrate (O) cîștigă la puncte în fața 
lui Șt. Rusu (C); G. Toții (O) cîștigă 
prin neprezentarea adversarului; D. Vîl- 
ceanit (C) cîștigă la puncte în fala 
lui C. Papp (O).

*
Victoria la limită (21—19) obținută 

săptămîna trecută de boxeri; echipei

Finala „Cupei S. P. C.“ se va desfășura miercuri 
seara în sala Dinam»

Finala „Cupei Sfatului Popular al 
Capitalei", care urma să se desfășoare 
astă-seară în sala Dinamo, a suferit 
o nouă amînare. Ea se va desfășura 
în mod precis miercuri, înccpînd de la 
ora 19, în aceeași sală.

Boxerii programați la finala „Cupei
_>.C." se vor prezenta la cîntarul 
.cial mîine, între orele 18—19,30, în 

sala din str. Berzei nr. 25.
CONSFĂTUIREA PE ȚARA A ARBI

TRILOR DE BOX
Azi, mîine și poimîine se va desfă

A» «i
(Drtnare din pag. 1)

urmă lipsa de experiență a tinerilor 
liocheiști și-a spus cuvîntul și Știința 
Cluj a putut să revină în atac și pînă 
la sfîrșitul reprizei să rr.ai înscrie de 
irei ori. Repriza secundă a fost cea 
mai frumoasă și cea mai viu disputată. 
La fel ca la începutul meciului Știința 
a avut un „start" foarte bun și a ajuns 
să conducă cu 9—2. Apoi în ultimele 
10 minute ale reprizei Avîntul a înscris 
4 goluri, reducînd serios din handicap, 
fa înciieierea reprizei tabela de marcaj 
arătînd scorul de 9—6 pentru Știința. 
Cea de a treia parte a meciului a fost 
mai „liniștită", risipa de efort din pri
mele 40 de .minute spunîndu-și ctl- 
vîntul.

Arbitrilor Al. Teodorescit și N. V’r- 
gil care au condus în general bine, le 
reproșăm totuși faptul că au fost prea 
îngăduitori cu jocul neregulanentar 
practicat de linii tineri jucători de la 
Avîntul. Cele 16 puncte ale meciului 
an fost realizate de: Biro (4), Cazani! 
(2), Na«v, Antal I (2), Otvos .pentru 
Știința Cluj și de Hollo III (2), An
tal II, Iszlai, Szabo și Ianoviei pentru 
Avîntul.

Meciul final, așteptat cu atîta nerăb
dare, meci în care se întîlneau cele 
mai bune formații de hochei din țara 
noastră (C.C.A. și Voința M. Ciuc) a 
deziluzionat în parte. Ne referim în 
mod deosebit la replica slabă pe care 
jucătorii echipei Voința au dat-o în acest 
meci hocheiștilor bucureșteni. Aceștia 

regiunii Constanța în fața celor din 
regiunea Cluj nu a fost suficientă pen
tru a le asigura calificarea în finală. 
Sîmbătă seara, la Orașul Stalin, selec
ționata regiunii Stalin a obținut o vic
torie meritată în fața constănțenilor, 
cu 22—18. Multe dintre partide s-au 
desfășurat la un nivel superior, fiind 
apreciate de publicul din localitate. Cel 
mai frumos meci al reuniunii a fost 
acela din cadrul categoriei semimijlo- 
cie, în care s-au întîlnit boxerii Petruș 
Baltă (Or. Stalin) și Vasile Neagu 
(Constanța). A fost un meci electri
zant de o duritate neobișnuită. Ambii 
pugiliști au făcut cunoștință, pe rînd, 
cu podeaua, dar au găsit pînă la urir.ă 
resurse pentru a termina meciul în pi
cioare. Juriul a acordat decizia de 
meci nul. Alte rezultate: cat. muscă: 
Ameth Nuri (C) b.p. M. Cerchez (Or. 
Stalin); cat. cocoș: G. Popa (Or. 
Stalin) b.p. D. Răgălic (C); cat. pană: 
A. Dragan (Or. Stalin) a furnizat 
surpriza galei, învingînd prin k.o. în 
repriza a doua pe Șt. Văcarii (CjT 
cat. semiușoară: N. Lupu (Or. Stalin) 
b.p. C. Preda (C); cat. ușoară: I. Toth 
(Or. Stalin) b.p. C. Lascu (C); cat. 
mijlocie ușoară: N. Stoenescu (Or. 
Stalin) cîștigă prin neprezentarea ad
versarului; cat. mijlocie: V. Vîlvari 
(C) b.p. I. Sibișan (Or. Stalin); cat. 
semigrea: C. Feterman (Or. Stalin) 
meci nul cu N. Topală (C); cat. grea: 
I. Lazăr (C) cîștigă prin descalificare 
în fața lui N. Blejan (Or. Stalin).

★
S-au calificat pentru semifinalele 

„Cupei 30 Decembrie" echipele regiuni
lor Cluj și Stalin. Primul meci (tur) 
din semifinale va avea loc sîmbătă 19 
decembrie la Cluj, iar returul se va 
desfășura sîmbătă 26 decembrie la 
Orașul Stalin.

șura in sala de festivități a Institutu
lui de Cultură Fizică consfătuirea pe 
țară a arbitrilor de box.

Din ordinea de zi a lucrărilor con
sfătuirii. desprindem următoarele puncte: 
1. Darea de seamă a colegiului cen
tral al arbitrilor, 2. Prelucrarea Regu
lamentului A.I.B.A., 3. Criterii de a- 
cordare a punctelor și precizări în le
gătură cu uniformizarea punctajelor, 
4. Reguli de luptă și orientarea ar
bitrului de ring.

li HOCHEI^
cîștâgat MCupa
au jucat foarte bine și au cîșfigat de 
o manieră categorică cu scorul de 8—2 
(4—0, 1—1, 3—1).

Chiar din primele minute de joc s-a 
văzut că în timp ce echipa C.C.A. 
„mergea" ca un... ceasornic, lo'-majia 
din Al. Cine, juca neorganizat, se pri
pea în acțiunile de atac, neglija mult 
apărarea. Se pare că în afară de unele 
lipsuri tehnice era vorba și de o în- 
gîmfare cu totul nelalocul ei Ia tinerii 
jucători din M. Ciuc. Și pe măsură ce 
minutele se scurgeau C.C.A. înscria 
gol după gol, iar Voința își irosea 
acțiunile, jucătorii ei enervîndu-se, 
ceea ce îi făcea să rateze și mai mult. 
Meciul s-a disputat în această notă de 
evidentă superioritate a echipei C.C.A., 
care a arătat odată în plus că este 
la ora actuală cea mai valoroasă for
mație de hochei din țara noastră, pînă 
spre mijlocul reprizei secunde cînd Vo
ința M. Ciuc a început să joace brutal 
si în unele momente jocul a degenerat. 
In această privință s-a „remarcat" 
Hollo I de la Voința care nu este Ia 
primele abateri de acest fel. Este de 
datoria antrenorului echipei Voința, 
care, în general, s-a ocupat serios de 
educația sportivilor săi. să-și îndrepte 
atenția asupra corectării felului de a se 
comporta al lui Hollo I.

în această situație sarcina arbitrilor 
Fl. Marinescu și I. Florescu nu a fost 
prea ușoară. Cu toate acestea ei s-au 
achitat foarte bine de misiunea lor 
sancționînd prompt toate neregularită- 
țile. Punctele au fost marcate de Zo- 
grafi (4), Cazan I (2), Lorincz, Ka-

Am trecut pe la „Republicii". Și văzînd tribunele și terenul acoperit de 
zăpadă mi-am adus aminte că, deși e duminică, azi nu se mai joacă fotbal. 
Ne-am luat deci rămas bun de la obișnuitul program duminical, de la „cupla
jele" de pe „Republicii" și „23 August".

E prima duminică fără fotbal. Și parcă văd pe suporterul — altă dată 
nelipsit de la meciuri — consumîndu-și în sînul familiei masa de prînz (spre 
bucuria celor de acasă) și gîndindu-se cu nostalgie la ...emoțiile duminicilor 
anterioare, pe stadioane. Dar fotbaliștii? Cum își petrec oare timpul în 
această zi eroii atîtor și atîtor dispute înverșunate pentru victorie, aceia 
pentru care fotbalul este o mare pasiune ?

Curiozitatea firească a reporterului a găsit răspunsuri la această între
bare. Și iată-le așternute în rîndurile ce urmează :

.— Bucuroși de oaspeți — ne întîni- 
pină Tătaru împreună cu sofia lui.

Apoi, el continuă :
— Desigur, vreți să discutați despre 

fotbal. Dar, mai înainte, să vă pre

zint pe cineva care mă interesează 
mai mult chiar decît fotbalul. Azi îm
plinește... o lună și 13 zile. O 
chiamă Steluța...

— Pardon, Flavia. — interveni Ta
nia Tătaru.

— Știți... încă nu ne-am înțeles 
ce nume să poarte fetița — lămuri 
„încurcătura" de ntlme Tătaru.

— Nu ne-ani înțeles de la început 
— zise rîzînd nevasta lui Tătaru. 
Dinsul a vrut fetiță, eu în schimb

La sfîrșitul săptămînii, 
intîlniri internaționale

La sfîrșitul acestei săptămîni este 
așteptată să sosească în țarii noastră 
puternica echipă de box T.U.L. (Fin
landa). Viitorii noștri oaspeți se află 
în prezent îidr-un turneu în R.P. Un
gară. Primul meci al pugiliștilor fin
landezi în țara noastră va avea loc 
la Oradea (vineri), unde vor întîlni 
selecționata orașului.

Orădenii s-au pregătit cu multă a- 
tenție în vederea acestei întîlniri. Din 
echipa locală fac parte, printre alții, 
boxerii G. Gui, V. Pleș, I. Goldenberg, 
R. Lavric, Em. Bogoș, I. lstrate, O. 
Cioloca ș.a.

După întâlnirea de la Oradea, bo
xerii finlandezi vor evolua în Capitală, 
unde vor întîlni echipa Metalul M.I.G. 
Meciul va avea loc duminică 20 de-
cern brie. Echipa studențească din Cluj 

a cîștigat „Cupa Știința" la fotbal

UCECOM"
lamar pentru C.C.A. și de Hollo I și 
Andrei pentru Voința.

Ca urmare a acestui rezultat echipa 
C.C.A. a cîștigat „Cupa UCECOM", 
frumosul trofeu fiind înmînat căpita
nului echipei, maestrul sportului Zoltan 
Csaka, de tov. Octăvian Tuhai, șeful 
Oficiului de Cultură Fizică și Sport al 
UCECOM.

■a ! 11 -JTH3Wi
ALERGĂRILE DE MIERCURI

Miercuri 16 decembrie, cu înce
pere de la 13,15, are loc o reuniune de 
trap. Pe program figurează trei aler
gări cu cîte 10 concurență

Alergarea principală este premiul 
Isteț, în care participă: Oravița 1700 
(Borlescti Gh.), Pîrjol 1700 (Voronin), 
Sînziana 1700 (Ciochin). Zelira 1720 
(Tănase), Paf 1740 (Țigăeru), Nără
vaș 1740 (Vasile Gh.), Hoțu 1740 
(Moldovan), Amica 1760 (Kocsis C.), 
Novac 1760 (Herțescu), Lustragiu 
1780 (Mihăîlescu).

REZULTATELE ALERGĂRILOR
DE IERI

Reuniunea de ieri de la Băneasa 
Trap s-a desfășurat în fața unei asis
tențe numeroase.

Alergarea principală, Premiul Flaut, 
a revenit armăsarului Hamcfal, specia
list al terenului greu- 

băiat. Am dorit aceasta pentru ca a- 
tunci cînd va veni timpul să fac din 
el un inter care să-l servească pe 
Nicu ca „pe tavă", cum face Con
stantin...

— Ne-am lămurit. Dea extrema 
stingă a naționalei noastre își petre
ce în sînul familiei prima duminică 
fără fotbal.

— E începutul concediului. Am pro
gramat apoi vizionarea cîtorva spec
tacole de teatru și operetă. Iar pentru 
revelion am planificat să mergem ca 
O.N.T. Carpați la Sofia — ne spuse 
Tătaru.

— O raită deci în „tabăra" adver
sarilor noștri din luna mai ?

— Și așa se poate spune...
*

In fața casei lui Alexandru Apol- 
zan din strada Braziliei ne-a primit 
un adevărat bombardament cu... bul

gări de zăpadă. Cei în cauză : Apol- 
zan și fiul într-o tabără, iar în cea
laltă o ceată întreagă de copilandri de 
prin vecini.

— Puțină „destindere" nu strică 
— ne spuse stoperul echipei C.C.A. 
îmi lipsește mult obișnuitul meci 
de duminică — continuă el firul vor
birii în timp ce ne pofti în casă.

— Și cu ce inlocuiești „marea pa
siune" ?

— Iată — ne răspunse Apolzan 
și între timp apăsă pe butonul mag
netofonului...

— Și alte preocupări ?
— Mă pregătesc pentru examenul 

de antrenor, care va avea loc probabil 
în ianuarie. Cu „brevetul" în mină, 
voi cere să antrenez o echipă de pitici.

— Ai de gînd să te lași de activi
tatea competițională ?

CLUJ, 13 (prin telefon). Azi s-a 
disputat în localitate finala turneului 
de fotbal dotat cu „Cupa Știința". In 
fața a 8000 spectatori, pe un timp fru
mos, Știința Cluj a dispus de Științ* 
Timișoara cu scorul de 1—0 (1—0). 
După cum am mai scris, acest turneu 
a fost organizat cu ocazia împlinirii 
a 40 de ani de la înființarea primei 
echipe studențești la Cluj și la între
ceri au participat echipele studențești 
din Timișoara, Craiova, Iași, București 
și Cluj.

La ordinea triplă s-a înregistrat o 
nouă cotă mare: 1947 lei pentru 1 leu.

REZULTATELE TEHNICE 
SINT URMĂTOARELE

I. Hotoaica (Ghinea), Tufa, Rîninic. 
Cota: 2,20 — 23,00 lei.

II. Zdravăn (Butan N.)_ Spic, Nar
cis. Cota: 4,10 — 75,50 — 64,10 lei. 
Ordine triplă: 276 Iei.

III. Berna (Tănase) Sena, Demon. 
Cota: 6,00 •- 27,40 — 20,70 lei.

IV. Eviva (Stefănescu), Vagabond, 
Flueră V. Cota: 19 — 52,30 — 104,40 
lei. Ordine triplă: 1947,60 lei.

V. Hamefal (Tănase), Pamfil, Sim- 
fonist. Cota: 2,20 — 10,90 — 47,50 lei.

VI. Verona (Btițan N.)_ Orșova (To- 
deraș), Elegant. Cota: 11,60 — 5,60 — 
20,80 — 17,60 — 23,50 — 34,80 lei- 
Ordine triplă: 603 lei.

VII. Himera (Moldovan), Orient II. 
Flavius. Cota: 11,40 — 39,80 — 67,50 
!— 42,60 lei.

— Eu, nul — răspunse el hotărît. Dar 
va veni ziua cînd fotbalul se va lăsa 
de mine, ca să spun așa...

★
Cu Alexandru Ene, masivul centru 

atacant al echipei Dinamo am vorbit 
la telefon:

— Programai de azi ? In primul 
tind o masă fără regim și... împreună cu 

familia. Nu va lipsi nici paharul de 
vin, de la care mă abțin în to'dă pe
rioada competițională.

— După masă 7
— Merg cu băiețașul meu, Adrian, 

la ...săniuș. Să știți că Adrian — se- 
zislnd după programul pentru copil 
de la televizor, că azi e duminică — 
a rămas pur și simplu uimit că îl 
invit la plimbare cu săniuța. „Cum, 
azi nu joci fotbal...?" Aceeași întrebare 
mi-am pus-o și eu. Ziua de azi mi se 
pare ceva cu totul... ieșit din comun. 
Dar, nu mai e chiar citit de mult pînă-n 
primăvară !

★
Am vorbit apoi și cu Florin Știrbei, 

neobositul mijlocaș al Progresului.
— Bucurie în familie, că azi srau 

acasă. De obicei, mai tot timpul, sint 
pe drumuri. Lucrez într-o brigadă de 
control la Banca de Investiții si sint 
tare „prins" .u muncă. Acum am mai 
mult timp și pentru lectură. Sint pe 
terminate cu „Zorii robilor" de Galul; 
Iar incepînd de mîine mă cufund in 
lectură. Mi-am luat concediu — ne 
lămuri pe scurt Știrbei.

★
Acasă Ia Dodeanu, stoperul răpi-: 

diștilor, nu am zăbovit prea mult. Toc-: 
mai se căznea să descurce niște pro
bleme de algebră. E în anul III la 
o școală de maiștri. In fața lui pe 
masă un teanc de cărți : „Agendă de 
metalurgie", „Organe de mașini", 
„Vagoane" și alte lucrări tehnice.

— Mă pregătesc pentru examene. 
Și a venit la timp acest mic concediu 
— ne zise cl.

Nu era cazul să-l mai tulburăm și 
i-am urat succes la învățătură.

★
lată rezultatele scurtului nostru raid 

în tabăra unor fotbaliști fruntași, în 
.prima duminică fără fotbal...

AL. INOVAN

In finală, jocul s-a situat la un nivel 
tehnic mulțumitor. Studenții din Cluj 
au jucat lent, fiind obosiți după cele 
5 meciuri disputate în 10 zile. Liricul 
gol al partidei a fost înscris la învăl
mășeală (min. 33) di Munteanu. In 
prima repriză au jucat mai bine local
nicii, iar în cea de a doua oaspeții.

S-au remarcat: Muller, Petru Emil, 
Georgescu și H. Moldovan de la clu
jeni, Tănase (cel mai bun de pe te
ren), Turcan și Lereter de la timișo
reni.

I. Moraru (Cluj) a arbitrat satisfă
cător.

R. F1SCH, corespondent regional

Iată cum arată un buletin cu 12 re
zultate exacte la concursul Pronosport 
nr. 50 din 13 decembrie :

I. Franța—Austria 1
II. Juventus—Internazionale 1
III. Milan—Palermo X
IV. Lazio—Fiorentina 2
V. Atalanta-Roma 1
VI. Padova—Genoa 1
VII. Bologna-Lanerossi anulat
VIII. Bari-Udinese 1
IX. Alessandria—Napoli X
X. Sampdoria-Spal 2
XI. Triestina—Torino 2
XII. Messina-Venezia X

La acest concurs au fost depuse a- 
proximativ 405.000 variante.

Meciul VII. (Bologna-Lanerossi) a fost 
anulat, deoarece nu s-a disputat dia 
cauza ploii.

La concursul special PBONOrXJRES 
nr. 49 au fost omologate următ fr-’.a 
premii suplimentare :

cat. a II-a : 1. cat. a Ilt-a 15. .»
rv-a : 75, cat. a V-a : 664 și cat. r :
2.131.



Stiin+a timișoara și C. S. I
smgurele echipe învingătoare în deplasare

Cchipdeif. Bomîne și Jugoslav. 
ș:>au împărțit victoriile

' Victoriile obțmhA l'e teren propriu 
au caracterizat etapa de ieri a cam- 

tapionatelor republicane de baschet. Sin- 
Sgiirele echipe cîșt'gătoare în deplasare 

a i fost forma',ia masculină Știința Tr- 
> ișoara (care a întrecut, la București, 

. • e Metalul M.I.G.) și cea feminină
U.S. Tg. Mureș, învingătoare la Timi- 

, .snara în fața formației locale C.S.S. 
■jJa atu1.
remarcă
ue Voința Iași în
<Mi—651.

Dintre celelalte rezulta.e se 
victoria categorică obținută 

fata Științei Cluj

MASCULIN
DINAMJ OR..DEA — ȘTIINȚA 

R. C.k’EșIT 71—50 (34—29). A fost 
•o i meci viu disputat, cu faze rapide 

, si di lamice de 11 un coș la altul. Oră- 
< :nii s-au aparat mai bine și în plus 

. u 1 urile br de la semidistanță și 
' la distanță (în special spre sfîrși- 
’■ :i;l partidei) au fost mai eficace. Au 

înscris: Suiiai 25, Mocoș 13, Giurgiu 
i i2, Sebestien 6, Agapescu 11 și Vama 
i 4 pentru oradeni și Nagy 9, Nosievici 
i'To, Barau 14, Dumitru 10, Niciîlescu 
■6 șj Ioniță 6 pentru bucureșteni. (Z.
Singer și I. Ghișa, coresp.)

VOINȚA IAȘI — ȘTIINȚA CLUJ 
8.1—65 (34—32). In prima repriză jo- 

' cui a fost echilibrat, ambele echipe a- 
vind pc rind conducerea la scor. După 
pauză, localnicii ait atacat mai orga
nizat și datorită în special pătrunde
rilor excelente ale lui Vișoianu (cel 
mai bun de pe teren) s-au detașat, 

I noțiiiînd o victorie la scor. Punctele 
ieșenilor au fost înscrise de: Vișoianu 
31, Chioreanu 16, Voroneanu 13, Ho- 
■îimberg 5, Bercovi.i 4, Kluger 4, Păun 
3. Todiryșcu Pînteac 1, în timp ce 

ipemru clujeni au marcat: Sarosi 15, 
‘ Aib.i 15, Btignariu 4, Viciu 7. Radu 5, 

Vizi 4, Chioran 3, Popescu 2 și Da

mian I. (P. Codrea și A Scăunaș, 
coresp.)

DINAMO BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 70—50 (30—25). Dina- 
moviștii au făcut o partida foarte 
bună, obținînd o victorie prețioasă. 
Jucătorii de la Rapid s-au apărat slab 
și în plus au ratai foarte multe ocazii 
(n atac.

METALUL M I.G. — STIlNTA TI
MIȘOARA 53—60 (28—30). timișo
renii ati obtinnt o surprinzătoare vic
torie datorită, în special, calmului cu 
?are au acționat în ultimele minute 
de joc.

STEAGUL ROȘU OR. STALIN — 
PROGRESUL BUCUREȘH 62—59 
(30—26). Localnicii, deși nu au evo
luat la valoarea lor, au obținut o vic
torie- meritată. Cei mai buni oameni 
ai echipei au fost Dumitrescu (24), 
Szabo (10) și Bîrsan (6), în timp ce 
de la Oaspeți s-au remarcat Carabe- 
dian (18) și Popovici (9). (Gh. Măr
gărea nu. coresp. î

Darabaș 20, Taub 12, Farcaș 10, Tîr- 
ziu 4, Arbore 14, Blaga 10, Sima 2, 
Vamosi 2, Vigh 2 pentru gazde și 
Demeter 19, Romfeld 7, Kari 2, Balaș 
6, Antal 2, Szombati 4 pentru mure- 
șencc. (Z. Singer si L Ghișa, coresp.)

C.S.S. BANATUL TIMIȘOARA — 
C.S. TG. MUREȘ 35—64 (17—34).Mu- 
reșencele au obținut victoria fără di
ficultăți. Ele au fost mat precise atît 
în aruncările din acțune c.ît și în cele 
de la semidistanță și au surprins cil 
regularilate prin contraatacuri rapide 
echipa gazdă. (N. Nestor, coresp.)

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 49—II (16—30). Jucă
toarele de la Rapid au jucat cit mult 
sub posibilitățile lor, obținind victoria 
de-abia >n ultimele minute, 
cat că Voința a avut la 
avans apreciabil dar, din 
insuficiente pregătiri fizice 
ultima parte a jocului.

I.C.F. BUCUREȘTI — 
CLUJ 67—36 (32—17)

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 52-27 
(29—9)

ST11NTA BUCUREȘTI — VOINȚA 
OR. STĂLIN 84—55 (39—22)

I)e remar- 
pauză un 

cauza unei 
a cedat în

ȘTIINȚA

SCURTE ȘTIRI ,
•. HALTEROFILUL sovietic F. Bog- 

danovski a reuși, o exce'entă perfor
manța la categoria semimijlocie, stilul 
împins, cu 1-10,500 kg. Rezultalu! este 
superior recordului mondial (140 kg) 
deținut de compatriotul său Timo- 
șenko.

• FEDERAȚIA internațională 
tenis de masă a dat publicității 
san-.entele mondia'e pe. anul 1959. 
bărbați pe primul loc se af ă 
Ko-tan (R.P. Ch'nezâ) 
mondial pe anul 1959 — 
Sid> (R.P. I ingară), Ogimura (Ja
pon a), Murakami (Japon’a), Berczik 
(R.P. Ungară). La femei, prima cla
sată este Matzusaki (Japonia) urratî 
ne Eguchi (Japonia), 
Ungară), Cm 
ză), Haydon 
Ungară).

• CEA DE 
meciului peniru 
de șali dintre

! Chîra Zvorikina 
vantaj pe itru 
scorul meciului

• DUPĂ CINCI RUNDE, în turneul 
de șah al țărilor baltice, care se 
desfășoară la Riga, conduc Teschner 
si Mikenas cu cite 4*/2 p, urmați de 
Spaski și Gipslis cu cite 4 p.

de 
cla- 
La 

Iun 
campion 

urm t de

(R.P.
Chiie-

Koczian
Ciun-hui (R.P. 

(Anglia), Farkas (R.P.

A PATRA partidă a 
tit’ul mondial feminin 
Elisabeta Bîkova 
s-a întrerupt cu 
Bîkova. Pînă 
este egal: l‘/2 —1‘/2.

Ș‘ 
a- 

acum,

Fraa|a — Austria 5—2 (5—1)

FEMININ

C.S. ORADEA — VOINȚA TG. MU
REȘ 78—40 (41 — 19). Gazdele au ob
ținut o victorie categorică. Au înscris:

R?p'd București îrctîlnește pe E.O.S. Lausanne 
(Elveția) în primul tur al „Cupei campionilor 

ia voiîieuropeni"
PARIS, 12 (Agerpres).
Sîmbătă la Paris comisia de orga

nizare a primei ediții a „Cupei cam
pionilor europeni" la volei a stabilit 
r. in tragere la sorți programul de 
desfășurare al primului tur. La com
petiție pariic.’pă 16 echipe masculine, 
care au fost repartizate în 8 grupe. 
Echipa Rapid București, campioana R.P. 
Romîne, joacă în grupa a 6-a alături 
de echipa E.O.S. Lausanne cu care 
se va întîlni în deplasare în primul 
tur. Iată acum componența grupelor 
(primele echipe vor fi gazdă): grupa 
I : S.C. Espinho (Portugalia) — 
B.N.C.I. (Alger); grupa a 11-a: D.E.S. 
(Olanda) — T.S.K.M.O. (U.R.S.S.); 
grupa a Ill-a: V.C. Brabo (Belgia) — 
A.W.V. Varșovia (R.P. Polonă); grupa 
a IV-a: C.P. Luxemburg — D.H.F.K. 
Leipzig (R.D. Germană); grupa a V-a: 
Slavia Praga (R. Cehoslovacă) — 
A.S.V. Limburggerhof (R.F. Germană); 
grupa a Vl-a: E.O.S. Lausanne (Elveția) 
— Rapid București (R.P. Romînă) ; 
grupa a VIl-a: Iugoslavia-Belgrad
(Iugoslavia) — campioana Marocului; 
grupa a Vlll-a: Darusafaka (Turcia) — 
Levski-Sofia (R.P. Bulgaria).

După cum s-a mai anunțat, meciu
rile se vor juca tur-retur. Primul tur 
se va desfășura între 31 ianuarie si 
28 februarie 1960. Echipele- calificate 
în sferturile de finală se vor întîlni 
astfel: învingătoare'! din grupa I va 
juca cu echipa cîștigătoare din grupa 
a Ii-a, cea din a IlI-a va întîlni îr.vin- 
gătoarea din grupa a IV-a ș.a.m.d. In 
caz de victorie, echipa Rapid București 
va întîlni formația învingătoare din

meciul Slavia Praga — A.S.V. Li.m- 
burggerhof. Intîlnirile din sferturile de 
finală vor trebui jucate între 13 martie 
șî 10 aprilie, cele din semifinale între 
24 aprilie și 8 mai, finala urmînd să 
aibă loc între 22 mai și 12 iunie. In 
caz că două echipe se vor găsi la 
egalitate, atunci va decide set-avera iul. 
Dacă în finală cele două echipe se 
vor afla la egalitate, după cele două 
meciuri, atunci se va desfășura un al 
treilea joc.

ZAGREB 13 (prin telefon). — Jocu
rile revanșă dintre reprezentativele de 
handbal în 7 ale R. P. Romine și 
R.P.F. Iugoslavia au suscitat un inte
res deosebit printre amatorii de sport 
din localitate. Azi dimineață peste 3.500 
de. spectatori au luat pur. și simplu „cu 
asalt" sala Expoziției, unde aveau să 
se desfășoare cele două par.ide.
Echipa noastră feminină a jucat din 

nou excelent
Primul joc a pis față în față echi

pele feminine ale celor două țări. Dor
nice să se reabiliteze după înfrîngerea 
categorică suferită cu trei z le înainte, 
handbalistele iugoslave au atacat de la 
început foarte puternic. Echipa noastră, 
cu un ascendent moral asupra adver
sarelor (după victoria din primul 
meci), s-a apărat însă cu mult calm, 
cantraatacînd foarte periculos. Dar se 
vedea clar că handbalistele iugoslave 
își luaseră măsuri de precauție, mar- 
cînd cu strictețe pivoții noștri, care in 
partida de joi avuseseră o con ri'.ujie 
prețioasă la obținerea victoriei.

In aceste condiții, echipa romînă 
și-a schimbat jocul, a'acirile pe ee:Trul 
semicercului alternînd des cu ceh pe 
extremă. Și, urmările ni au întîrziat. 
Pe rînd Josefina Ugron, Ana Sțprck și 
Antoaneta Vasile înscriu goluri (de pe 
extremei de toată frumusețea. Echipa 
R. P. Romîne conduce astfel cu 3—0. 
Jucătoarei» iugoslave marchează pri
mul gol (Rukavina) în minutul 9, dar 
replica handbalistelor noastre este 
promptă. La un contraatac, Aurelia 
Szoke ridică scorul la 4—I, iar Mana 
Ghiță și din nou Antoaneta Vasile mă
resc avantajul echipei noastre: 6—1. 
Jucătoarele iugoslave au atacat în con
tinuare cu multă înverșunare dar apă
rarea noastră în frunte cu Irina Nagy 
a fost de netrecut. De-abia în min. 18, 
Horak găsește „un culoar" la semicer
cul nostru, înscriind și repriza ia sfîr
șit cu rezultatul de 6—2.

După pauză jocul s-a echilibrat. 
Echipa noastră pare mulțumită de re
zultat și nu mai insistă în acțiunile de 
atac. Scorul acestei reprize a fost 
egal (2—2). Ultimele goluri au fost 
înscrise de : Jevric (din 7 metri), Ana 
Starck, Nikler (cu largul concurs al

arbitrului) și Antoaneta Vasile. I 
zultatul fina! : 8—4 pentru echi
R. P. Romîne.
Am pierdut jocul masculin, dar 

un scor prea sever 
încă din primele minute s-a pti 

observa dorința jucătorilor iugosl; 
de a cîștiga cel de-al doilea meci 
orice preț. încurajați de public, c; 
i-a susținut frenetic de-a lungul 
tregii pai tide, handbaliștii iugosl; 
imprimă jocului un caracter deosebit 
raoid reușind să înscrie de două ’ < 
prin Stanivnkovic și Stefanovic din 
metri. Curînd însă echipa noastră e£ 
lează prin Ivănescu și Cosțaclie I. Si 
prinși, jucătorii echipei gazdă revin 
atac și profiiînd de arbitrajul părtinii 

’...i Gregoric reușesc’
4 goluri nrin Karadia, Slant 

Stan'vukovic (ultimi

al iugoslavului 
înscri 
vie, Perovic și 
3 din lovituri de la 7 metri).

In acest timp, atacul nostru în c; 
lipsa lui Bulgarii (lovit din meciul pt 
cedent) și vădita reținere în joc. a ! 
Ivănescn și Popescu (datorită lovitn 
lor primite în meciul anterior) a fr 
lipsit de forța și eficacitatea sa ob 
niiită și, în plus incomodat de joc 
extrem de dur . al apărătorilor adver 
In aceste condiții, echina iugosla 
mai înscrie de trei ori (Dtiranec. R 
din și Karadja), iar echina noastră 
două ori (Ivănescu, Bădulescti) ren 
za ltiînd sfîrsit cu scorul de 9—4 
favoarea gazdelor.

La reluare, jucătorii noștri au 
greșeala de a se angrena în jocu. 
al adversarilor, fapt care atrage elTn 
narea definitivă din ioc a lui lvănesi 
(min. 35). Lipsită de 'ncă unul d 
principalii realizatori , echipa noast 
nu mai poate face față decît cit gr 
ritmului impus de echipa iugoslavă 
în cele din urmă este nevoită să ced 
ze la scor. Rezultatul final al înt 
nirii : 17—6 (9—4) pentru echi
R.P.F. Iugoslavia. Golurile din reori 
secundă an fosț marcate de Stankov 
3 (din care două din 7 metri), Basic 
Karadja, Simenc și Duranec pentru 
chipa iugoslavă și Nodea și Sfm’t 
pentru echipa noastră. Rezultatul e; 
prea sever față de valoarea celor do- 
echipe. ’ LUCIAN GRIGORESC

importante hotărîri ale ^dunării generate 11 €. f. ji.
• Primul meci R. P. 
București • Au fost

La 11 decembrie au început la Paris 
lucrările adunării generale extraordinare 
a Uniunii Europene de Fotbal Asociație 
(U.E.F.A.). Pentru prima dată au fost 
de fată toți reprezentanții celor 31 
de federalii afiliate. Adunarea a ho
tărît cu 16 voturi contra 9 și 6 ab
țineri să mute sediul U.E.F.A. de -la 
Paris la Berna cu începere de la I 
ianuarie 1960, Ca secretar general al 
Uniunii a fost ales Hans Bangerter 
(Elveția) în locul lui P'erre Delau
nay (Franța), care a rămas membru 
al comitetului executiv.

O altă problemă înscrisă pe ordi
nea de zi a fost cea a schimbării da
telor de desfășurare a campionatului 
mondial de fotbal care va avea loc 
în 1962 în Chile. Majoritatea fede-

Romînă — R. Cehoslovacă din cadrul „Cupei 
fixate datele meciurilor dintre reprezentativele

rațiilor europene au cerut ca turneul 
final al campionatului să înceapă cel 
mai de vreme la 1 iunie, deoarece în 
luna mai campionatele naționale sînt 
în plină desfășurare^ Președintele co
misiei de organizare a campionatului 
mondial, Thoman (Elveția) a subli
niat că acum este tîrziu pentru a se 
reveni asupra unei hotărîri luate de 
comun acord cu prilejul reuniunii de 
la Lisabona, cînd Chile a primit orga
nizarea campionatelor. El a arătat că 
datele stabil'te țin seamă de condițiile 
climaterice și de posibilitățile d? or
ganizare ale federației chiliene. Schim
barea solicitată de țările europene 
rămîne totuși în discuție. In luna fe
bruarie o comisie specială a F.I.F.A. 
va pleca la Santiago de Chile pentru

Europei" va avea loc la 21 mai
U.R.S.S. ți Spaniei

a studia la fața locului
b Iernă.

această or

FOTBALLa Paris, pe stadionul Colombes, 
s-a disputat îritîlnirea internaționala 
dintre primele reprezentative ale Frân
te' și Austriei, coniînd pentru sferturile 
de finală ale „Cupei Europei" inter- 
ță.-i.

■ Cu tot terenul desfundat de ploaie 
si vremea rece, cele două echipe au 
furnizat lin joc spectaculos, presă at 
■ •ii faze interesante. Atacul gazdelor î.i 
deosebită vervă a depășit adesea apă
rarea austriacilor, surprinsă în special 

-de pătrunderile Ini Fontaine. Acesta 
a deschis storul în min. 6 prin1r-tm 

, sut plasat și după alte 10 minute tot el O etapă plină de surprize în cam- 
ridică scorul la 2—0 pentru Franța. pionatu! Angliei

înainte de sfîrșit mai înscriu un punct 
prin Vincent, la o învălmășeala in fața 
porții oaspeților.

Au jucat formațiile:
FRANȚA: Llariiia — Wendling, Jon- 

quet, Marche — Penverne, Feriier — 
Mente, Mi'iller, Kopa, Fontaine. Vin
cent.

AUSTRIA: Selimied — Halta, Stofe., 
Nickerl — ffanappi, Koller — Horak, 
Scnekowitz. Nemctz, ~..................”Pichler.. Holter

PE GLOB

ridică scorni la 2—0 pentru Franța, 
’n min. 38 Vincent — bine s’rvit de. 
I\opa — înscrie al treilea gol pentru 
gazde. După alte 2 minute, oaspeții re- 
d' c handicapul prin Horak.

După pauză, austriacii reușesc 
echilibreze iocul și au o

Angliei

5—1! Viollet a înscris 3 goluri și fos
tul centru Charlton va 
babil pe tușă, împreună 
internaționali (Gregg,
Bradley).

Campioana turului este
End. care a terminat la egalitate cu 
Sheffield (2—2), la fel ca și Totten
ham, clasată pe locul doi (1 — 1 cu 
Fulham). Iată celelalte rezultate ale 
etapei: Arsenal — Burnlev 2—4, 
Blackpool — Chelsea 3—1, Bolton — 
Birmingham 4—1. Everton — West

mai sta pro- 
cu ceilalți trei 
McGiiines și

Preston North

nale. Meciul a luat sfîrșit cu victoria 
la limită (1—0) a formației Juventus.' 
Jocul a fost dur, arbitrul fiind nevoit 
să elimine pe Bocchi (Inter.) și Sivori 
(Jnv.) pentru a tempera atitudinii? 
nesportive ale jucătorilor. Singurul gol 

fost înscris de Joint 
rr . 
d?

să 
lungă pe

rioadă de dominare în prima parte a 
reprizei secii'de, cînd îiscriîi prin 
Pichler (min. 64). In momentul cînd 
echipa franceză părea în dificultate, 
Fontaine scapă de sub supravegherea 
lui Hanappi și marchează (min 70): 
4—2. De aci încolo francezii pun din 
nou stăpînire pe joc și cu zece minute

Sîmbătă, în campionatul primei ligi 
engleze a fost ultima etapă din tur. 
S-au înregistrat reziiltate-surpriză, din
tre care cel mai important este desi
gur infrîngerea cu 3—0 a campioanei 
Wolverhampton, suferită pe teren pio- 
priu în fata echipei Leicester, clasată 
pe locul 20! Surprinzătoare este și în
frângerea .cu 6—2 a fostului lider West 
Ham, suferită pe terenul lui Blackburn 
Rovers. Deolasîndu-se la Nottingham, 
fosta campioană Manchester United a 
înscris a doua victorie consecutivă:

Juventus

Bromwich 2—2, Luton - N'ewcasdie
3—4, Manchester City I ,eeids 3--3.

1. Preston 21 12 5 4 42:31 29
2. Tottenham 21 10 8 3 44:42 28
3. Burnley 21 12 3 6 52:34 27
4. West Ham 21 12 3 6 43:37 27
5. Fulham 21 12 3 6 44:42 27
6. Wolverhampton 21 12 2 7 56:43 26

sa detașat

al meciului a 
Charles (min. 27). In urma acestui 
zultat Juventus a luat un avans 
3 p. în clasament.

Dintre celelalte rezultate trebuie 
remarcăm victoria netă obținută 
Fiorentina (5—0), în deplasare 
Roma, cu echipa Lazio. Astfel, floren
tinii au trecut pe locul II în clasarr.en* 
datorită unui golaveraj mai bun. O sur 
priză a fost înfrîngerea Sampdorie! 
învinsă cu 2—0 de Spa!. In rest, 
s-au înregistrat rezultatele : Alessandria

să 
de
Ia

★
Lucrările adunării au 

doua zi. Ședința a fost 
Sebeș Gustav (R.P. Ungară). In urn 
discuțiilor s-a hotărît ca sferturile 
finală ale „Cupei Europei" inter-U 
să se dispute pînă la 15 iunie 1960 
nu pînă la 10 mai cum se fixa 
inițial. Nu s-a ajuns la un acord 
supra datei desfășurării finalei acest 
competiții. Franța, Austria, Spâni 
Portugalia și Iugoslavia au prop 
ca finala să se desfășoare între 3 
10 iuilie, iar U.R.S.S., R. 
R.P. Romînă au propus 
aibă loc între 10 și 15 
rea a decis ca data să 
către echipele finaliste.

Au fost fixate datele meciurile 
(tur-retur) dintre U.R.S.S. și Spar 
(sferturi de finală). La 29 mai 
avea loc primul meci 
la 9 iunie va avea 
Madrid.

PRIMUL MECI 
SFERTURILOR DE FINALA DINȚI 
REPREZENTATIVELE R.P. ROMII' 
Șl R. CEHOSLOVACE A FOST FIX/ 
PENTRU ZIUA DE 21 MA| l 
BUCUREȘTI. RETURUL VA AVI 
I.OC LA O DATA CARE SE I 
FIXA ULTERIOR.

Sesiunea următoare 
nerale a U.E.F.A. va 
martie la Bruxelles.

continuat 
prezidată i

Cehoslovai 
ca finala 
iulie. Adun 
fie fixată

la Moscova, i 
loc jocul de

DIN CADRl

a adunării { 
avea loc la

(Agerpres)

Cel mai important meci din etapaCel mai imnortant meci din etapa de 
ieri a campionatului ital’an s-a des
fășurat între- Juventus și Internazio-

— Napoli 1 — 1. 
2—0, Bari — U

Atalanta — Romai 
dinese 3—1. Milan — Ț

Palermo 0—0, Padova — Genoa 2—1.1
Partida Bologna — Lane Rossi a fost4-
amînată din cauza terenului imorae T
ticabil

1. Juventus 118 12 31:10 17l
2. Fiorentina 11 6 2 3 25:13 14Ț
3. Internazionate H 5 4 2 18:12 l it
4. Milan 11 5 4 2 15:10 141
5. Bologna 10 5 3 2 16: 9 13J
6. Spat 114 5 2 11:10 13i

Ech:pa R. P. Romine in grup 
a IV-a a turneului U.E.F.A. 

de juniori
Comisia de, juniori U.E.F.A. a ak 

tuit, prin tragere la sorți, grupi 
turneului internațional, ediția 19( 
care va avea loc în Austria. Repi 
zentatiya R. P. Romînă face parte c 
grupa a IV-a, împreună cu Belg 
Spania și Franța.


