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„Spartachiada Petrolistului”

disputate«ntreceri viu
la Ploiești

telelon de la tri- 
de două zile —

COI EȘTI 9 (prin 
I nostru). Timp 
ălă și duminică — s-au desfășurat! 
calitate finalele celei de a doua edi-#

< „Spartachiadei Petrolistului”. Aceas-T 
onipetiție, pe cale dea deveni tradițio-# 

îă, s-a bucurat, încă de la prima# 
pă, pe asociație, de o participare nu-# 
•oasă. Un marc număr de tineri spor-#

— sondori și mecanici s-au întrecut! 
entuziasm dc-a lungul etapelor, fie-# 

fiind dornic să participe la între-# 
e finale de la Ploiești. #
îmbătă, după o scurtă festivitate de# 
Videre, în cadrul căreia participanții! 

le a doua ediție a „Spartachiadei# 
jiului4 au fost salutați de tov. Ka-T

Și dacă la acest titlu mai adăugăm 
și raportul de cornere (12—3 pentru 
gazde) avem o imagine fidelă a su
periorității marcate ieri de Petrolul, 
superioritate mult mai netă decit o 
arată scorul final de numai 2—1 pen
tru gazde- Partida pe care am urmă- 
rit-0 ieri la Ploiești, în mijlocul unui 
public cifrat la aproape 20.000 de 
oameni și pe care evoluția gazdelor 
l-a mulțumit pe deplin, s-a ridicat la 
un bun nivel tehnic și s-a desfășurat 
— lucru pe care ținem să-l subliniem 
din capul locului, spre cinstea ambelor 
echipe — într-o atmosferă de deplină 
sportivitate,

La început, jocul a fost nervos, 
ambele echipe juctnd cu trac. Mili
tarii au un „start" mai bun și prima 
lor aejiune periculoasă e cea din min.
3, cind Tătara execută impecabil o
lovitură liberă laterală, Sfetcu respin
ge greu și apoi blochează. Stăpînind 
centrul terenului, grație jocului exce
lent al halfilor și mai ales al celor 
doi interi, Petrolul își impune curlnd 
superioritatea și în min- 13 are prima 
mare ocazie de gol: la o centrare a 
M Dridea^ Chiflă lelA,^.,țapul

Popa, secretar al Comitetului regio-# 
r d U.T.M. Ploiești, au început primeleT 
întreceri: volei, popice, șah și tenis de# 
masă. Cei mai buni sportivi, reprezen-# 
tanți ai schelelor petrolifere Urlați,! 
Băicoi. Cîmpina, Moroni, Ochiuri, Gura# 
Ocnițci, muncitori de la rafinării petro-T 
hi ere. precum și elevi ai școlilor petro-# 

fere din regiune s-a:i întîlnit în cadrul # 
primelor partide. Așa cum era de aștep-X 
tat, cel mai mare interes l-au slîrnit inc-# 
clarile de volei. In prima partidă, volei-! 
Laliștii de la Poiana Cîmpina au întrecut# 
pe cei de la Tîrgoviște cu scorul de 3—1# 
(8,—10, 10, 4), după care a urmat! 
«leciul dintre echipele Petrolul Urlați și# 
Carpați IPIP, terminat cu victoria celor! 

ui Urlați, la scorul de 3—0 (6, 5, 11)-^ 
’i trecerile de

sala Școlii 
** u extrem de pasionante, atît la băieți,* 
îl și la fete. Meciurile dintre R. \Săvu--< 
eseu (Flacăra Moroni) și I. Constanți-*' 

nescu (Ploiești). Săvulescu—Vasilc\Ta-^ 
luș (Rafinăria 3 Ploiești), Maria Klein-’ 
(Poiana Cîmpina)—Pompilia Iotiiță^
(IPIP Ploiești) au fost apreciate ca fiind < 
ceh mai spectaculoase din întregul tur

tle tenis de masă.
.iua a doua, ieri, a fost rezervată 
itre alte sporturi, atletismului, stadio- 
Petrolul fiind gazda acestor întreceri. 

’’ ctirenții s-au străduit, să ofere mi
loșilor spectatori prezenți în tribune, 
-spute dîrze, pasionante. La proba 4e# 

metri junioare, cea mai bună concu-I 
kită s-a dovedit a fi reprezentanta ra-# 

Tonul '''■ Cîmpina, Mioara Micu. O luptă# 
.Mia ,s-a dat în proba de săritură în Iun*# 

(:;ime, unde la juniori a fost realizat un# 
rezultat superior (5,81 m) față de cel! 
din proba de seniori (5,60 m). învingă-# 
torul în proba de juniori a fost tînărul! 
de 17 ani Virgil Bulgara din Cîmpina.# 
Printre cîș ligă tori i probelor atletice se# 
mai numără tinerii Petre Moldoveana # 
(Tîrgoviște) în proba de 100 m., llăuș# 
Paula (100 m), Vasile Maria (500 m),! 
loan Puranu (1000 m).

Datorită spectaculozității, meciurile! 
de volei au reținut atenția generală. In# 
finala întrecerilor masculine. Petrolul#’ 
Urlați a trecut — după un meci spec-#1 
taculos — de Poiana Cîmpina (scor:# 
3—1) iar Ia fete, Carpați IPIP a obținut!1 
victoria, cu 3—0, în fața formației din#’ 
Ochiuri. #‘

tenis de masă disputate 
sportive au prilejuit par-

R. GALARAȘANU

Au fost desemnați noii campioni
republicani de

în în- 
dumi- 

Orașul

Dacă nu am putut urmări 
tr.girne întrecerile desfășurate 
nică pe șoseaua București — 
Stalin, de vină a fost programul 
foarte încărcat al campionatelor re
publicane de fond din acest an. Ast
fel, în cadrul reuniunii de iaci au fi
gurat nu mai puțin de cinci curse, 
începute fiecare din același loc (borna 
kilometrică nr. 9) la un interval de 
r .mai cinci minute. In consecință, cu 
toate că primii au luat startul se
niorii, a trebuit să-i lăsăm pe aceștia 
p»ntru o bună bucată de vreme (a- 
veam suficient timp să-i revedem, de
oarece urmau să parcurgă peste 200 
km) și să mergem pe urmele tineri
lor cicliști care își disputau întîieta- 
tea pe distanțe mult mai mici.

Notînd în treacăt despre comporta-

Competiții sportive organizate în cinstea
VJ Lunii prieteniei romino-sovietice”

Sportivii de pe întreg cuprinsul 
țării noastre iau parte în aceste zile 
ia numeroase competiții organizate în 
cinstea „Lunii prieteniei romhio-so- 
vietice".

In afară de participarea la compe
tiții, numeroși tineri sportivi au ini
țiat o serie de acțiuni ia care își dau 
aportul cu un deosebit entuziasm. 
Astfel, ei au hotărît să înfrumusețeze 
bazele sportive existente, să amena
jeze altele noi, să organizeze simpo
zioane și conferințe prin care să cu
noască fapte și aspecte noi din viața, 
munca și activitatea de pe terenurile 
de sport ale prietenilor lor din Uniu
nea Sovietică.

Corespondenții noștri ne-au trimis 
asemenea vești din întreaga tară. Iată 
eîteva dintre ele:

HUNEDOARA. — Consiliul regio
nal U.C.F.S., în colaborare cu comite
tul regional U.T.M. și consiliul 
A.R.L.U.S., a organizat o serie de 
competiții dotate cu „Cupa 7 Noiem-

O intervenție spectaculoasă a portarului Moguț. Fază din meciul Progresul București—Știința Cluj (2—2). 
Foto: Gli. Dumitru

Etapa de ieri a categoriei A s-a 
caracterizat prin jocuri echilibrate, ter
minate cu rezultate strînse. Singura 
victorie la două goluri diferență a 
obținut-o liderul, Dinamo București, 
care are acum în clasament 3 puncte 
avans. Dintre rezultatele etapei e de 
subliniat succesul obținut de Rapid 
(singura victorie în deplasare în a-

fond la ciclism
rea acestora din urmă, vom insista 
mai mult asupra curselor rezervate 
juniorilor de categoria I și tineretu
lui, o categorie nou introdusă în pro
gramul competițiilor cicliste. Ambele 
curse au fost viu disputate și domi
nate de alergătorii din Orașul Stalin. 
La juniori, cat. I, a devenit campion 
al țării talentatul .ciclist Ion Arde
leana (Șc. sp. Or. Stalin), iar la 
categoria tineret, Wilmoș Egyet (Olim
pia Or. Stalin) și-a întrecut detașat 
adversarii. Paul Dulu (Șc. sp. Petro
lul Ploiești), G. Dudescu (Șc. sp. Or. 
Stalin), I. Szekely (Voința Cluj), C. 
Stanciu (Dinamo), P. Gref (Olimpia

TR. IOANIȚES6U

(Continuare. în pag, a,4.-a}

4 pagini 25 bani riuța Filip (Bacău) 69,8;

box,brie“. Au loc întreceri de baschet, 
handbal, tir și tenis de masă. Dintre 
acestea, concursurile de tenis de masă 
au un caracter larg, la ele luînd par
te și echipe din alte patru regiuni, 
în raioane și în asociații se desfă
șoară, de asemenea, numeroase între
ceri de tir, volei, popice, tenis de 
masă etc. Pentru a populariza succe
sele sportului sovietic, tinerii din re
giune au hotărît să amenajeze pa
nouri cu aspecte ale activității spor
tive din U.R.S.S. și, îndeosebi, cu 
succese ale sportivilor sovietici la 
Jocurile Olimpice de la Roma.

Nicu Sbuchea, coresp.
GIURGIU. — Zilele acestea au în

ceput în orașul și raionul nostru 
competiții de fotbal, volei, ciclism, 
călărie, box și motociclism, la care se 
întrec tineri și tinere din asociațiile 
sportive Recolta G.A.C. Putineiu, 
G.A.C. Viața Nouă, Recolta Găujami 
și altele.

Virgil Lazâr, coresp.

Bacău

Cluj

ceasta etapă) și succesul formației 
constânțene care a repurtat prima sa 
victorie.

REZULTATELE ETAPEI :
Dinamo București—Dinamo

2-0 (0-0)
Progresul București-—Știința

2-2 (1-1)
Petrolul Ploiești—C.C.A. 2-1
Farul Constanta—C.S.M.S. Iași 4-3 

(1-2)
Corvinul Hunedoara—Rapid Bucu

rești 1-2 (0-1)
Minerul Lupeni—Steagul roșu Or. 

Stalin 2-1 (0-0)
CLASAMENTUL

(1-0)

VIITOARE :

I. Dinamo Buc. 6 5 1 0 12: 4 11
2. G.C.A. 6 4 0 2 19:11 8
3. Rapid 6 3 2 1 13: 9 8
4. U.T.A. 5 3 | 1 11: 5 7
5. Petrolul ti 2 3 1 10: 8 7
6. Dinamo Bacău 6 3 0 3 13:12 6
7. Progresul 6 2 2 2 12:13 6
8. C.SM.S lași 6 2 t 3 11:12 5
9. Știința Cluj 6 2 I 3 10:11 5

10. Corvinu li 2 1 3 8:13 5
11. Farul 6 1 2 3 11:17 4
12. Minerul 6 2 0 4 8:15 4
13. Știința Tini. 5 1 1 3 8:11 3
14. Steagul roșu 6 t 1 4 8:13 3

ETAPA
Corvinul—Știința Timișoara, Pro

gresul—C.C.Ă-, Petrolul—Minerul, Ști
ința Cluj—G.S-M.S., Dinamo Bucu
rești—Rapid, U.T.A.—Dinamo Bacău, 
Steagul roșu,—Jjarulj

telefon de la tri
pe stadionul La-

ROMAN, 9 (prin 
misul nostru). Azi, 
■minorul din Roman și în cortinele 
Țrifești, Secueni și Ghercești au luat 

‘sfîrșit întrecerile din cadrul celei de a 
IlI-a ediții a „Gupei Moldovei".

Timp de trei zile, reprezentanții ce
lor cinci regiuni participante și-au dis
putat întâietatea la șase discipline 
sportive, fiind viu aplaudați de mii de 
spectatori. Au fost obținute următoa
rele rezultate: 400 m. plat fete: 1. Mă- 

r::.,. 2. Gorina
Andrei (Suceava) 77,0; 3. Maria Bițiu 
(Iași) 81,5; greutate fete: 1. Nieuljna 
Dumitru (Bacău) 9,76 m, 2. Olimpia 
Cotau (Constanța) 8,78 m, 3. Maria 
Amariei (Iași) 8,28 m. înălțime băieți:
1. L. Gonczi (Galați) 1,61 m, 2. G. 
Nicolae (Bacău) 1,58 m, 3. S. Răi- 
leanu (Iași) 1,40 m. Greutate băieți:
1. 1. Boatcâ (Bacău) 12,56 m, 2. P. 
Enescu (Galați) 12,33 m, 3. M. Soro- 
doc (Suceava) 11,04 m. înălțime fete:
1. Gertrude Vogel (Suceava) 1,25 m,
2. Antoaneta Hanciu (lași) 1,20 m, 3. 
Olimpia Cotari (Constanța) 1,20 m. 
3000 m plat băieți: Proba s-a desfă
șurat pe o ploaie torențială, pista a 
fost extrem de moale, iar traseul foar
te dificil. 1. G. Licoveanu (Bacău) 
9:40,6; 2. N. Axinte (Iași) 9:51,5; 3. 
A. Tifa (Galați) 10:26,2. 100 m plat 
băieți: 1. V. Midvichi (Suceava) 12,0;
2. C. Balica (Galați) 12,1; 3. I. Boatcă 
(Bacău) 12,1. 100 m plat tete: 1. Sul
tana Enache (Galați) 13,5 (cei 4500 
spectatori prezenți au aplaudat stilul 
clar și curat al tinerei colectiviste gă- 
lățene), 2. Lidia Dumitru (Constanța) 
13,8; i Măriuța Filip (Bacău) 14,4. 
Lungime băieți: 1. E. Buzorin (Bacău) 
6,09 m, 2. I. Țicu (Galați) 5,87 m, 3. 
G. Grădinarii (Suceava) 5,45 m. Lun
gime fete: 1. Ana loniță (Bacău) 
4,48 m, 2. Antoaneta Manciuc (Iași) 
4,43 m, 3. Viorica Tafta (Galați) 
4,39 m.

TOMA ȘI... BARELE AU ÎMPIEDICAT VICTORIA 
LA SCOR A PETROLULUI

7-15).

a „Cupei Moldovei1 * 3*
Clasament atletism: 1. Reg. Bacău 

20 p, 2. Reg. Galați 30 p, 3. Reg. Iași 
33 '/?i p.

Gimnastică echipe mixte (4 băieți-ft 
5 fete): 1. Reg. Bacău 216,60 p, 2. Reg. 
Constanța 199,30 p, 3. Reg. Iași 
127,10 p.

Volei (loc de disputare comuna Set 
ctieni): Băieți: Bacău-Galați 2-0 (15-3, 
15-5), Suceava-Constanța 2-0 (17-15, 
15-4), Iași-Gonstanța 1-2 (14-16, 17-15» 

'7-15). Bacăii-Iași 2-0 (15-2, 15-5),
Finala: 1-2: Bacăti-Sticeava 3-0 (15-5, 
15-4, 15-8); 3-4: Constanța-Iași 2-0 

’(15-12, 15-7) Fete: Galați-Constanțl 
0-2 (11-15, 9-15), Sitceava-Iași 2-1 
(13-15, 15-1, 15-13), Ga’ați-Iași 0-2 
(11-15, 14-16), Constanța-Biicurești 2-0 
(15-4, 15-12). Finala: 1-2: Constanța- 
Suceava 
13-15);
15-6).

Oină: Constanța-Galați 6-0, Bacău» 
lași 12-2, Suceava-Gonstanța 15-2, IasK. 
Constanța 19-11. Finala: Reg. Bacău- 
Reg. Suceava 6-4 (2-2).

Fotbal (stadionul Laminorul Roman). 
Finala: Bradii Roznov (reg. Bacău) — 

-Podul Iloaiei țreg. Iași) 8—0 (5—0).
Trîntă. Clasament general: 1. Reg. 

Constanța, 2. Reg. Suceava, 3. Reg. 
Bacău.

Clasament general pe regiuni: I. Ba
cău, 2 Suceava, 3. Constanța, 4. Iași, 
5 Galați. OTTO BENKO

2- 3 (4-15,
3- 4: Bacăi

Combinata U.T.A., Știința
Bahia Vitoria 4-4 (3-2) 

ia fotbal
TIMIȘOARA 9 (prin telefon). Pcato 

20.000 de spectatori dintre care multi 
sosiți din Arad, Reșița, Jimbolia, Lugoj, 
au umplut piua la refuz tribunele sta
dionului C.F.R. din localitate pentru 
a asista la meciul internațional de fot-* 
bal d intre combinata U.T.A.—Știința și 
echipa braziliana Bahia Vitoria, termi
nat la egalitate 4—4 (3—2). Combinat-a 
a atacat mai mult și a condus cu 2—0 
în min. 18 și apoi cu 3—1. Linia de 
atac, alimentată continuu de cei doi 
mijlocași, a fost în marc vervă de joc, 
construind acțiuni în viteză, terminate 
(3 din ele) cu goluri spectaculoase. Lo
virea stoperului Băcuț II (min. 40) și 
a portarului Cornaii (min. 55) a produs 
însă o schimbare în jocul combinatei, 
dînd posibilitatea brazilienilor să echili
breze situația. Un aspect negativ l-a con
stituit jocul dur al oaspeților. In min. 
73 interul Fialho a fost eliminat de pe 
teren pentru lovirea adversarului. Cele 
opt goluri au fost înscrise de Manola- 
che (min. 12 și 18), Paulo de Oliviera 
(min. 25, jucătorul brazilian a executat 
un llm, Coman a respins și tot de Oli
viera a reluat în poartă). Gîrlcanu (miiu 
35), Matos (min. 43, 52), Mari ol «eh® 
(min. 80), Goncalves (min. 87).

Arbitrul Gh. Osiac (Timișoara) a con
dus cu scăpări următoarele echipe: 
Combinata U.T.A. —* Știința: Comaa 
(Curcan)—Sziics, BACUȚ II (Turcan), 
Capaș—JENEI, PETSCIIOWSKI (Tă- 
nasc) — GIRLEANU (Pîrcălab), Una (K. 
Lazăr). MANOLACHE, R. LAZAR (Flo- 
ruț), Mițaru (Czako). Bahia Vitoria: 
Wilson (Carneiho) — Valvir, Francesco 
de Paulo, PAULO DE OLIVIERA — Ro
berto, D‘Almeida — WASSIL (Tannos), 
Fialho, MATOS (Goncalves), O toney, 
Mathias.

AL. GROSS, P. VELȚAN, corenp.

Toma dar mingea — care părea că 
se va opri in plasă intllnește bara 
transversală Gazdele domină autori
tar- La C C A. se face remarcată ne
siguranța apărării și insuficienta hal
filor in sprijinirea atacului. Minutul 
22 aduce deschiderea scorului: Chiri- 
(ă șutează din corner. Dridea reia cu 
capul in bară, mingea
fi — tot cu capul — Tabarcea o tri-1 
mite peste apărătorii

revine în teren

mite peste apărătorii masați în fața 
porții, in plasă. Golul dă Și mai muie 
tă siguranță jocului gazdelor. Frații 
Munteanti și Tabarcea îneîntă, în 
cîmp, prin jocul lor tehnic, prin cal
mul și claritatea în acțiuni, calități 
pe care le imprimă jocului întregii 
echipe- In min. 33, o „bombă" din. 
marginea careului (A. Muntcanu) 
scutură bara, apoi tot interul ploieștean 
scapă în careu și din 6 metri șutează 
puternic, dar Toma deviază balonul 
în corner. O splendidă acțiune a lui 
Tabarcea, care „dansează" în careul 
oaspeților, se termină, cu un șut sec 
la-., rădăcina barei stingi-

RADU URZICEANU

în pag, 3-«X
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Două surprize in etapa de ieri A campionatul» republican
CONSTRUCTORUL—ȘTIINTA
• O gravă lipsă de atenție a apă

rătorilor de la Constructorul și în 
min. 2, Știința își și asigurase un 
avantaj substanțial: Teodorescu, după 
o cursă în stilul său personal, culcă 
balonul aproape de buturile echipei 
adverse. Încercarea este transformată 
de Roibu, astfel că Știința conduce cu 
5—0. Cum în continuare Știința pu
sese stăpînire pe joc, se părea că e- 
xistă puține șanse ca victoria să mai 
încline de partea Constructorului. Și 
totuși, Constructorul a dovedit o te
nacitate extraordinară, echilibrînd jo
cul și preluînd, la reluare, inițiativa. 
In special în ultimele 20 de minute, 
Oonstructorul a hărțuit fără încetare 
echipa studențească printr-un joc „la 
mînă“, prin numeroase șarje deosebit 
de spectaculoase, dintre care două fi
nalizate. Prima, prin Balcan (min. 64) 
care, excelent lansat în adîncime de 
propria-i linie de treisferturi, culcă 
balonul în spațiul de țintă advers: 
5—3. Patru minute mai tîrziu, Sava 
realizează o nouă încercare, transfor
mată de Valentin Nistor. Constructo
rul a meritat victoria. In special după 
pauză, echipa a știut să acopere mai 
bine terenul, să sesizeze „găurile" echi
pei adverse, să-i deruteze pe studenți 
printr-un joc în permanentă mișcare. 
Ne-au plăcut Jabin, Balcan, Rădule
scu și Bărăscu de la Constructorul, 
Teodorescu Roibu și Nagel de 
Știința.
• Dinamo, de nerecunoscut, 

ales în repriza secundă, a fost la un 
pas de înfrîngere, în fața unei echipe 
— Progresul — care, numai cu o 
săptămînă în urmă făcuse un joc la
mentabil 1 Este drept că dinainoviștii 
au jucat fără Barbu, Graur și Diaco- 
nescu. Totuși, echipa s-a mișcat bine 
în prima parte a jocului. I-a lipsit 
însă finalitatea necesară. Și apoi a 
lost replica viguroasă a Progresului,

care a jucat cu mult nerv, și a im
pus inițiativa în majoritatea timpului 
de joc. Foarte utili echipei au fost de 
data aceasta, Vicol și Chiriac, inspi
rați, activi, prezenți pe tot terenul. 
Au înscris: Szilaghi (lovitură de pe
deapsă) și Dobre (încercare) pentru 
Progresul, D. Ionescu (două lovituri 
de pedeapsă) pentru Dinamo.

TIBERIU STAMA
C.C.A. — METALUL 12-3 (3—3) 
încă de la începutul jocului, meta-

tinuă să preseze. Ei reușesc să ega
leze prin Dăiciulescu, care transformă 
o lovitură de pedeapsă. La reluare, 
echipele domină alternativ. Mai expe
rimentați, rugbiștii de la C.C.A. reu
șesc să ia conducerea prin Ștefan 
Constantin (lovitură de pedeapsă). In 
continuare, militarii realizează două 
frumoase încercări prin Cojocaru și 
Arsene (ambele ne transformate). In 
general, partida s-a ridicat la un bun 
nivel, cu multe faze spectaculoase.

moment, el va scoate balonul tn tufă.
rază din meciul Dinamo—Progresul: D. loncscu (Dinamo) în luptă pentru balon 

cu doi apărători adverși. In ultimul

lurgiștii acționează cu multă hotă- 
rîre, punînd deseori în pericol forma
ția militară. Totuși, în plină dominare 
a Metalului. Penctu recepționează un 
balon, îl transmite liniei de treisfer- 
turi și în urma unei șarje foarte 
spectaculoase, Ciobănel înscrie. Meta- 
lurgiștii nu se descurajează, ci con-

Rezultate valoroase și în ultimele 
două zile ale campionatelor republicane

Finalul aparține echipei C.Q.A., care 
a meritat victoria. Remarcați: Șt 
Constantin, Penciu și Ciobănel de la 
O.C.A., Scariat, Dăioiulescu și Ctsr- 
vase de la Metalul.

N. BARBĂUTEAN 
PETROLUL 1 PLOIEȘTI — ȘTIINȚA 

CLUJ 3—8 (3—3)
Petrolul a făcut o partidă bună, reu

șind să țină în șah mai bine de o re
priză redutabila formație a Științei 
Cluj, din care att lipsit patru titulari 
(Paloșantt, Cordoș, 
rasim). Mai tehnici, 
pus spre sfîrșitul 
victoria.

Călîman 
clujenii 
jocului,

MOISE,

și Ghe- 
s-au irn- 
obținînd

Sîmbătă șl duminică, la poligonul 
Tunari s-au desfășurat ultimele în
treceri ale campionatelor republicane 
de tir. Deși printre rezultatele înre
gistrate nu este nici un nou record, 
totuși ele sînt în apropierea recordu
rilor și deci foarte valoroase. Trebuie 
să semnalăm însă surpriza înregis
trată în proba de pistol precizie, unde 
pentatlonistul Viorel Manciu de la 
Victoria București i-a învins pe spe- 
teialiștii probei, cucerind titlul de cam
pion al R.P.R.

Iată rezultatele tehnice înregistrate :
ARMA LIBERA. CALIBRU REDUS. 

SENIOARE. Poziția genunchi: 1. PA
RASCHIVA ALMĂȘAN (Dinamo Buc.) 
284 p., campioană a R.PJ?.; 2. Eda 
Antoș (Știința Buc.) 281 p.; 3. Eu
genia Oargă (Dinamo Buc.) 280 p. 
Poziția picioare: 1. ANA GORET1 
(Victoria Buc.) 266 p., campioană a 
R.P.R-; 2. Aurelia Cosma (C.S. Mu
reșul Tg. Mureș) 259 p.; 3. Paraschi
va Almășan (Dinamo Buc.) 255 p. 
Total 3X30 focuri: 1. ANA GORETI

HIPISM
MIERCURI, ALERGĂRI DE TRAP

Alergările de miercuri promit întîl- 
nlri interesante Intre caii de trei ani 
și virstnlci.

In premiul Fildeș, Vraf își apără 
șansele intr-un lot de elemente din 
prima categorie, în frunte cu Olteț, 
Winetu, Sita. Pe program figurează și 
o cursă rezervată conducătorilor ama
tori la care iau parte : 1700 Rușețu (I. 
Gabriel), Narcis (C. Elefterescu), Zefira 
(H. Căclulescu), Ancorat (J. Argeșanu), 
1720 Orient II (G. Buznea), Priveliștea 
(N. Bălănescu), 1740 Plrjol (P. Brebu- 
lescu).

ieri alergări de galop

Intîlnirile între mînjii și caii vîrstnici 
s-au terminat în favoarea cailor tineri, 
care au ocupat primele locuri. Rezulta
tele constituie o notă bună pentru ge
nerația doi anilor. întrecerea între So- 
vata și Palmira din premiul Petruș a 
dat loc la o sosire spectaculoasă. In 
vecinătatea sosirii Sovata și-a depășit 
adversara cu ’/» de lungimi. Premiul 
doi anilor a revenit iepel Marinella 
care a întrecut la luptă pe Jungla.

IATĂ REZULTATELE :

I. Picup (Cîmpeanu), Scoția, Simplon. 
Cota : 3,30 - 57,30 lei.

II. Viorel (Drăghici C.) Poteca, 
Cota : 5,60 - 26,60 - 19,70 lei.

III. Marinella (Baldovin), 
Sputnic. Cota : 6,00 — 121,10 —

IV. Jeny (Stoian P.), Vampir, 
Cota : 9,70 - 25,20 r- 10,30 lei.

V. Sovata (Stoian G.) Palmira, 
jCota : 2,20 - 4,90 -r 11,50 lei.

VI. Sorinei (Cîmpeanu), Pagoda, Bucu- 
Tla. Cota: 1,80 - 8,80 - 5,80 lei.

vn. Nașa Mea (Soare G.), Piculina, 
«licuta. Cotai Z.3Q bJS a .|«t90 le^,

Păpurja.
Jungla, 
112 lei. 
Salctm.
Neluța.

(Victoria Buc.) 835 p., campioană a 
RjP.R.; 2. Paraschiva Almășan (Di
namo Buc.) 828 p.; 3. Aurelia Cosma 
(C.S. Mureșul Tg. Mureș) 825 p. 
Echipe: 1. ’ ȘTIINȚA BUCUREȘT I
2451 p., campioană a R.P.R.; 2. Di
namo București 2405 p. ; 3. Voința 
București 2379 p.

ARMA LIBERA, CALIBRU REDUS, 
JUNIOARE. Poziția genunchi: 1. 
CLEOPATRA ALEXANDRU (Progre
sul Alexandria) 282 p_, campioană a 
R.P.R.; 2. Eva Quintus (C.F.R. Arad) 
279 p. ; 3. Margareta Filiip (Șc. sp. 
Orașul Stalin) 277 p. Poziția picioare: 
1. CLEOPATRA ALEXANDRU (Pro
gresul Alexandria) 260 p., campioană 
a R.P.R.; 2. Anca Țibincu (C.S.MS. 
Iași) 255 p. ; 3. Corina Morcov (Voin
ța Buc.) 249 p. Total 3X30 focuri: 
1. CLEOPATRA ALEXANDRU (Pro
gresul Alexandria) 830 p., campioană 
a R.P.R.; 2. Anca Țibincu (C.S.M.S. 
Iași) 818 p. ; 3. Ioana Soare (Știința 
Buc.) 810'p.

TALERE DIN TURN : 1. GH. FLO- 
RESCU (C.C.A.) 193 t., campion al 
R.P.R.; 2. Ion Dumitrescu (Recolta 
Buc.) 190 t.; 3. Șt. Popovici.

ARMA LIBERA, CALIBRU MARE, 
SENIORI. Poziția culcat: 1. C. AN
TONESCU (Victoria Buc.) 388 p„ 
campion al R.P.R.; 2. L. Cristescu 
(C.C.A.) 388 p.; 3. N. Rotaru (C.C.A.) 
381 p. Poziția genunchi : 1. N. RO
TARU (C.C.A.) 382 p., campion al 
R.P.R.; 2. I. Sîrbu (C.C.A.) 376 p.; 
3. 0. Antonescu (Victoria Buc.) 372 p. 
Poziția picioare : 1. I. SIRBU (C.C.A.) 
362 p., campion al R.P.R.; 2. C. An
tonescu (Victoria Buc.) 350 p.; 3. N. 
Rotaru (C.C.A.) 349 p. Total 3X40 
focuri: 1. IOSIF SIRBU (C.C.A.) 
1120 p., campion al R.P.R.; 2. N. Ro
taru (C.C.A.) 1112 p.; 3. C. Anto
nescu (Victoria Buc.) 1110 p. Echipe:
1. C.C.A., campioană a R.P.R. :
2. Combinata Sindicală; 3. Dinamo
București.

ARMA MILITARĂ 3X20 FOCURI : 
1. IAMANDI MUSCA (C.C.A.) 508 p., 
campion al R.P.R. ; 2. Leon Străchi- 
nescu (C.C.A.) 507 p.; 3. Valeriu
Panțuru (Dinamo Buc.) 484 p. Echi
pe: 1. C.C.A. 1890 p., campioană a 
R.P.R.; 2. Dinamo București 1819 p.;
3. Metalul București 1241 p.

PISTOL PRECIZIE, 60 FOCURI: 
1. VIOREL MANOIU (Victoria Buc.) 
544 p„ campion al R.P.R.; 2. Ga- 
vrilp Maghiar (Dinamo 
3. Al, Klaus (Metalul 
Echipe: 1. DINAMO 
campioană a R.P.R. J

Buc.) 538 p.;
Buc.) 53x3 p. 
BUCUREȘTI,

2. G.G.A.;

GH.
ȘTIINȚA PETROȘANI — 

IAȘI 3—0 (3—0)
Gazdele au dominat aproape tot 

timpul, fiind superioare tocmai pe 
compartimentul forte al ieșenilor: 
înaintarea. A înscris Mateescu din lo
vitură de picior căzută. S-au remar
cat : Petrache, Dijmărescu și Matee- 
seu pentru Știința, Drobotă și Rosen
berg pentru C.S.M.S. Iaș;.

I. TUDOR, coresp.
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — C.F.R. 

GRIVIȚA ROȘIE 0—6 (0—3)
CLASAMENT

coresp.
C.S.M.S.

Ultimele șase probe din campiona
tul republican de obstacole și dresaj 
care a continuat sîmbătă și duminică 
pe baza hipică din Calea Plevnei au 
oferit un cadru potrivit celor cîteva 
.dueluri' pasionante ai căror prota
goniști au fost Gheorghe Langa, Va- 
sile Pinciu, Mihaela Rădulescu, Elena 
loaescu-Leov, componență echipelor 
de ștafetă E.FLA., Dinamo și C.S.M- 
Sibiu la obstacole și N- Marcoci — 
N- Mihalcea Ia dresaj- Unul dintre 
aceștia, și anume Vasile Pinciu, avea 
nevoie de o reabilitare în fața publi
cului care pe bună dreptate îi deza
probase gestul urît făcut cu o zi mai 
înainte în cadrul probei de categoria 
grea (văzîndu-și reduse șansele pen
tru cucerirea titlului el a renunțat la 
luptă). Dînd dovadă de 
calm, mai multă dîrzenie și voință, 
maestrul sportului Vasile 
găsit sîmbătă după amiază calea cea 
bună spre titlul de campion republi
can la proba de categorie mijlocie și 
spre.-, inimile spectatorilor. Dar călă
rețul care avea să se bucure pînă la 
terminarea campionatului de cea mai 
înaltă apreciere a entuziastului public 
bucureștean era maestrul sportului 
Gheorghe Langa de la EHA- Triplul 
campion republican din acest an 
{«grea", .ștafetă" și „semi-grea") a 
constituit un exemplu pentru toți cei
lalți sporhvi prin seriozitatea care-1 
caracterizează, perseverența și munca 
neobosită re a dus-o în vederea pre
gătirii sale $i a lucrului cailor.

Călăreții sibieni au fost și ei bine 
reprezentat! în proba rezervată junio
rilor de H. Muller, căruia i-a revenit 
titlul de campion și de Brigit Antoni 
clasată pe locul doi. Ne-a impresionat 
în mod deosebit parcursul efectuat în 
prima manșă de echipa sibiană de șta
fetă alcătuită din Stancu, Fleischer 
și Multer, care a făcut o adevărată 
demonstrație de omogenitate.

Un reușit spectacol ne-au 
concurent» de Ia proba de dresaj ca
tegoria grea unde lupta s-a dat, în
deosebi, între cei trei maeștri ai spor
tului, Marood, Mihalcea și Oprea- 
Mai rutinat și cu al său cal, Koheilan 
în formă bună, Nicolaie Marcoci a ob
ținut pînă la urmă titlul de campion-

Ultima probă a campionatului, se-

mai mult

Pinciu a

oferit

mi-grea, a lăsat să se întrevadă cîști 
gătorul în persoana călărețului GhcorMI 
ghe Langa pe calul Rubin, în mo 
mentul în care principalul său ad 
versar Vasile Pinciu cu calul Bîrsai 
a terminat prima manșă cu 12 punch 
penalizare- Deși scos din cursa pen 
tru titlu, de baremul de 
fixat de federație, Pinciu, 
din greșeala făcută vineri 
rat în a doua manșă cu mai mul 
succes, el fiind penalizat cu numa 
8, total 20 puncte. Mult prea multi 
însă față de cele 4 cu cît a fost pe 
nalizat în manșa a doua Langa, că
ruia i-a revenit și acest titlu.

Iată ultimele rezultate înregistrate! 
Obstacole — juniori: 1. H- MULLER 
(C.S-M- Sibiu) pe Rădăuți Op- — 
campion R.P.R-; 2 .Brigit Antonj
(C-S-M-S.) pe Haiduc 4 p.; 3- Andrc 
Costea (Șt. Buc.) pe Odor- Obstacol 
le-fete: 1. MIHAELA RADULESCU 
(Dinamo Buc.) pe Grinda Op- — 
campioană R.P.R.; 2. Elena Ionescu 
(Șt Buc ) pe Talisman; 3- Eliza Wer- 
mescher (C.S.M.S-) pe Florinei^ 
Obstacole oateg. mijlocie: 1. VASILE 
PINCIU (Dinamo) pe Bîrsan 0 p. — 
campion R.P-R-; 2- Dumitru Hering 
(E.H.A.) pe Retezat 12 '/s p-; 3. Gh- 
Langa (E.H-A-) pe Bambus 19 pj 
Dresai categoria grea: 1. NICOLAIE 
MARCOCI (E.H.A.) pe Koheilan 
1205 p. — campion R-P.R-; 2- N- 
halcea (E.H.A.) pe Palatin 12r’ 
Obstacole categoria semi-ușo. 
afara campionatului) 1. Ștefaî. e > 
tafa (AS A- Craiova) pe Sept O p. 
59,7 sec-; 2. D. Roșea (Grănicerul) pe 
Vega 0 p- timp 1:01,1. 3- Erika Glatz 
(A.S.A. Sibiu) pe Haiduc 0 p- 1:08,9- 
Obstacole — stajetă: 1. ECHIPA HI
PICA A ARMATEI (Velicti — Bărbu- 
cearta — Langa cu caii Jolka, Merzuh 
și Bambus) 10:04,5 — campioană
R.P.R: 2. Dinamo București (Pinciu, 
Vîad, Dobeanu cu caii Grinda, Savant 
și Văpaia) timp ÎO'OPJ; 3. C S M. Si
biu 11:20,6. Obstacole categoria semi
grea: 1. GHEORGHE LANGA pe Ru
bin 4 p- — campion R.P R.; 2. Virgil 
Bărbnceanu (E.H-A) pe Robot li p. 
3. D. Hering, V. Pinciu și Gh. Lan
ga cu caiț Retezat, Bîrsan și Rapsod 
cite 20 p

OCTAVIAN G1NGU

penal izăr 
învătînt 

a concu

VEgalitate și după ultima rundă
a finalei campionatuioi republican femimn

C.F.R. Grivițaî.
Roșie 14 14 0 0 222: 45 47

2. C.C.A. 14 12 1 1 1«9: 36 39
3. Știința Cluj 14 10 2 2 103: 44 3fi
4. Binamo 14 9 2 3 151: 77 34
5. Știința București 14 6 1 7 99: 124 27
6 C.S.M S. Iași 14 5 3 S 61: 64 27
7. Progresul 14 4 3 7 77: 93 25
8. Știința Petroșani 14 4 3 7 53:111 25
9. Constructorul 14 4 1 9 59:141 23

10. Metalul 14 4 0 10 49: 83 22
11. Știința Timișoara 14 3 1 10 57: IM 21
12. Petrolul Ploiești 14 0 1 13 32:212 15

TIMIȘOARA 9 (prin telefon). — Nici 
după încheierea ultimei runde a finalei 
feminine n-a putut fi desemnată noua 
campioană a țării. Fosta deținătoare a 
titlului. Margareta Teodorescu împarte 
locul întîî în clasament cu Alexandra Ni- 
colan, amîndonă aceste jucătoare totali
zing 11 puncte. In ultimele confrun
tări, Margareta Teodorescu a învins pe 
Virginia Steroiu ți Renee Farcas, re ini- 
zînd însă în ultima rundă cu Sanda Fili-

pescu. La ritului ei. Alexandra Nicol, 
a cules două victorii — la Gertrifâ 
Baumstarck și Suzana Makai — și a tl 
cut remiză cu Elisabeta Polihroniade.

Conform regulamentului competiție 
eele două jucătoare clasate la ^vplilat 
în fruntea tabelului final vor tremur 
susțină un meci dc patru partide pentru 
desemnarea campioanei republicane. A. 
Gross-coresp.).

Ieri, în categoria B la fotbal
Seria I Seria a ll-a Seria a IIl-a

REZULTATE:
Dinamo Suceava — Foresta Fălticeni 

2-1 (1-1).
Steaua roșie Bacău — Flacăra Moreni 

0—0.
Unirea Iași — Metalul Tîrgovlște

2— 4 (2—2).
Rapid Focșani

1—0 (1—0).
C.S.M. Brăila

0—1 (0—1).
Dinamo Galați — C.F.R. Pașcani 

1—0 (0—0).
Poiana Cîmpina—Rulmentul Bîrlad

3— 0 (3—0).
CLASAMENTUL :

(1) 6510 24: 6 11

București

Tr. Se-

Prahova Ploiești

S.N.M. Constanța

1. Metalul Tîrgovlște
2. Poiana CImpina (5)
3. Flacăra Moreni
4. Dinamo Galați
5. Rapid Focșani
6. C.F.R. Pașcani
7. C.S.M. Brăila
3. Prahova Ploești (7)
9. S.N.M. Constanța (12) 

Dinamo Suceava (14)

(2)
(6)
(8)
(3)
(4)

REZULTATE:
Industria Sîrmei Cîmpia Turzii-Gloria, 

Bistrița 5-1 (0-1)
Dinamo Săsar—Aurul Brad 2-1 (1-1)
Arieșui Turda—C.S. Oradea 2-0 (1-0)
Jiul Petroșani—CJF.R. Timișoara 2-0 

(0-0)
C.S. Mureșul Tg. Mureș — Recolta 

Cărei 0-1 (0-1)
C.S.M. Reșița—C.S.M- Baia

(0-1)
AM.E.F. Arad—CS.M. Cluj

REZULTATE:
Gaz Metan Mediaș—Știința 

0-0
Metalul București—Drubeta 

verin I-I (1-1)
C.F.R. Electro Craiova—Chimia Fă

găraș 4-2 (3-0)
A.S. Academia Militară-Tractorul 

Orașul StaJin 1-0 (1-0)
CF.R. Roșiori—Chimia Govora 0-0 
Dinamo Pitești-Dinamo Obor
CS M. Sibiu-Știința Craiova

CLASAMENTUL :
A.S.A Academia

Militară (2)
C.S.M Sibiu (S) 
C.F.E. lUxșiari (3) 
Știința Craiova (1) 
știința Briosrețti (5) 
Dinamo Pitești (8) 
Chimia Govora (7) 
Tractorul Or. Stalin

. Drubeta Tr. Severin <») 6 2 2 2 
C.F.R. Electro

Craiova (13) 6 2 13
. Metalul București (11) 6 2 13 
, Chimia Figăraș (10) 6 2 0 4
. Gaz Metan Mediaș (14) 6 12 3 
. Dinamo Obor (12) 6 0 3 3
ETAPA VIITOARE: Știința 

iova—Tractorul Orașul Stalin, Chimia 
Govora—C.S.M. Sibiu, Metalul Bucu
rești— Știința București, Dinamo Pi 
teșii—C.F.R. Electro Craiova, AS.A. 
Academia Militară—Dinamo Obor, 
Drubeta Tr. Severin—G.FR. Roșiori, 
GhinȘa Făgăraș—Gaz Metan Mediaș

2-0 (1-0)
2-1 (0-1) Mare 0-1

L 0-00 2 14: 5 8
2
3
1
1
1
1 2
2 2

6 4
6 3
6
8
6
6
6 

(<>«2

2.
3.
4.
5.
S.
7.
8.
9.

10.

1 
1
2
2

2
3
3
3
3

CLASAMENTUL •
Sasar (2)

Sîrmei C.T. (4) 
Jiul Petroșani (3) 
Arieșui Turda (5) 
C.S. Oradea (1) 
Recolta Cărei (9) 
A.M.E.F. Arad (7) 
C.S.M. Cluj (8) 
C.S. Mureșul (6) 
C.S.M. - ‘

1. Dinamo
2. Ind.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

6 4 1 1 12: 4 9 
63 2115: »S
6 3 2 1 11: G 8 
G 3 2 1 3: 5 8
G 3 1 2 12: 9 1
6 2 3 1 6: 6 7 
6231 6: 8 7 
G 3
6 2
6 2
6 1
6 1
6 1
6 0 2 4

2
8
8
7
6
6
5
5
5
5
4
3
3

3 2 1
3
2
2
2
1
2

6
6
6 
6 
6 
6

... 6
Steaua roșie Bacău (10) 6 1 
Rulmentul Bîrlad (P) 
Foresta Fălticeni (11) 
Unirea Iași (13)

ETAPA VIITOARE : 1 
Prahova Ploiești, Rapid 
iana Cîmpina, Dinamo 
namo Galați, Steaua roșie Bacău — Rul
mentul Bîrlad, C.F.R. Pașcani — Fla
căra Moreni, Foresta Fălticeni — C.S.M. 
Brăila, S.N.M. Constanța — Metalul 
jTugoyijta.

10. 
11.
12.
13
14.

1 2
2 2
2 2
1 3
3 2
1 3

2
3
4
3

3
2
1
3

Unirea
Focșani — l’o- 

Suceava — Di-

6 1
6 1
6 0

11.
12.
13.
14.

4:12 5
»:io 5 
8: 9 4
G:17 4
4:9 3
Cra-

Baia Mare (13) 
Reșița (10)
Brad (11) 
Timișoara (12) 
Bistrița (14)

1 2
2 2
1 3
2 3
1 4
1 4

C.S.M.
Aurul
C.F.R 
Gloria

ETAPA VIITOARE: Dinamo Săsar-
Jiul Petroșani, C- S. Mureșul Tg. 
Mureș—Ind. Sîrmei C. Turzii, Recolta 
Cărei—C.S.M. Baia l$are, Gloria Bis
trița—Aurul Brad, C.F.R. Timișoara—i 
C.S.M. Cluj, Arieșui Turda-A.M.E.Fj, 
Aradt GțSjMs Kejija—C.S. Oradea, j

Severin%25e2%2580%2594G.FR
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Deși a ciștigat cu 2-0 (0-0) Rapid a ciștigat mai ușor decît se aștepta

Dinamo București și-a deziluzionat suporterii CORVINUL HUNEDOARA—RAPID BUCUREȘTI 1-2 (0-1)
După o „deschidere" mediocră, toate 

speranțele celor aproximativ 50.000 de 
spectatori rămăseseră în evoluția lide
rului; un lider într-o formă mai bună, 
de la o etapă la alta, ceea ce i-a permis 
să recoltele numeroase puncte în această 
primă parte a campionatului. Dar, aștep
tările tuturor au fost înșelate. O întreagă 
repriză, Dinamo Buc. a prestat un joc 
sub nivelul posibilităților. Fără să aibă 
în fața sa un „zid" de netreeut, atacul 
dinamoviștilor bucureșteni n-a reușit să 
creeze nici o fază de fotbal adevărat, 
nici o acțiune care să facă „șah mal" o 
apărare, din care lipsea stîlpul ei: Iosif 
Lazăr. Intr-adevăr, V. Anglie], Varga, 
Ene II, Țîrcovnicu, Eftimie au risipit 
în vînt numeroasele mingi servite de 
mijlocași, nereușind deloc să-și sincro
nizeze intențiile. La lipsa de inspirație 
a cvintetului ofensiv bucureștean s-a 
adăugat, ieri, și o greșită manevră în 
spațiul de joc: Eftimie (care nu este to
tuși extremă) s-a plasat mereu în inte
riorul terenului, oferind astfel Iui Gio- 
sanu posibilitatea de a marca doi adver
sari; Ene II, vrînd să scape de sub su
pravegherea lui Gross, a alergat fără 
rost, lipsind atacul de un realizator pre
țios.

Judecind după maniera confuză în care 
a acționat, ieri, înaintarea gazdelor, ne 
este, foarte greu s» atribuim apărării 
oaspeților merite prea mari în păstrarea 
scorului alb pînă la pauză.

Și totuși, ta această primă repriză de 
superioritate bucureșteană cea mai mare 
ocazie de gol au avut-o oaspeții. Gram 
a fost beneficiarul unei greșeli de apă
rare, a pătruns în careul advers și în 
momentul în care se pregătea să trimită 
pe lîngă Uțu (ieșit ta întîmpinare) este 
atacat de Panait și dezechilibrat. Apre
ciind că Gram a rămas în posesia balo
nului, I. Ritter greșește neacordînd lovi-

Minerul—Steagul roșa 2-1 (0-0)
LUPENI, 9 (prin teleîon). — Dacă 

.n meciul cu Dinamo București, Mi
nerul a deziluzionat, în partida de 
astăzi cu Steagul roșu, fotbaliștii mi- 
ieri au reușit să facă un joc bun, ob- 
inînd astfel o victorie meritată. Spec

tatorii prezenți în mare număr la 
iceastă întîlnire, au aplaudat des ta
rele spectaculoase create de cele două 
naintări.

Jucînd în viteză. Minerul și-a im- 
us de la început superioritatea, obli
cind echipa oaspe să se apere în 7—8 
omeni. Tinerii atacanți ai Minerului 
iu au reușit să se descurce în fața 
mei -semenea apărări ermetice. Abia 
n rhin. 17' am asistat la primul con- 
raatac al Steagului roșu. Din acest 
ooment, jocul a devenit mai specta- 
jlos, fazele alternînd de la o poartă 
i alta. Ratează pe rînd, Țurcan, 
■reiniceanu, Nisipeanu, Proca și Fu- 
ilan. In repriza a doua, jocul a fost 

i mai spectaculos. In special, cursele 
:i David și Creiniceanu au cules ro- 
ote de aplauze. După ce Țurcan ra-

TOMA ȘL. BARELE AU
LA SCOR A

(Urmare din pag. 1)

Și după pauză tot ploteșlenii stă- 
tnesc jocul- O excelentă centrare a 
ii Chiriță (nu înțelegem de ce a fost 
■cat atît de puf in, căci Zavoda II 
a făcut cu greu fată-) face ca ba
nul să cadă pe bară, apoi A. Mun- 
•anu — excelent servit de Zaharia
- reia slab de la cîțiva metri și 
orna refine. CCA începe să se re- 
rupeze, mijlocașii joacă cu mai mult 
iraj iar Constantin începe să fie... 
onstantin. El culege mingi pe care

distribuie excelent, dă impuls ata- 
ilui- Minutul 58: Cacoveanu centrea- 
î și Tătaru, cu un plonjon spectacu- 
s, împinge balonul, cu capul, în 
tartă- Campionii joacă acum mai 
ne dar, atacînd cu acțiuni lente, nu 
>țin decît o dominare sterilă. Iar în 
in- 67, Constantin ratează o bună 
•azie, fiind blocat la picior de Sfet- 
•. A fost faza care i-a „pus pe roate" 
■ ploieșteni. Perspectiva de a pierde
- me.ci în care au fost evident mai 
mi ti „trezește" parcă pe localnici.

pornesc acum mai deciși la atac 
asaltează poarta lui Toma care — 

și neajutat cum trebuie de linia ,sa 

tură de pedeapsă și lăsînd un avantaj pe 
care băcăoanul nu-1 mai poate fructifica.

Gazdele au avut inițiativa și după re
luare, au forțat deschiderea scorului, dar 
fără izbîndă. Abia în min. 69 tabela de 
marcaj va suferi prima modificare: 
Varga, aflat în poziție de extremă 

Dispută aeriană pentru balon, în careul oaspeților. Mai înalt, stoperul Gross a 
reușit să respingă mingea la care ntai sărise Vătaf u și Vasile Angliei.

Foto: Gh. Dumitru

dreaptă, a centrat pe sus în careu și 
Țîrcovnicu, înălțat deasupra unui bu
chet de jucători, a trimis cu capul 
mingea în plasă: 1—0. A fost un gol ve
nit cu întîrziere, dar care îl anunță și 
pe celălat. Intr-adevăr, bucureștenii — 
încurajați — continuă să asalteze 
poarta lui Bucur, de astă dată cu mai 
multă claritate, ta timp ce în tabăra 
oaspcților își face loc deruta. Și 10 mi
nute după primul got Eftimie bine „gă
sit" de Ene II pătrunde în careu și în
scrie pe lîngă Bucur: 2—0. Sflrșitul par
tidei îi va găsi pe bucureșteni în plină 
dominare

Joc frumos Ia Lupeni:

tează o ocazie mare (min. 51), e rîn- 
dul lui Proca să-l imite (ambii au 
tras lîngă poarta goală). Scorul a 
fost deschis de David în min. 61 : ex
trema stingă a echipei oaspe a trecut 
de Plev și de Coman și a șutat in 
colțul porții. Egalarea a survenit în 
min. 66, cînd la un fault comis de 
Zbîrcea împotriva lui Creiniceanu, ar
bitrul a acordat penalti, transformat 
de același Creiniceanu. Golul victoriei 
a fost înscris în min. 74 de Țurcan. 
De remarcat că în min. 81 Kiss a a- 
părat o lovitură de la 11 m, executată 
defectuos de David.

Arbitrul N. Mihâilescu (București) 
a condus cu competență următoarele 
formații : MINERUL: KISS — Plev, 
COMAN. Dan — MIHÂ1LA, MI HAI
— Sima, Nisipeanu, Szdke, Țurcan, 
CREINICEANU. STEAGUL ROȘU: 
GHITA — Zbîrcea, ZAHARIA, Bîrsan
— SEREDAI, Szigeti — Hașoti, Fu- 
sulan. Proca, MESZARO8, DAVID.

I. CIORTEA, coresp.

ÎMPIEDICAT VICTORIA
PETROLULUI

de fundași — întîrzie golul victoriei. 
Nu mai are, însă, nici el ce face, în 
min. 79, cînd A. Munteanu, primind 
o centrare de la.-, fundașul Tendler, 
oprește mingea cu un picior și șutea- 
ză formidabil cu celălalt, trimiiînd 
balonul din afara careului — sare 
poartă: bară — gol! In min- 84, A- 
Munteanu șutează din nou în bară 
(!); CC A încearcă egalarea dar Pe
trolul se îndreaptă sigur spre fluierul 
final, care-i consemnează o victorie 
deplin meritată.

Interii și halfii de margine au fost 
cei mai buni jucători ai gazdelor. A- 
lăturl de el s-au mai remarcat: Ce- 
polschi și — numai in a doua repriză
— Zaharia. De la CCA, cei mai buni: 
Toma — care n-a avut ieri prea multe 
minute de răgaz — Constantin și 
Tătaru.

Arbitrul C. Nlfescu a condus autori
tar și fără greșeală echipele-.

PETROLUL: Sfetcu — Tendler, Ce- 
polschi, Florea — D. Munteanu, Ma
rin Marcel — Zaharia, Tabarcea, Dri- 
dea, A- Munteanu, Chiriță-

C.C-A -. Toma — Zavoda II, Apoi- 
zău. Stai cu Ivănescu, Mihăilescu
— Cacoveanu, Constantin, Alexandres- 
cu, Raksi, Tătaru,

Am remarcat de la învingători pe 
Nunweiller IV, V. Alexandru, V. Angliei 
și Țîrcovnicu, iar de la învinși pe Bucur, 
Gross și Gram. Cu excepția deciziei dis
cutate mai sus, arbitrul Iosif Ritter (Ti
mișoara) și-a făcut un bun debut în cam
pionatul categoriei A, fiind mereu în a- 

propicrea fazelor de joc.
Dinarno București: Uțu—Popa, Nun

weiller III, Panait—Alexandru, Nun
weiller IV—V. Angliei, Varga, Ene IL 
Țîrcovnicu, Eftimie.

Dinamo Bacău: Bucur—Giosanu, Gross, 
Cincu—Vătafu, Cîrnaru—Drăgoi, Rădu- 
lescu. Gram, Ciripoi, Public.

G. NICOLAESCU

Rezultat echitabil în meciul Progresul-Știința Cluj: 2-2 (1-1)
Scorul de egalitate cu care s-a în

cheiat întîlnirea dintre Progresul și 
Știința Cluj a mulțumit, credem,, atît 
pe fotbaliștii din București cit și pe 
cei din Cluj. Cine are însă tot drep
tul să fie nemulțumit este publicul, 
care s-a dus la acest meci cu... sacul 
mare, poate chiar mai mare decît 
cel pregătit pentru partida principală.

Promisiunile n-au fost ținute în 
special de Știința, care a jucat lent și 
a prelungit fiecare acțiune prin pase 
fără rost de la un om la altul, inter
ceptate, bineînțeles, în cele din urmă, 
de apărarea adversă- In plus, studen
ții au slăbit ritmul de joc în repriza 
a doua, au fost departe de a ne re
aminti echipa tehnică dar și comba
tivă pe care o cunoaștem. Progresul a 
jucat inegal, dar are meritul că a ter
minat meciul mai bine. De altfel, a 
fost mai aproape de victorie decît 
Știința Cluj, dar n-a reușit s-o obțină 
din cauza tirului imprecis al înainta
șilor.

Repriza I a fost mai animată, a 
dat loc la cîteva acțiuni în cîmp bine 
desfășurate- Știința marchează o evi
dentă superiorita'e tehnică la începu
tul jocului, controlînd mai bine ba
lonul (cu deosebire Mateianu). Pro
gresul ripostează cu contraatacuri pe
riculoase, cele mai- multe sprijinite pe 
pătrunderile lui Oaidă și pe jocul de
rutant, mereu în mișcare, al lui Mal- 
fetiță. Scorul este deschis de Progre
sul, in min. 12 dar autorul golului 
este fundașul stînga al Științei, care 
șutează într-un coechipier, de la care 
mingea ricoșează în poartă peste Mo.- 
guț, venit s-o culeagă- Formalitatea 
de a o fixa în plasă o îndeplinește 
Coicea. Opt minute mai tîrziu, e rirf- 
dul Progresului să greșească tot . atît 
de grav. Vrînd să devieze centrarea 
lui Mateianu, Smărăndescu II trimite 
mingea în proprie poartă- 1—1 la grq-

^A'onosport
Iată cum arată un buletin cu 12 re

zultate la concursul nr. 41, etapa din 
9 octombrie 1960 :

I. Combin. U.T.A., Știința Timiș. — 
Bahia (Brazilia) X

n. Petrolul — C.C.A. 1
III. Dinamo București—Dinamo Bacăt; 1
IV. Progresul - știința Cluj X
V. Corvinul - Rapid 2

VI. Minerul — Steagul roșu 1
VII. Farul - C.S.M.S. Iași' 1
VIII. Jiul — C.F.R. Timișoara 1

IX. C.S.M. Reșița-C.S.M. ’ Baia. Mare 2
X. C.S.M. Sibiu — Știința Craiova 1
XI. Rapid Focșani — Prahova Ploețtl 1

XII. Dinamo Pitești — Dinamo Obor 1 
Variante depuse : 504.000.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 42

— Etapa din 16 octombrie i960 «

L. Brogiesul-C.C.A.

HUNEDOARA, 9 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Cei 15.000 de 
spectatori prezenți la această partidă 
care se anunța deosebit de interesantă 
au fost dezamăgiți de comportarea 
echipei locale, precum și de factura 
slabă a jocului. După terminarea me 
ciului, antrenorii celor două echipe 
ne-att declarat următoarele :

PILOTE (Rapid): «Victoria am me
ritat-o pe deplin, dar nu sînt mulțu
mit de aspectul jocului și de pregătirea 
fizică a unora din componenlii echi
pei noastre".

ILIE SAVU (Corvinul): „Cred că 
meritam un meci nul, dar arbitrajul a 
influențat rezultatul. Rezultatul final 
al meciului se datorește mai mult gre
șelilor de apărare ale echipei noastre".

Echipa Rapid a meritat victoria pen
tru că a jucat mai bine în câmp și a 
știut să profite de greșelile de apă
rare ale echipei Corvinul. De altfel, 
scorul putea fi mai mare deoarece por
tarul Niculescu a făcut numeroase 
greșeli în timpul jocului. (De-aiifel, 
cele două goluri erau parabile).

Corvinul Hunedoara a desfășurat 
unul din cele mai slabe jocuri din 
acest sezon, înaintașii săi fiind nein
spirați, în special în fața porții-

Cîteva aspecte din desfășurarea jo

șeii și la goluri. In min- 25. Oaidă 
are o ocazie foarte bună, dar Moguț 
îi iese în întîmpinare și Oaidă se 
oprește pentru a nu-1 lovi După un 
minut, e rîndul lui Mîndru să aibă 
emoții, la o acțiune personală a lui 
Maleianu, dar unghiul e prea mic și 
balonul trece pe lîngă poartă. O altă 
tazâ interesantă este cea din min. 29, 
cînd Mafteuță, după ce s-a infiltrat 
prin dribling în careu, a tras în bară, 
iar Baboie — cu portarul căzut — a 
șutat puternic, dar fără adresă, mult 
peste poartă.

Progresul are din nou prilejul de 
a marca, în min. 55, cînd Mafteuță, 
de pe linia de fund, trimite o pasă 
înapoi la Oaidă. Șutul care urmează 
trece însă pe lîngă poartă. Un „11 
metri", acordat în min. 59 la un fault 
comis asupra lui Mateianu. dă avan
taj Științei: lovitura este executată 
imparabil de același Mateianu. După

Joc frumos și multe goluri la Constanța
Farul — CJS .M.S

CONSTANȚA, 9 (prin teleîon). — 
In sfirșit, evoluînd incomparabil mai 
bine față de jocurile de pînă acum. 
Farul a spart gheața și a obținut azi 
prima sa victorie în actualul campio
nat. -lucind în compania echipei 
C.S.M.S. Iași, localnicii au învins cu 
4—3 (1—2) la capătul unui meci pa
sionant, cu o mare răsturnare de rezul
tat și cu o repriză (a doua) de ridi
cată valoare tehnică. Victoria Farului, 
nemai scontată la un moment dat, este 
întrutotul meritată deoarece în 70 din 
cele 90 minute a dominat insistent, a 
șutat la poartă mult mai mult ca for
mația oaspete și a avut un finiș foarte 
bun, în care și-a întrecut net adver
sarul.

II. Dinamo Buc.—Rapid
III. U.T.A.—Dinamo Bacău
IV. Petrolul—Minerul
V. Steagul roșu—Farul

VI. Corvinul—Șt. Timișoara
VII. Șt. Cluj—C.S.M.S. Iași
VIII. C.S.M. Reșița—C.S. Oradea
IX. Diriamo Săsar—Jiul
X. Rapid Focșani—Poiana Clmpina

XI. s.N.M. Constanța—Metalul Tirgo-
viște

XU. Dinamo Suceava-Dinamo Galați

LA PRONOEXPRES CONTINUA SERIA 
MARILOR PREMII

Prin înregistrarea importantului 
premiu de 88.955 lei la concursul Prono- 
expres de miercuri 5 octombrie, eeria 
marilor premii continuă. Numai astăzi 
și mîlne mal puteți depune variantele 
la concursul Pronoexpres de miercuri 
12 octombrie car§ yă poate aduce un 

cului: în min. 5 scorul, ește deschis 
de Balint, care reia o centrare a lui 
Văcaru. Douăzeci de minute mai tîr- 
ziu Zanca are ocazia să înscrie, dar 
Todor plonjează și respinge în cor
ner. In min. 36 Neacșu trage în bară.

In min. 47 Văcaru a centrat, min
gea a ajuns la Ozon și acesta a tri
mis lui Balint, care a marcat plasat. 
In min. 59 deși Niculescu, ieșit din 
poartă, îl apucă de tricou pe Văcaru 
și-1 trîntește, arbitrul nu sancționează. 
Apoi, Radu Tudor îl faultează pe Neac
șu, iar Zanca îi atacă neregulamentar 
pe Greavu și Neacșu. In min. 76 
Constantinescu reduce scorul la 2—1 
și din acest .moment Corvinul mar
chează o revenire dar. deși benefi
ciază de trei lovituri libere, nu reu
șește să egaleze.

Arbitrul Eugen Bucșe (Sibiu) a con
dus cu scăpări, oprind de multe ori 
inutil jocul, dar fără să influențeze 
rezultatul partidei.

RAPID: Todor-Greavu, Mofroc,
Macri-Neacșu, Koszka-Gopil, Balint, 
Ozon, Georgescu, Văcaru.

CORVINUL HUNEDOARA: Nicu- 
lescu-Niculescu II, Nacu, Tătaru-Pop, 
Molnar-Vakani, Constantinescu, Zapis, 
Radu Tudor, Zanca.

I. OCHSENFELD

două minute. Progresul egalează prin 
Oaidă, la capătul unei acțiuni fru
moase, al cărei constructor a fost însă 
Mafteuță-

In final, echipa care atacă mai 
mult este Progresul, dar nu toți îna
intașii își aduc aportul la aceste ulti
me acțiuni, astfel că ele sînt oprile 
de o apărare care n-a strălucit totuși 
nici un moment

Arbitrul Ovidiu Turcitu (Galați) a 
condus destul de bine următoarele 
formații:

PROGRESUL: MINDRU — Smă
răndescu II, CARICAȘ, Nedekii — 
loniță, PASCANU — OAIDA, Proto- 
popescu, Coicea, MAFTEUȚA, Baboie.

ȘTI INIA CLUJ: Moguț — Kromely, 
Mureșan, Coslin - PETRE EMIL, 
POPESCU — CONSTANTIN, Marco, 
MATEIANU. Cîmpeanu, Horațiu Mol
dovan-

JACK BERARIU

Ia fi 4-3 (1-2)

Totuși, gazdele au trecut prin mari 
emoții, victoria fiind cucerită cu pre
țul unui mare efort de voință. De a- 
juns să notăm că în min. 55 scorul 
era de 3—1 pentru ieșeni, în urina 
punctelor înscrise de Unguroiu (min. 
27), Olarii (min. 28), Dram (min. 31) 
și Demien (min. 55).

Cum ș-a ajuns aici ? Acest lucru a 
fost posibil datorită pe de o parte 
jocului slab al localnicilor (mai ales 
Ștraton) și a ineficacității atacului, 
iar pe de altă parte apărării sigure 
și contraatacurilor inteligente ale 
oaspeților, care în șase incursiuni au 
înscris trei goluri. Se poate spune însă 
că punctul marcat de Demien a consti
tuit dușul rece care a trezit pe local
nici din amorțeală. Spectrul înfringerii 
ce se profila înfr-o partidă în care do
minaseră i-a ambiționat și a dat jocu-' 
lui lor ceea ce îi lipsise: vigoare și 
claritate în acțiuni. Și cum mai erau 
încă 35 de minute, Farul a făcut ceea 
ce foarte puțini mai credeau: a redus 
din handicap prin Ciosescu (min. 60) 
și apoi a egalat și a luat conducerea, 
înscriind prin Giosescti și Moroianu 
două goluri într-un singur minut: 80. 
De fapt, în acest final dramatic numai 
pripeala Iui Olarii și Vasilescu a făcut 
ca scorul să nu ia proporții în favoa
rea gazdelor.

Ariiitrul V. Drug (București) a con
dus bine formațiile:

FARUL: Ghibănescu-Sfraton, Stancu, 
FLORESGU - Gorneanu, Blbere-Moro- 
ianu, OLARU, CIOSESCU, NICU4 
LESCU, VASILESCU.

0.S.M.S.: FLOREA-Scarlat, MOȚOâj» 
Dragomfrescu-Dănulescu, DON-Dram, 
Avasilichioaie, MATEI, UNGUROIU, 
Demien. ” ,/



CICIISM

Cupa F.

Progresul — Metalul 19 -19
R. Box

Progresul.
rezultatele tehnice ale acestei

(Urmare din pag- 1)

Or. Stalin), V. Jica (Olimpia Or. Sta
lin), P. Straiț (Șc. sp. Iași) și Ilie 
Vlaicu (Voința Buc.), care au ocupat 
primele locuri ale celor două clasa
mente, și-au confirmat — ca și în
vingătorii — valoarea remarcată cu 
prilejul unor concursuri anterioare.

Note bune trebuie să acordăm și 
juniorilor de categoria a 11-a și în
deosebi alergătorilor D. Dumitrescu 
(Dinamo), E. Crăciun (Șc. sp. Cons
tructorul) și C. Ciocan (Șc. sp. Petro
lul Ploiești), care au fost principalii 
animatori ai cursei. Nu la fel de în- 
cîntați sîntem și de întrecerile fete
lor, ia startul cărora s-au prezentat 
doar 6 concurente. Este vorba, se 
pare, de un grav dezinteres față de 
angrenarea elementului feminin în 
practicarea acestui sport, pentru că 
altfel nu ne putem expfîea de ce dăi
nuie de atita vreme această lacună în 
ciclismul nostru.

In general, întrecerea aeoiorifor nu 
a avut istoric. Demnă de reținut este 
doar acțiunea întreprinsă fo fon 67 de 
A. Șelaru, I. Braharu, D. Rotam, < 
Baciu și W. Ziegler, care s-au des
prins de pluton și au mers peste 30 
km în frunte. Ei au fost ajunși de 
urmăritori la primele case din fifcn-

Prima etapă a „lupii prieteniei romîno-sovietice“
Sîmbătă și duminică s-au desfășurat 

în sălile Dinamo și Giulești din Capi
tală primele întreceri de baschet din 
cadrul competiției „Cupa prieteniei ro
mîno-sovietice", la care participă cele 
mai bune echipe masculine și feminine 
bucureștene. Meciurile au plăcut prin 
dîrzenia cu care s-a luptat pentru vic
torie. îndeosebi ne-a plăcut compor
tarea echipelor masculine Rapid și Di
namo, care au realizat victorii catego
rice asupra formațiilor Știința și res
pectiv ~

Iată 
prime etape: MASCULIN: Rapid — 
Știința 72—49 (30—24), Dinamo — 
Progresul 73—40 (35—18), C.C.A. —

Metalul 87—61 (54 —27); FEMININ: 
Știința — Progresul 59—45 (23—15), 
Constructorul — I.C.F. 51—36 ( 20— 
18), Rapid — Voința 72—49 (41—25).

Următoarea etapă a „Cupei priete
niei romîno-sovietice" se va desfășura 
joi.

Gwardia Gdansk-Drapelu! 
roșu Salonta 59-35

Jucând la Salonta în compania echi
pei locale Drapelul roșu, formația po
loneză Gwardia Gdansk a obținut vic
toria cu 59—35 (21—22).

. GHIȘA-coresp. reg.

Aopoct din timpul unei curse desfășurat» ieri ta cadrul campionatelor republican» 
fond.

colțuroasă, micul pluton a fost des
trămat. In frunte pedala, după această 
porțiune de drum dificil, W. Ziegler, 
G. Moiceanu, A Șelaru și I. Braharu, 
iar la un interval de circa 100—150 m 
rulau 0. Moiceanu, 0. Dumitru și Gh. 
Oaldșcă. G. Moiceanu reușește să 
prindă grupul fruntaș, iar sprintul fi
nal este cîștigat de G. Moiceanu, care 
astfel devine campion al țării pe 
anul 1960.

Și acum, iată rezultatele tehnice: 
Seniori, 207 Icm : 1. G. Moiceanu (Di
namo) 5 h 30:00, 2. W. Ziegler (Di
namo), 3. L Braharu (C.G.A.), 4. A. 
Șelaru (Dinamo), toți în același timp 
cu învingătorul, 5. G. Moiceanu (Vic
toria) 5 h 30:9, Gh. Calcișcă (Dina
mo) și I. Vasile (G-C.A.) au fost pe
nalizați fiind coborîți în ordine pe ul
timele locuri în clasamentul final, 
pentru că au mers în plasa unor vehi
cule. Tineret, 100 km: 1. W. Egyet 
(Olimpia Or. Stalin) 2 h 42:14, 2. P. 
Gref (Olimpia Or. Stalin) 2 h 43:39, 
3. V. Jica (Olimpia Or. Stalin) ace
lași timp. La această probă nu s-a 
atribuit titlul de campion, fiind un 
concurs republican. Juniori, cat. I, 100 
km : 1. 1 Ardeleana (Șc. sp. Or. Sta
lin) 2 h 49:59, 1 P. Dulu (Șc. sp. 
Petrolul Ploiești), 3. G. Dudescu (Șc. 
sp. Or. Stafin), toți același timp cu 
învingătorul. Juniori, cat. a Il-a, 60 
km: 1. D. Dumitrescu (Dinamo) 1 h 
42:03, 2. E. Grăoiun (Șc. sp. Construc
torul), 3. 3. Sooan (Șc. sp. Petrolul 
Ploiești), același timp ca învingăto
rul. Nici la această probă nu s-a a- 
cordat titlul de campion. Senioare, 30 
km: 1. Măria Gsedo (Olimpia Or.
Stalin) I h 04:34, 2. Constanța Stran- 
schi (Dinamo), 3. Elena (Japotă (Di
namo), același timp.

de 

notat 
kilo 
avut

piua. La reîntoarcere, nu am 
iiirttc deosebit. Cu numai cîțiva 
metri de Casa Scînteii, unde a 
foc sosirea, pe o porțiune cu piatră

Rezultate scontate în etapa
campionatului masculi» de handbal în 7

SERIA I rapi-

întîlnirea de box dintre echipele 
bucureștene Metalul și Progresul a 
atras ieri dimineața numeroși atna-

DINAMO BUGUREȘTI — DINAMO 
BACĂU 18—12 (IO—9). Oaspeții au 
condus cu 4—1 și 7—fi.Avînd însă o 
insuficientă pregătire fizică, băcăoanii 
nu au mai putut face față și după 
pauză ritmului de joc impus de bucu- 
reșteni, fiind nevoiți să cedeze. Vic
toria dinamoviștilor bucureșteni, din 
rîndtil cărora s-au evidențiat Mose, 
Ivănescu și Hnat, este pe deplin me
ritată.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
GALAȚI 28-13 (14-10).

RAPID BUCUREȘTI — PETROLUL 
TELEAJEN 22—17 (15— 9). A fost ua 
joc spectaculos, în special fo repriza 
secundă. Giuleștenii an luat un avan
taj consistent încă din prima parte a 
întîlnirii, care s-a dovedit hotărâtor în 
obținerea victoriei. Oaspeții s-au ară
tat in progres față de ultimele lor evo
luții. (A. Axente-corespondent).

C-S.M.S. IAȘI — 3.3-A. 18—13
(10—5). Ga: ile au făcut cel mai bon 
joc din acest sezon. (P. Godrea-coresp. 
regional).

SERIA A H-A
DINAMO ORAȘUL STALIN — ȘTI

INȚA PETROȘANI 13—13 (8-9). 
Studenții au jucat cu mult elan și nu a 
lipsit mult ca ei să termine învingă
tori. Dinamoviștii, lipsiți de aportul 
lui Misches, au jucat mai slab ca 
deobicei, reușind să egaleze de-abia în 
ultimul minut. (6. Gruia-coresp. re
gional).

ȘTIINȚA CRAIOVA - VOINȚA SI
BIU 21 —14 (11—5). Victoria a revenit 
pe merit studenților, care au avut un 
atac mai eficace. (Șt. Gurgui-cores- 
pondent).

Alte rezultate: Rapid Oradea — Ști
ința Timișoara 12—32 (6—16); Teh- 
nometal Timișoara — Dinamo ~ 
Mureș 22—15 (11—6).

PROGRESUL BUCUREȘTI ÎNVIN
GĂTOARE LA TG. MUREȘ CONTI
NUA SA CONDUCĂ IN ÎNTRECE
REA FEMININA.

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 8-6 (4-3). Cd mai 
important joc al etapei s-a încheiat

cu victoria meritată a forinației 
diste. învingătoarele au avut inițiativa 
în majoritatea timpului. Contraatacul a 
fost arma de bază cu care rapidistele 
și-au surprins de cele mai multe ori 
adversarele, cele mai multe din golu 
rile lor fiind marcate după asemenea 
acțiuni. Maria Constantinescu, Ana 
Starck și Florica Coșug au fost cele 
mai buhe jucătoare ale echipei câștigă
toare. Știința a evoluat din nou sub 
posibilități, iar Irina Nagy-Hector a 
primit unele goluri parabiie. De subli
niat că toate cele trei lovituri de la 7 
m acordate în acest joc au fost ratate 
(Ana Ștarck pentru Rapid, Aurelia 
Sz6k<5 și Aurora Nictilescu pentru Ști
ința). Cele 14 goluri au fost marcate 
de: M. Constantinescu 2, Coșug 2, 
Starck 2, Brînzei și Dumitrescu pentru 
Rapid, Pădureanu 2, Szoko 2, A. Nicu- 
lescti și Roth pentru Știința.

G. S. MUREȘUL TG. MUREȘ - 
PROGRESUL BUCUREȘTI 2-3 (2-2). 
Echipa bucureșteană a cîștigat foarte 
greu un joc deosebit de important, care 
o menține în fruntea clasamentului. 
Victorița Dumitrescu 2 și Elena Roșu 
au înscris pentru . Progresul, golurile 
gazdelor fiind marcate de Elena Căti- 
neanu. De remarcat că formația locală 
a înscris în ultimele secunde și un al 
1 ■' „........................ ...... ' ■ ‘ '
trul 0. Molzeta (Codlea), dar anulat

atras ieri dimineața 
tori de spectacole pugilistice.

Unul din meciurile cele mai dis
putate ale acestei gale l-au furnizat 
semi-mijlocii Atanase Gănescu (Pro
gresul) și Low Harmuth (Metalul), 
întrecerea dintre cei doi sportivi a 
luat sfîrșit cu o justă decizie de ega
litate.

Campionul nostru, Ion Marin (Pro
gresul) a evoluat sub atșeptări. El nu 
a putut realiza mai mult decît un re
zultat egal în meciul cu Gh. Dumitru 
(Metalul). In limitele categoriei mij
locii, tînărul Ion Dobre (Progresul) 
a obținut decizia la puncte în fața 
experimentatului V. Vîlvari (Metalul). 
Sportivul metalurgist a urmărit tot 
timpul meciului să plaseze o lovitură 
decisivă. In prima repriză se părea 
că acest lucru îi va reuși. In rondu
rile următoare însă Dobre, foarte bine 
condus din colț de către antrenorul 
Lucian Popescu, reușește să-și țină 
adversarul la distanță, pundtînd mult 
cu directe de stînga.

Surprinzător de slab s-a prezentat 
Gh. Constantin (Progresul). El a ob- 
strucționat tot timpul, pierzînd prin 
descalificare în repriza a IlI-a, în fața 
boxerului Dumitru Rizea de la Me
talul

Dănilă Done (Metalul) a pierdut la 
puncte întîlnirea cu Cornel Rusu 
(Progresul), iar Andrei Olteana (Me
talul) a cîștigat la limită partida cu 
Ion Stoica (Progresul). In limitele 
categoriei muscă, Aurel Ciitcă (Pro
gresul) a învins prin k.o. în repriza 
a doua, pe Marcel Stan (Metalul).

Așteptat 
spectatori, 
grea dintre 
Gh. Rosier

cu victoria destul de ușoară a pugl- 
listului metalurgist.

Rezultat final al întrecerii : 19—19.

P. IIENȚ

RAPID - CONSTRUCTORUL
19-21

In cadrul competiției 
tată cu Cupa F.R.B., a 
neri seara pe stadionul _____ , .
nirea dintre echipele Rapid și Coi'j- 
tructorul. Boxerii de la Constructorul 
au cîștigat întrecerea cu rezultatul de 
21 — 19. Iată rezultatele tehnice: D. 
Davidescu (R) b-p. M. Dogarii (C), 
C. Popa (C) b.p. R. Șerban (R), M. 
Pîrvu (C) b.p. Șt. Bălan (R), I. Ma
nea (C) b.ab. II Fl. Onisei (R), N. 
Dumitru (Cj meci nul cu M. 
mandescu (R), A. Tănase (C) meci 
nul cit Gh. Vasile (R), C. Nicu (C)

D. Bălăci 
tigașu (R), P. Za-

G. Șerban (C),

Tg-

treilea gol acordat la început de arbi-♦♦ 
trul G. Molzeta (Codlea), dar anulat” 
în cele din urmă, după consultarea cu" 
arbitrul de poartă. (I. Păuș-corespon-” '
dent).

G.S.M.
G.S.S. BANATUL TIMIȘOARA ’3-3” 
(0—2). Gazdele au fost de nerecuno-.. 
scut. Echipa timișoreană a condus pînă-" 
în minutul 39 cu 3—1, dar în ultimele" 
60 de secunde de joc handbalistele-- 
din Mediaș au egalat prin Eckert și" 
Seidner (Dan Vintilă-corespondent). \

C.S. ORADEA - ȘTIINTA TIMI-” 
ȘOARA 3-17 (1-5). Studentele ti-’L__ ______________ .
mișorene au cîștigat fără emoții. Gaz---ternaționată de tenis de^ masă dintre 
dele au evoluat și de data aceasta la"< ' \ ‘ ‘ ***'''"
un nivel mediocru. (M. Roxin-cores- - - ________________
pondent).

G.S.M. SIBIU

(RECORD) MEDIAȘ —

TRACTORUL 
ORAȘUL STALIN 8-7 (4-5). Deși 
a fost condusă în prima repriză cu

important joc al etapei s-a

O mare
Chimia Făgăraș

de box, do- 
avut loc vi* 

Giulești 'uvtîl-

Dia-

(C)

cu mult interes de către 
meciul de la categoria 
Qhețu Velicu (Metalul) și 
(Progresul) s-a terminat

b.p. Al. Moise (R), 
meci nul cu T. Crîn( 
haria- (R) b.k.o. I 
N. Moțoc (R) b.ab. I N. Blejan (C).

R.A.M.-Reg. Oradea 20-19
La Tg. Mureș, în cadrul înlîliiirii din

tre reprezentativele de box ale It.A.M 
și regiunii Oradea, gazdele au învins cu 
scorul de 20—19. Iată, rezultatele teh
nice: M. Bucși (R.A.M.) meci nul ev 
C. Guy (Oradea), 1’. Ghiurca (R.A.M.’ 
b. dese, a IlI-a G. Tirca (Oradea), V 
Pop (Oradea) b.p. Al. Demeter (R.A.M.) 
E. Silvester (R.A.M.) b.p. M. Vady (O 
radea), I. Goldenberg (Oradea) b.p. I 
Szigeti (R.A.M.), C. Koncsag (R.A.M. 
b.k.o. I. P. Be|an (Oradea), C. Stoiai 
(R.A.M.) b.p. N. Bakos (Oradea). I 
Asztalos (R.A.M.) b.p. Al. Buchete (Ora 
dea), M. Ursuleac (Oradea) cîștigă prii 
neprezenlarc, I. Sarkadi (Oradea) I 
k.o. I I. Făgărășanu (R.A.M,).

V. RADAR, coresp.

ACWAIIWIW feUWIINffllOW
U.R.S.S'—Suedia 8-1

în sala clubului „Aripile Sovietelor" 
din Moscova s-a disputat întîlnirea in- .................................  - ■ j 
echipele masculine ale U.R.S.S. și Sue-

au repurtat o 
scorul de 8—1

Ungaria — Iugoslavia
1-1 (1-0) Ia fotbal

De pe pistele de atletism
a 1VA3L vxjiiUKoa iu puma „ „

4—0 echipa gazdă a obținut o meritată-.^Q(j RECORD EUROPEAN LA SA- 
victorie la limită. (C. Pitaru-coresp.)." RITURA IN ÎNĂLȚIME BAiRBAȚI

• ■ • In cadrul unui concurs desfășurat
j'la Lugansk, tînărul atlet sovietic VA- 

___ .1 BRUMEL a reușit la proba de 
săritură în înălțime • performanță de

In campionatul de „11“

la tenis de masă
diei. Jucătorii sovietici 
victorie remarcabilă cu 
în fața echipei suedeze, clasată pe lo
cul doi la ultimele campionate mon
diale.

Campionul suedez Tony Larsson a 
pierdut cu 0—2 întîlnirile cu Saunoris 
și Paskiavicius și a cîștigat cu 2—0 
la Averin. Tony Berg și Rejda Lung- 
stroem au fost învinși în toate meciu
rile susținute. Jucătorii celor două țări 
se vor întîlni în continuare într-un tur
neu individual.

Pe Nepstadion din Budapesta s 
desfășurat ieri întîlnirea internaționa 
de fotbal dintre reprezentativele R.l 
Ungare și R.P.F. Iugoslavia. Mecii 
s-a terminat Ia egalitate (l—I), duj 
ce la pauză conduceau gazdele. Inti 
nirea juniorilor a revenit cu scorul 
2—0 echipei maghiare.

surpriza
invinsă la scor (9-17)!

la Reșița

C.C.A. — TEXTILA C4SNAD1E 
21 — 12 (9—4).

C.S.M. REȘIȚA — CHIMIA FAGA- 
RAȘ 17—9 (8—4)1 Cea mai mare 
surpriză a campionatului. Reșițenii au 
atacat într-un ritm foarte susținut cu 
acțiuni variate, care au surprins cu 
regularitate apărarea campionilor. Ata
cul reșițean, în care Schutz și Feren- 
schutz au fost cei mai buni jucători, 
a făcut o partidă excelentă. In ceea 
ce privește pe oaspeți, aceștia nu au 
mai dovedit obișnuita lor eficacitate în

atac, iar apărarea s-a lăsat deseori

-LERI
_ _So; I,Ul a ■■■ „aaaaț.aaaa. w ——

--2,19 m, stabilind un nou record al Eu- 
"ropei.
Ț • Sâmbătă și duminică s-au desfă- 
"șurat o serie de întâlniri atletice inter- 

naționale. La Budapesta echipa R.P.
♦ Ungare a întrecut cu 111—99 pe cea

_ r>____ t________ r> n n

26 milioane de sportivi în U.R.S.S

descoperită în fața contraatacurilor--a ^olandei. La Praga, formația R-D.G. 
surprinzătoare ale formației gazdă. Au"a înviIls pe cea a R.S. Gehoslovace 
marcat: Schutz 5, Ferenschutz 6. Fal---cu 107—102 iar la Milano în întîlni- 
schesel 4, Cosoi și Luska pentru gazde, "rea Italia—Franța victoria _ ___ f‘.
Martini 2, Ghiujdea 2, Schneider 2,..oaspeților cu scorul de 222—209.
Țiței 2 și Gref pentru oaspeți. Bun" • Sulițașul francez Michel Maquet 
arbitrajul lui Waikelbam, 1 imișoara..,a stabilit un nou record al Franței în 
(I. Plăvitiu, coresp.)

VOINȚA SIGHIȘOARA —DINAMO
ORAȘUL STALIN " ‘

a revenit

proba de aruncarea suliței reușind o 
performanță de 83,02 m. Un nou re-

13—12 (8—5).--cord la aruncarea ciocanului a fost
VICTORIA JIMBOLIA — VOINȚA "realizat de Guy Husson — 63,93 m.

SIBIU 12—8 (7—4).

MOSCOVA, 7 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Sportivii sovietici dețin în momen
tul de față jumătate din toate recor
durile mondiale oficiale — a declarat 
vicepreședintele asociațiilor și orga
nizațiilor sportive din U.R.S.S., Mi
hail Peslîak, cu prilejul consfătuirii 
lucrătorilor din radiodifuziune și tele
viziune. înflorirea culturii fizice în 
țară, victoriile obținute de sportivii 
sovietici la campionatele mondiale și 
la Jocurile Olimpice, a spus M. Pes- 
liak, deschid largi posibilități reorga
nizării conducerii culturii fizice și

sportului pe linia trasată cu un an 
jumătate în urmă de Comitetul Ce 
rtal al P.C.U.S. In locul organelor 
stat, conducerea culturii fizice a f< 
preluată de organizațiile obștești.

In Uniunea Sovietică, a spus 
Pesliak, există în prezent 26 de n 
lioane de oameni care practică cu ' 
gularitate diferite discipline sport! 
Este prevăzut ca pînă la sfîrșitul ar 
lui 1961, numărul sportivilor să cri 
scă la 40 de' milioane, iar pînă 
sfîrșitul anului 1965 să existe în ț< 
peste 50 de milioane de sportivi.
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