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In cadrul „Lunii prieteniei romino-sovietice”
Numeroase acțiuni și competiții în regiunea 

Craiova

• Consiliul regional U.C.F.S. Craiova, în colaborare 
cu consiliul A.R.L.U.S„ organizează o serie de simpo
zioane la care vor participa sportivi fruntași, membri 
U.C.F.S. și activiști sportivi din orașele Tr. Severin, Cra
iova, Tg. Jiu, Caracal, Corabia etc. Unul din aceste sim
pozioane se intitulează „Marile performanțe obținute de 
sportivii sovietici".

In afara acestor simpozioane vor mai avea loc audiții 
colective de discuri, vizionări de filme și va fi organizat 
un concurs „Cine știe cîștigă!“ cu tema „Noutăți din 
tehnica și știința sovietică".

® La Craiova, Tg. Jiu, Tr. Severin, Caracal, Corabiat 
Calafat, Balș și Băilești elevii școlilor medii, tehnice șl 
profesionale se vor întrece în concursuri cultural-spor
tive -organizate în cadrul „FestivaluUui prieteniei".

» La Tg. Jiu, Tr. Severin și Craiova vor fi amenajate 
fotomontaje de stradă oare vor oglindi succesele sportului 
sovietic.

• La tir, haltere și atletism vor avea loc tentative de
doborîre a ' „

• Vor fi înființate sase noi asociații sportive.
V. CALINESCU și “ ......

recordurilor regionale.

R. SCHULTZ-ooresp.

Concurs de șah la Tg. Mureș

Tn sala clubului întreprinderii 
Tg. Mureș au început întrecerile

„Ludovic Minschi" din 
unui important concurs

Baschetbaliștii romtni 
învingători la Leningrad

de șah la care participă cei mai buni 12 șahiști din 
localitate. In prima rundă au fost înregistrate următoa
rele rezultate: E. Magory (Sanitarul)—Z. Nagy (Sani
tarul) 0—1, IC Szel (Sanitarul) — I. Bessenyei (Ciocanul) 
0—I, T. Copîndeanu (Sanitarul)—1. Pali (Știința) 0—1, 
L. Orbaa (flefor)—I. Izsak (Sanitarul) 1—0, Șt. Szilagy 
—L. Deak (Lemnarul) t—0. O partidă a fost întreruptă.

Peste cîteva zile va începe o nouă competiție de șah Ia 
, ' * ‘PAUȘ-coresponidenț).

Reprezentativa de baschet a R. P. 
Romine a susținut sîmbâtă la Lenin
grad primul meci din cadrul turneu- 
ilui pe care-i întreprinde în Uniunea 
Sovietică, întâlnind selecționata ora
șului.

Partida a început într-un ritm extrem 
de rapid, desfâșurîndu-se sub semnul 
superiorității oaspeților. In minutul 10 
echipa R. P. Romine conduce cu 17— 
10. In continuare gazdele își organi
zează mai bine jocul și într-un scurt 
timp reușesc să reducă din handicap: 
18—21. Totuși, repriza se încheie în 
avantajul echipei române la scorul de 
41—33.

După pauză, pivotul formației romî- 
nești A. Novacec evoluează excepțio
nal. Bine folosit sub panou el aduce 
multe puncte formației sale astfel că, 
în minutul 30, scorul ia proporții : 
62—47. Din acest moment baschetba- 
liștii din Leningrad trec la un marcaj

strict, aplicând presingul, 
față mai greu acestei tac-

extrem de 
Romînii fac 
tfci și diferența de scor începe să se 
micșoreze. Cu prețul unor mari efor
turi reprezentativa R. P. Romîne reu
șește totuși să mențină în momentul 
fluierului final un avantaj de două 
puncte care îi asigură o splendidă 
victorie. Scorul; 72—70.

Din echipa R. P. Romîne s-a re
marcat în mod deosebit Novacec, care 
a înscris 2t de puncte. 18 puncte a 
adus echipei sale Nedef. Din formația 
Leningradului Leonov (17) și Kutuzov 
(15) au fost cei mai huni realizatori.

Ambele echipe au fost viu aplau
date pentru frumosul joc prestat și 
pentru spiritul de perfectă sportivitate.

De ta Leningrad baschetbaliștii ro- 
mîmi pleacă pe calea aerului la Sta
lingrad unde vor întâlni la 19 octom
brie reprezentativa R.S.F.S.R.

FRUMOASA VICTORIE A LUPTĂTORILOR ROMINI

care vor lua parte 20 de echipe. (I.

Competiții in ruionu! Bistrița

Consiliul raional U.C.F.S. a luat 
fășiir-area în bune condiții a unor 
și volei, la care participă un mare număr de echipe 
sătești. Pe plan orășenesc vor fi organizate întreceri de 
motocros, atletism, handbal în 7 și 11, volei, baschet, tenis 
de masă și popice. (M. BAIER-corespondent).

măsuri pentru des- 
competiții de fotbal

La Cluj, întreceri de tir cu arcuî

Concursul de tir cu arcul organizat de consiliul regio- 
U.C.F.S. Cluj s-a bucurat de lin mare succes. Cele 
bune echipe s-au dovedit I.M.F. (Ana Bodnar, Mir- 
Beraru, Eugen Grecu, Vasile Strugariu) la începă- 
și tot I.M.F. (Vlad Bianu, Ștefan Pall, F. Bodnar, 

Marius Telia) la avansați. Cu acest prilej a fost făcută 
selecționarea reprezentativei regiunii Cluj pentru campio
natele republicane. (GH. BENGA-corespondent).

nai 
mai 
cea 
tori

Voința București a cîștigat la limită întîlnirea 
cu C. S. M. Galați: 20-19 în „Cupa F, R. Box“

O directă de dreapta trimisă cu precizie matematică de Vasile Bogoi tdreaptal 
l-a zdruncinat serios, după cum se vede, pe boxerul de la Voința, Gh. Dinu.

a cedat în fața atacurilor insistente 
și eficace ale bucureșteanțului, care a 
oljțîmit astfel pe merit victoria. Experi
mentatul V. Bogoi a întîlnit în tînă- 
rul Dinu un boxer curajos și deose
bit de combativ, care timp dc aproape 
două reprize a luptat deseori de la 
egal la egal cu pugil -tul gălățean. 
Tn ultimul 
adevărata 
lent pasul 
frumusețea 
fapt care 
aplaudată.

rund însă, Bogoi a arătat 
sa valoare . folosind exce- 

înapoi, eschive de toată 
și firește, punctînd eficace, 
i-a adus o victorie mult

- R. C. —

ÎN COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE LA BUDAPESTA
BUDAPESTA 16 (prin telefon de la 

trimisul nt»U<u). Sîmbâtă după-amlază 
a început în Sala Sporturilor din Bu
dapesta întîlnirea internațională de lup
te clasice la care participă reprezenta
tivele de tineret ale R. P. Ungare (două 
echipe), R. P. F. Iugoslavia și R. P. Ro- 
mîne. Această competiție, care este la 
cea de a III-a ediție a sa, are ca scop 
verificarea șl selecționarea tinerelor ca
dre care vor completa loturile țărilor 
respective la 
că cele două ediții anterioare au fost 
cucerite de reprezentativa țării noastre.

Iată rezultatele tehnice : 52 kg : Nistor

(R.P.R.) pierde la puncte la Radi 
(R.P.U. I) și obține meci nul cu Dukic 
(R.P.F.I.), 57 kg : S. Popescu (R.P.R.) 
învinge la puncte pe Zoldesi (R.P.U. II) 
și cîștigă prin neprezentarea adversaru
lui iugoslav. 62 kg : A. Geantă (R.P.R.) 
învinge la puncte pe Barkanyi (R.P U« 
II) și obține meci nul în fața lui Ru- 
dacovic (R.P.F.I.). “ " -
(R.P.R.) învinge prin

67

viitoarele J.O. Amintim

kg : M. Bolocan 
tuș în minutul 9

V. GODESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

Cel mai frumos meci văzut

Știința—V itoria
CLUJ, 16 (prin telefon). — întîl

nirea a stabilit o dublă performanță : 
record de spectatori (25.000) și cel 
mai frumos meci de fotbal din ultimii 
ani. Un spectacol din care n-au lipsit 
„primele viori" (Popescu și Valvir), 
in care cele două „ansambluri" s-au 
prezentat minuțios pregătite și în 
care răsplata a fost cea meritată: 
aplauze entuziaste.

Scorul a fost stabilit la 2—1 în 
primele 45 minute. Această primă re
priză a fost de un dinamism deo
sebit. Intr-un singur minut — chiar 
minutul 1 — Știința a obținut trei 
cornere, în urma unor atacuri peri
culoase inițiate de Gane, Marcu și 
Mateianu, și în același minut Gil
berto a marcat un gol fulgerător, 
fructificînd o pasă în adîncime a lui 
Ruy: 0—1. După 17 minute în care 
studenții ratează cîteva ocazii clare, 
Marcu egalează, ‘prelungind pe lingă 
Wilson o frumoasă pasă a lui Gane: 
1 — 1. Jocul, a cărui spectaculozitate 

crește spre sfîrșitul reprizei, cviden-

in ultimii ani la Cluj

Bahia 2-1 (2-1)
posibilitate de replierețiază marea ,

a brazilienilor, care, deși dominați, 
organizează cîteva contraatacuri pe
riculoase. In același timp, ies în evi
dență și calitățile tripletei Marcu — 
Gane — Mateianu, un trio plin de 
fantezie și forță. Bine susținută de 
mijlocași, înaintarea gazdelor domină. 
Sarcinile lui Valvir, 'Medrado, Pin- 
quela și Wilson, ajutați de halfi și 
interi — mult retrași — devin tot 
mai grele. După o serie de ocazii ra
tate de atacanții clujeni, în min. 27 
Marcu stabilește scorul reprizei — și 
al meciului — preluînd în colț, jos, 
o lovitură liberă de la 25 m execu
tată

A
are

de Mateianu : 2—1. 
doua jumătate de meci nu mai 
aspectul primelor 45 minute.

BALAJ 
T1BERIU

TEOFIL 
IANCU

corespondenți

(Continuare tn pag. a 3-a)

ia fotbal, etapa echipelor gazdă

REZULTATE TEHNICE: I. Toma 
(V) b.p. V. Manolache (CSM); 
P. Pavel (CSM) b.p. Gh. Lache 
(V); E. Cișmaș (V) b.p. N. Popa 
(CSM); I. Florea (V) b.p. 
Filiuță (CSM); O. Baciu (V) b.p. 
S. Bogoi (CSM); F. Mustață (V) 
egal cu M. Ioniță (CSM); V. Bo
goi (CSM) b.p. Gh. Dinu (V); 
Șt. Cojan (CSM) cîștigă prin ne
prezentarea adversarului; V. Ma- 
mir (CSM) b.k.o.l C.
(V); V. Mariuțan (V) 
Gris tea (CSM).

Sîmbătă sea-ra pugiliștii 
un rezultat 

formației Voința, 
că a fost întărită

au reușit
în fața
cu toate

V.

Petre nciuc
b.ab.2 A.

din Galați 
excelent 

care, 
cu

4 boxeri de valoare de la C.O.A. și 
Dinamo, nu a putut obține dedt o 
victorie la limită: 20—19. La oategoria 
muscă, I. Toma a trecut eu greu de 
tînărul V. Manolachc care s-a de
plasat excelent și a contrat de fie
care dată cu croșeurj și upercuturi. 
După două reprize stilnse, meciul 
dintre P. Pavel și Gh. Lache a avut 
un final care a entuziasmat, îndeoselâ 
datorită boxerului gălățean care a 
atacat dezlănțuit, dștigînd în unani
mitate la puncte. Popa Nicu a făcut 
multă risipă de energie în prima re
priză, surprinzîndu-1 pe Cișmaș cu 
numeroase laterale la figură. Et nu 
a mai putut menține însă acest ritm 
și, de la jumătatea reprizei a doua,

Etapa de ieri a campionatului ca
tegoriei A s-a terminat cu rezultate 
normale. Echipele din provincie care 
au jucat pe teren propriu au reușit să 
eîștige ambele puncte, în timp ce în 
cuplajul inter-lMiciiraștean G.C.A. a 
întrecut Ia scor pe Progresul iar Di
namo și Rapid și-au împărțit punctele. 
Din pnnct de vedere tehnic, jocurile 
nu s-au ridicat la un nivel mulțumi
tor.

In clasament, Dinamo București 
continuă să conducă, dar avansul său 
a scăzut la un punct fată de U.T.A 
și la două fată de C.C.A., în timp 
ce Rapid a fost ajuns de Petrolul 
Ploiești. O poziție bună deține acum 
în clasament Corvinul Hunedoara. Prin

victoria la scor asupra echipei din 
Constanța, Steagul roșu Orașul Stalin 
a făcut un salt apreciabil (de pe locul 
ultim pe locul 9 I), „lanterna roșie" tre
când acum în posesia Științei 
șoara.

REZULTAȚELE ETAPEI

3-0

Timi-

(0-0)Co rv in u 1—Știința T i m ișo ar a 
Progresul—C.C.A. 2-6 (0-2) 
Petrolul—Minerul 2-1 (2-0) 
Dinamo Buc.—Rapid 0-0 
U.T.A.—Dinamo Bacău 2-1 ,
Steagul roșu—Farul 5-1 (3-1)

CLASAMENTUL
1. Dlnamo București 7 5 2 0 12: 4
2. U. T. Arad 7 5 1 1 16: 8

3. C.C.A.
4. Rapid București
5. Petrolul Ploiești
6. Corvinul Hunedoara
7. Dlnamo Bacău
8. Progresul Buc.
9. St. roșu Or. Staltn

10. C.S.M.S. Iași
11. Știința Cluj
12. Farul Constanța
13. Minerul Lupenl
14. Știința Tlm.

Etapa viitoare:
Progresul, Rapid — Petrolul, Farul — 
Corvinul, C.C.A. — Știința Timișoara, 
Știința Cluj — Steagul roșu, C.S.M.S; 
— Dinamo București, Minerul 
U.T.A.

2
1
1
3
4

(0-0)

12
ii

7 2
6 2
6 2
7 1
7 2
7 1

Dinamo

7 5 0
7 3 3
7 3 3
7 3 1
7 3 0
7 2 2 3 14:1

1 4 13:1
1 3 11:1
1 3 10:1
2 4 12:1
0 5 9:1
1 5 10:1

Bacău

is
9
9
7
a
6
5
5
5
4
4
3

In sala Giulești:
Ieri dimineață sala Giulești a 

arhiplină. întîlnirea dintre echipele 
Rapid și Progresul a suscitat un viu 
interes din partea amatorilor de box, 
care, spre marea lor mulțumire, au 
plecat de la reuniune satisfăcuți. Me
ciurile au fost extrem de dîrze și de 
o bună valoare tehnică. Iată rezul
tatele tehnice în ordinea categoriilor: 
Al. Bariciu (P) egal cu D. Davi- 
descu (R); I. Stoica (P) egal cu R. 
Șerban (R); D. Fieraru (P) egal cu 
F. Onisei (R); C. Rusu (P) cîștigă 
prin neprezentarea lui I. Pătruț. Con
siderăm că absența rapidistului este 
ne justificată, fapt pentru care condu
cerea clubului trebuie să ia măsurile

Prouresul—Rapid 22-17
fost corespunzătoare. I. Marin (P) bjp. V. 

Diamandescu (R); A. Gănescu (P) 
b.p. Gh. Vasile ' 
de dîrz în care 
priza a treia la 
Constantin (P)
(R). Boxerul de la Progresul i-a 
spart capul lui Gavrilă, fără ca ar
bitrul să-l avertizeze; L Istrate (R) 
b.p. I. Dobre (P); E. Schnapf (P) 
b.p. T. Cringașu (R) — un rezultat 
de egalitate ar fi oglindit mai just, 
după părerea noastră, cele petrecute 
în ring; P. Zaharia (R) b.ab-1 V. 
Netea (P). Astfel, boxerii antrenați 
de maestrul Lucian Popescu au cîș- 
t'gaț întîlnirea cu scorul de 22—17.

(R) — meci extrem 
Vasile a fost în re- 
un pas de out; Gh. 
egal cu L. Gavrilă

foto B. Ciobănitspre Puariâ, diaksi indeplinejțe. iormalițufe^ marcării celui de.-al patrulea,Scăpat singur
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LIDERII N-AU
C.S.M. Sibiu, învingătoare la 

București, a trecut în fruntea 
clasamentului întrecerii 

feminine

PROGRESUL BUCUREȘTI-C.S.M. 
SIBIU 4-9 (2-4). lina din cele 
mai mari surprize a campionatului. 
Echipa bucnreșteană a făcut o par
tidă foarte slabă, fiind de nerecu
noscut. Tn special în atac, handba
listele de la Progresul (M. Ghiță, 
V. Dumitrescu și E. Roșu) au ratat 
copilărește situații de gol dt pentru 
10 partidei (au tras 41 șuturi și au 
înscris 4 goluri). Jocul sibiencelor a 
constituit o plăcută surpriză. Oaspe
tele au impresionat prin apărarea lor 
foarte atentă și mobilă și prin ma
turitatea cu care și-au construit ma
joritatea atacurilor. O notă bună pen- 
iru tînăra Kiltsch care, împreună cu 
Dobre, Walzer și Dandler au fost 
cele mai bune jucătoare ale echipei 
din Sibiu.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI - C.S.M. 
MEDIAȘ 11—3 (5—1). Formația din 
Mediaș, încă lipsită de experiență, nu 
a pus probleme prea dificile echipei 
bucureștene. Contraatacurile Științei 
au surprins cu regularitate apărarea 
formației oaspe, constituind un factor 
important în obținerea victoriei.

C.S. ORADEA — TRACTORUL 
ORAȘUL STALIN 3-12 (1-3). Lo
calnicele nu au opus o rezistență mai 
dîrză echipei oaspe decît în prima 
repriză. (M. Roxin, coresp.)

ȘTIINȚA TIMIȘOARA - RAPID 
BUCUREȘTI 6—6 (1—3). Joc extrem 
de spectaculos cu o pasionantă evo
luție de scor. Rapid a condus cu 4—1, 
apoi Știința, la capătul unor acțiuni 
mult aplaudate a egalat: 4—4. In 
continuare, rapidistele au avut din 
nou conducerea cu 5—4 și 6—5, dar 
gazdele au egalat de fiecare dată. 
Au înscris pe rind: Reipp, Starck (2), 
Constantinescu, (la 1—3 Știința a 
ratat un 7 metri prin Reipp), Starck, 
Ștef, Reipp, Oster, Dumitrescu, Ștef 
(după ce ratase înainte un 7 metri), 
Constantinescu și Luchian. (M. Luca. 
coresp.)

In campionatul masculin, Rapid 
a cîștigat prima manșă a der

biului bucureșiean
Seria I

RAPID BUCUREȘTI — DINAMO 
BUCUREȘTI 13—8 (3-4). O victo
rie meritată a echipei rapidiste. Giu- 
leștenii au avut o apărare greu 
trecut, care a ținut la distanță 
proape în permanență pe cei mai 
riculoși șuteri dinamoviști. Spre 
osebire de dinamoviști, rapidiștii 
jucat calm în momentele cele mal 
încordate ale partidei, fapt care le-a 
permis să-și construiască cu multă 
grijă fiecare acțiune. In plus, atacul 
lor a beneficiat de un jucător în 
mare formă, Gh. Coman, care a „dan-

de 
a- 

pe- 
de- 
au

In etapa de ieri

PREA BUNA

HHÎMDBHL

AVUT O

spectaculoasă săritură va trage in... blocajul apărării 
partidă excelentă

apărarea
a sa pro- 
poarta

“«to.:.;

lui

în 
jtl- 
ei

Seria I

REZULTATE

CATEGORIA B

PloieștiUnirea Iași — Prahova
3—1 (1—0).. ;

Rapid Focșani — Poiana
1-1 (0-1).

Dinamo Suceava — Dinamo Galați 
0—0.

Steaua roșie Bacău — Rulmentul 
Bîrlad 2—0 (1—0).

C.F.R. Pașcani — Flacăra Moreni 
, 2-0 (1-0).

Foresta Fălticeni — C.S.M. Brăila 
0-0.

S.N.M. Constanța — Metalul Tîr- 
goyiște 3^-1 (1 — 1).

CLASAMENT

Cîmpina

Foto Gh. Dumitru

In campionatul de „11", C.C.A. 
nu a putut trece de Chimia 

Făgăraș

1. Metalul Tîrgoviște
2. Poiana Cîmpina (2)
3. Dinamo Galați (4)
4. C.F.R. Pașcani (6)
5. Flacăra Moreni (3)
6 Rapid Focșani (5)
7. S.N.M. Constanța (9)
8. C.S.M. Brăila (7)
9. Steaua roșie Bacău (11)

10. Dinamo Suceava
11. Prahova Ploiești
12. Unirea Iași (14)
13. Foresta Fălticeni
14. Rulmentul Bîrlad

(1) 7 
7
7
7

1
3
3
2

5
3
3
3

7 3 2
7 3 2
7 2 3 2

2
2
2
2
1
1
1

1 10':
1 7:
2 13:
2 11:
2 9:

3
3
2
1
3
2
2

2 
2
3
4
3
4 
4

Moser (Dinamo)
rapidisle, care a făcut o 

sat" pur și simplu prin 
campionilor, fiecare acțiune 
ducînd adevărată panică la 
Redl.

Dinamoviștii au greșit mai mult 
apărare (chiar și atunci cînd au 
cat „om la om“). Masivi, greoi, 
s-au mișcat foarte lent în fața iuțelii 
cu care acționau feroviarii. în plus, 
nervozitatea excesivă a unor jucători 
(fvănescu, Popescu) i-a costat nu 
mai puțin de 11 minute de eliminare 
timp în care rapidiștii au înscris 4 
goluri.

Dinamo a condus la pauză cu 4—3, 
Rapidul a egalat imediat după re
luare și ajxai a luat conducerea pe 
care n-a mai cedat-o pînă la sfîrșit. 
Au înscris: Ionescu 5, Constantinescn 
4, Coinan 3 și Barbu pentru Rapid, 
Ivănescu 3, Bădulescu 2, Moser 2 și 
Ristoin pentru Dinamo. Bun arbitrajul 
lui P. Țîrcu-Buc.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — C.C.A. 
23—12 (12—7). Studenții au făcut o 
partidă deschisă, spectaculoasă cîști- 
gînd la scor. Mureșan, Simescu și 
Banciti au fost cei mai buni oamen 
ai învingătorilor. (A. Vasiliu)

Alte rezultate : Știința Galați — Pe
trolul Teleajen 12—12 (7—3); C.S.M.S. 
Iași — Dinamo Bacău 12—15 (4—7)1

DINAMO ORAȘUL STALIN - 
C.S.M. REȘIȚA 11-16 (6-8). Su
periori, reșițenii au obținut o victorie 
meritată în fața echipei locale, care 
s-a comportat din nou slab. (P. Du
mitrescu, coresp.)

VOINȚA SIBIU - TEXTILA CIS- 
NAD1E 14—10 (7—6). După o re
priză echilibrată, Voința a atacat mai 
insistent, obținînd o victorie clară. 
Haberpursch, portarul sib.'enilor, a fost 
Cel mai bun de pe teren. (C. 
coresp.)

CHIMIA FAGARAȘ - C.C.A. 
(6—4). Localnicii au avut în 
nențâ inițiativa și, după aspectul jo
cului, meritau victoria. Cu 5 minute 
înainte de sfîrșit, Chimia conducea 
cu 11—8, dar militarii au avut o re-, 
venire puternică, reușind să egaleze 
situația. Slab arbitrajul lui P. Co- 
bi lici-Ploiești. (V. Lazăr, coresp.)

(10) 
(8)

(13) 
(12)

ETAPA VIITOARE: 
goviște - 
Brăila - 
Galați — 
hova Ploiești — 
Flacăra Moreni 
Rulmentul Bîrlad 
ța, C.F.R. Pașcani — Unirea Iași.

7
7 
7
7
7
7
7
Metalul Tîr- 

Dinamo Suceava, C.S.M. 
Poiana Cîmpina, Dinamo 
Steaua roșie Bacău, Pra- 

Foresta Fălticeni,
- Rapid Focșani,
- S.N.M. Constan

Seria a ll-a

Pitaru.

11-11 
perma* 

iO-

REZULTATE
Știința Craiova — Tractorul Orașul 

Stalin 2—0 (1—0)
Chimia Govora — C.S.M. Sibiu 1—1 

(1-1)
Metalul București — Știința Bucu

rești 3—1. (1 — 1)
Dinamo Pitești — C.F.R. Electro- 

pntere Craiova 3—1 (0—0)
A. S. Academia Militară — Dinamo 

Obor 3-3 (1-2)
Drubeta Tr. Severin — C.F.R. Ro

șiori 1—0 (0—0)
Chimia Făgăraș — C.S.M. Mediaș 

1-0 (0—0)

CLASAMENT
7

Academia Militară
77
7 
7
7 
7 7 
7 
7 
7 

j Craiova (10) 
7214 10:15 7 0 4 3 7:12 7 1 2 4 6:18 

Drubeta Tr. Sc 
Militară, Dinam 

C.F.R. Roșiori, C.S.M. M« 
C.S.M. Sibiu. Știința Bucii 
Știința Craiova, Chimia F: 
Dinamo Pitești, C.F.R. Ele<

Craiova — Metalul Bucureșt 
Or. Stalin — Chimia Govor:

Seria
Dinamo Săsar 

0—0.
C. S. Mureșul 

dustria Sîrmii C.
Recolta Cărei — C.S.M. Baia Mar, 

(meciul a avut loc la Baia Mare 
0—2 (0—1).

Gloria Bistrița — Aurul
2-1 (0-0).

C.F.R. Timișoara
4—2 (2-2).

Arieșul Turda — A.M.E.F.A.
2-1 (1—0). 

C.S.M. Reșița
1—0 (0—0).

CLASAMENTUL
1. Dinamo Săsar (1)
2. Arieșul Turda (4)
3. Jiul ----- ‘ —
4. C.S.
5. Ind.
6. C.S.
7. C.S.M. Baia

1. Știința Craiova (4)
2. A. S. *
3. Dinamo Pitești (6)
4. C S.M. Sibiu (2)
5. Chimia Govora (7)
6. Drubeta Tr. Severin
7. C.F.R. Roșiori (3)
8. Știința București ț

i (9)
(5)

9. Metalul București (11)
10. Tractorul Or. Stalin (8)
11. Chimia Făgăraș (12) 
12 C.F.R. Electroputere
13. Dinamo Obor (14)
14. C.S.M. Mediaș (13) 
ETAPA VIITOARE:

verin — A. S. Acad. 1 
Obor — 
diaș — 
rești — 
găraș — 
troputere 
Tractorul

Seria a Il-a

ȘTIINȚA TIMIȘOARA - 
ORAȘUL STALIN 19—17 
Joc foarte disputat cîștigat 
luptă de studenți. (M. Luca, coresp.)

VOINȚA SIBIU — TEHNOMETAL 
TIMIȘOARA 12-17 (8-9). Oaspeții, 
mai buni în repriza secundă, au cîș
tigat pe merit. (C. Pitaru, coresp.)

Alte rezultate: Dinamo Tg. Mureș 
— Rapid Oradea 35—5 (13—1); Ști
ința Petroșani — Știința Craiova 
22-12 (11-6).

DINAMO 
(12—12). 
la mare

Victorii categorice în prima etapă 
a campionatului feminin

Progresul și Dinamo 
învingătoare in Capitală

Voința — Progresul 5—10 (2—3). 
Prima parte a jocului a fost echili
brată. După pauză, jucătorii de la 
Progresul pun stăpînire pe joc și cu 
concursul portarului Bendu (Voința) 
— care a apărat foarte slab — în
scriu 7 puncte.

Scorul partidei a 
punctele înscrise de 
lescu (4), Cheța și
tură de la 4 metri) pentru învingă
tori, Antonescu (2), Ganga (2) și To- 
miuc pentru Voința. Arbitrul Iosif 
Enaceanu (Buc.) a condus foarte 
bine formațiile : Progresul: Frățilă— 
Cheța, Ștefan — Mărcu lescu — Miu, 
Lichiardopol, Moizesch. Voința: Ben
du — Constantinescu, Tomiuc — Al
biei — Antonescu, Dumitrescu, Ganga.

Kroner, Culineac. Știința : Csuros — 
Chirvăsuță, Cloșcă — Caminschi — 
Chiriac, Varlam, Naum.
AURELIAN AXENTE—corespondent

fost stabilit prin 
Miu (4), Mărcu- 
Ștefan (din lovi-

S. Mureșul Tg. Mureș — C.C.A. 
(4—3). Echipa locală C. S. Mu- 
a obținut o frumoasă victorie 
o partidă care a plăcut mult

4 12 
(i)

4 1-
4 1
3 3
3 2
3 2
2 3
3 1
3 1
2 2
3 0 4

2
1
2
2
2
3
3
3

a lli-a
— Jiul Petroșan

Tg Mureș — In
Turzii 4—1 (1—0)

Petroșani (3)
Mureșul (9) 
Sîrmii

Oradea

Brac

C.S.M.

C. S.

C. Turzii

(5)
Mare

8. Recolta Cărei (6)
9. A.M.E.F.A. Arad (7)

10. C.S.M Cluj (8)
11. C.S.M, Reșița (11)
12. C.F.R. Timișoara (13)
13. Gloria Bistrița (14)
14. Aurul Brad (12) .___  __

ETAPA VIITOARE: Aurul Brad-
Industria
Arad —
- C. S.
Cărei —
Mare — 
șoara —
— Dinamo Săsar.

(10)

7 4 
7 4
7 3
7 3
(2)
7 3 
7 3
7 3
7 2
7 2
7 3
7 2
7 2
7 1

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

Clu

Arac

Orade;

1 11^4 1
1 11: 6 1
1 11: 6
2 13: 9
2
3
3
2
2
3
3
4

Sîrmii C. Turzii, A.M.E.F.A 
Jiul Petroșani, C.S.M. Clu 
Mureșul Tg. Mureș, Recolt: 
Arieșul Turda, C.S.M. Bai: 
Gloria Bistrița, C.F.R. Timi 
C.S.M Reșița, C.S. Orade:

Pronosport

C.
7—5 
reșul 
după
spectatorilor. Scorul putea lua pro
porții dacă mureșenii nu ratau ocazii 
clare. Au înscris : 
mon (2), Szarvadi 
Marinescu (4) și 
oaspeți. Foarte bun 
daky (Cluj).

V. KADAR — coresp. regional

Fleșeriu (3), Si- 
(2) pentru gazde, 
lonescii pentru 
arbitrajul lui lor-

Dinamo — Știința 6—2 (2—0).
Partida a fost mult mai echilibrată 

decît arată scorul. A fost un joc fru
mos, de o bună valoare tehnică. Pen
tru învingători au înscris Zahan (2), 
Kroner, Cociuban, Culineac și Laszlo. 
iar pentru învinși Chirvăsuță și Var
lam. Arbitrul N. Nicolaescu (Bucu
rești) a arbitrat, în general, bine. Au 
Jucat formațiile : Dinamo: Popescu— 
Bădiță, Zahan — .Cociuban — Laszlo,

C. S. Oradea — Știința Cluj 7—5 
(4—2), Meciul a avut un nivel tehnic 
mediocrul Gazdele au beneficiat în 
repriza secundă de patru lovituri de 
la 4 m, dintre care două au fost 
transformate de Oanță și Rujinschi. 
In aceeași repriză oaspeții au trans
format și ei o lovitură de la 4 m 
prin Danciu. Au înscris f ’ Oanță (5) 
și Rujinschi (2) pentru gazde, Dan
ciu (3), Szabo și Urcan pentru oas
peți.

ROX.1N - coresp.

Etapa inaugurală a campionatului 
republican de volei feminin s-a ca
racterizat (cu o singură excepție : me
ciul de la Cluj), prin victorii catego
rice, obținute cu 3—0. Iată cîteva 
amănunte asupra celor șase partide :

IAȘI : Țesătura — Metalul București 
0—3 (8, 10, 5). Cîteva sute de iubi
tori ai sportului cu mingea peste 
plasă au urmărit evoluția proaspetei 
promovate în categoria A, Țesătura, 
în compania formației Metalul Bucu
rești. In general, jocul ă plăcut, echi
pa locală luptînd pentru fiecare minge 
și reușind — în special în al doilea 
set — să se ridice 1$', vdioărea învin- 
gătoarelbr. S-au remarcat : Bogea, 
Bentz, Gaspar (Metalul), (jîslăru, To- 
dirașcu, Meisner. (P. Cocfre-a-coresp. 
regional).

CLUJ: Știinta — C.S.M? Cluj 3—1 
(15—7. 11 — 15; 15—8, 15—10). Par
tida a plăcut prin fazele spectacu
loase create de ambele echipe, ceea 
ce a demonstrat buna 'pregătire a ce
lor două formații. Prezentîndu-se mai 
bine , din punct de vedere tehnic și 
tactic, studentele au reușit să-și im- 
bu'nă jocul. S-au remarcat: Mihaela 
Bărbuîescu, Elena Corbeanu, Gets 
Oztim, Maria Crișan (Știința), Elena 
Simionescu, Ileana Benedek, Dornnica 
Costîc (C.S.M.) (A. Dumitru și Șt 
TămașTCoresp.).

CONSTANȚA: Farul — Olimpia 
Orașul Stalin 3—0 (5, 9, 14). Con-

atribuția ■ principală ia buna valoare 
acestei întreceri o are echipa locală, 
care, pe linia bunelor rezultate obți
nute în returul campionatului trecut, 
se dovedește și acum bine pregătită. 
Olimpia se prezintă 
slab și n-a putut face față jocului 
imprimat de echipa locală. (E. Petre- 
coresp.).

SIBIU: C.S.M. — Rapid București 
0—3 (5, * “ ~ ’
gazdele .
datorită pe de o parte numeroaselor 
greșeli făcute la primirea serviciului, 
iar pe de altă parte atacurilor în 
forță ale feroviarelor. în ultimul set 
— luptă strînsă pentru fiecare punct. 
S-au remarcat: Livia Ppvel, Elena 
Roman I, Elena Lăzâruț (C.S.M.), 
Ana Păunoiu, Sonia Colcțriu, Antoa- 
neta Maricuța (Rapid). (M. Lupuțiu- 
coresp.).

BUCUREȘTI : Dinamo — Sănătatea 
București 3—0 (4, 2, 4). Un meci
fără istoric, în care campioanele s-au 
impus cu autoritate. In schimb, în
vinsele s-au arătat departe de valoarea 
unei echipe din categoria A.

BUCUREȘTI: C.P.B. — Progresul 
București 3—0 (4, 13, 9). Partida a 
fost viu disputată, cu deosebire în ul
timele două seturi, cînd Progresul a 
făcut eforturi deosebite. S-au eviden
țiat: Tatiana Avacum, Magda Ionescu 
(C.P.B.), Eugenia Metopadov, Con
stanța Hăpăianu (Progresul).

în schimb foarte

9, 17). Primele două seturi 
le pierd la diferențe mari.

H I P
MIERCURI. ALERGĂRI DE TRAP

Jn programul alergărilor de miercuri caii de 
trei an’ figurează în două întreceri interesan
te pe distanța de 2100 metri. In premiul Făt 
Frumos ei se întîlnesc tiu Cocora, Gladiola 
și Flavius, care reprezintă generația vîrstni- 
cilor, iar în premiul Frunză, deschis elemen
telor cu record sub 1’30 concurează:

2100 Nerva (Ciobanu Gh.), Rigoletto (Sza
bo A.), Tarantella (Brailowsky), f 
(Mprcu TrJ, 2120 Eviva (Ștcjănescu). 
(Niculae), 2140 Silvan (Vasile Gh.), 
(Mihăiledcu), Rotofei (Gninea Gh.).

REZULTATELE DE IERI

Premiul Tineretului, disputat ieri în . 
zența unui numeros public, a revenit lui 
Harfa,' care a cîștigat detașat, lăsînd în ur
ma sa pe Didona și Zorinel. Timpul parcurs 
dc 1’28 kilometrul atestă valoarea excepția*

ÎSM
nală a performanței. Intîlnirea din premiul 
Flăcău a dat lo^ la o luptă susținută între 
Hoțu și Evantai, terminată jn favoarea pri
mului

Pamflet 
Dafin 
Vraf

pre.

Iată rezultatele:
I Parodia (Ștefănescu), Elbruz, Etna Cota: 

5.00 — 27,80 lei.
II Garona (Ciobanu Gh.), Energia, Jibou 

Cotă: 14,50 — 377,60 — 399,20. Ordine 
triplă: 5.443,80 lei.

HI Olac (Dinu Tr ), Buian, Brabova. Co
ta: 2,40 — 33,10 — 73 90 lei,

IV. Delicioasa (Borlescu Gh.), Japoneza 
(Ștefănescu), Chiostcc. Cota: 6,00 — 1,50 — 
22,20 — 18,60 — 18,20 — 4,80.

V. Harfa (Ichim C) Didona, Zorinel Co
ta: 2,30 — 34,40 — 16,40 — 6,20.

VI. Hoțu (Crainic Tr), Evantai, Olimp II. 
Cota:, 5.50 — 63,40 — 11.40.

VII Secera (Vasile Gh ), Coleta Avjnt: 
Cota;' 4,70 — £1,20 — 28,20. .

12 re
eta

Iată cum arată un buletin cu 
zultate exacte la concursul nr. 
pa din 16 octombrie 1960.
I. Progresul — C C.A.
II. Dinamo București — Rapid
III. U.T.A. — Dinamo Bacău
IV. Petrolul — Minerul
V. Steagul roșu - Farul
VI. Corvinul — Știința Timișoara
VII. Știința Cluj - C.S.M.S. Ia# anula
VIII. C.S.M, Reș<ța - C.S. Oradea
IX. Dinamo Săsar - Jiul Petroșani
X. Rapid Focșani — Poiana Cîmpina
XI. S.N.M. Constanța - Metalul

Tîrgoviște
XII. Dinamo Suceava - Dinamo Galați

La acest concurs au fost depuse apr<?
ximativ 560.000 variante.

Deoarece meciul Știința Cluj - CSMS 
Iași nu s-a disputat, conform regula
mentului, toate variantele depuse pri
mesc pronostic exact.

42,

1

1

I
Ji

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 43 - Etapa din

I960
23 octombrie

tcat. A)
A)
Buc. (cat. A)

A)
A)

I. C.C A. 2 știința Timiș.
II. Rapid — Petrolul (cat.
III. C.S.MIS. Iași — Dinamo
IV. știința Cluj — Steagul roșu (cat.
V. Dinamo Bacău - Progresul (cat.
VI. Minerul - U.T.A. (cat. A) 
VII Farul ț Corvinul (cat. A)
VIII. A.M E.F.A. - Jiul (cat.
IX. Aurul Brad - Ind. s. C.

X. Gaz Meii Mediaș - C.S.M
B)

B)

B) 
Turzii 

(cat. 
Sibiu 
(cat.

XI. Drubetâ Tr. Severin — Acad Milit.
(cat. B)

XII. C.S.M. ’Brăila — Poiana Cîmpina
(cat. B)

ULTIMELE ZILE LA PRONOEXPRES

Numai astăzi și mîine mai puteți de
pune buletinele la concursul Prono
expres de miercuri 19 octombrie. Con
cursurile Pronoexpres se mențin în se
ria marilor premii. Așa cum ați văzut, 
la ultimul bbncurs a fost înregistrat un 
nou premiu important : 65.615 lei. De
puneți cît mai multe variante la con
cursul de miercuri. In felul acesta vă 
măriți considerabil șansele de a obține 
un premiu frumos.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Prono 
sport.



T B R L

In categoria A, etapa echipelor gazdă
Un meci nul... din multe puncte de vedere Goluri multe, fotbal puțin: C.C.Â.—Progresul 6-2

Nu credem cd a trecut măcar o singură 
zi din săptămîna care a precedat înlîl- 
nirea dintre Dinamo București și Rapid, 
fără ca să se încțngă vii discuții, în în
treprinderi, în tramvaie, pe stradă, în 
jurul acestui ,,derbi” bucureștean, întot
deauna pasionant, dar parcă așteptat de 
dala aceasta cu mai multă nerăbdare ca 
orieînd. Cu atît mai mare a fost decep
ția celor aproape 70.000 de spectatori 
care au venit ieri pe stadionul „23 
August”, asistînd la un joc „închis”, apă
sător, care a lăsat să se vadă preocupa
rea ambelor echipe — dar mai ales a Ra
pidului — nu de a cîștiga întîlntrea, ci 
de a nu o pierde. Apărările au fost în
tărite la maximum prin retragerea inte
rilor aproape de linia de fundași, mar
cajul s-a făcut cît sc poale de strict, 
iar jocul a pierdut în felul acesta orice 
perspectivă, rezumîndu-se de o parte și 
dc alta la acțiuni distructive, fără acele 
faze dc atac larg desfășurate, care fac 
să vibreze tribunele.

Gei 22 de fotbaliști au intrat pe teren 
cu inima cît un purice, crispați, speriați 
parcă unii dc alții. In timp ce minutele 
sc scurgeau fără să vedem aproape nici 
o acțiune clară de atac, am fost tentați 
șă facem o comparație cu un meci de 

ybox între „grei”, în care pugiliștii fug 
unul de altul, pentru a primi cît mai pu
ține lovituri. Repriza I a trecut fără să 
înregistrăm decît două faze dinamice: 
cea din min. 26. în care Georgescu a șu
tat puternic pe lingă bară și acțiunea d> 
namovistă din min. 37, care ar fi putu: 
aduce deschiderea scorului dacă Eftimie 
n-ar fi ezitat o fracțiune de secundă, 
trăgînd apoi în brațele lui Todor. In rest, 
șuturi rare și imprecise, executate în 
majoritate dc la distanță, deci oricum 
cu slabe perspective de a avea vreun re
zultat. Dc altfel, ambii portari n-au fost 
solicitați. Todor avînd însă oarecari c- 
moții la eornere și la centrările dinamo- 
vișlilor, care au avut inițiativa și ați 
schițat cîteva atacuri, prin Vasile Angliei, 
pe partea dreaptă a terenului.

In repriza a doua jocul a fost și mai 
ermetic. Rapidul a slăbit, astfel că și-a 
adunat ultimele resurse în apărare, pen
tru a scoate un meci nul. (Înaintarea, 
slabă și pînă atunci, și-a redus și mai 
mult potențialul. Ozon resimțindu-se de 
pe urma unei ciocniri și fiind simplu fi
gurant). Dinamo, cu toate că a executat 
o presiune puternică, mai ales între min. 
70—85, la rîndul lui n-a deschis jocul,

Prin

HUNEDOARA 16 (prin telefon). —
14.900 spectatori prezenți în tribu- 

hcîe stadionului din localitate au a- 
plaudat la sfîrșitul celor 90 de mi
nute de ioc victoria pe deplin me
ritată a fotbaliștilor hunedoreni. Par
tida a avut două aspecte distincte. în 
prima repriză ambele eclvpe au ju
cat timorat și acest, lucru s-a ma
nifestat cel mai mult. lp„ înaintași care 
au ratat multe ocazii de gol. Astfel, 
în minutul 3 Lerefer trage afară 
de la 6 metri, în 'miri. 10 Mițaru 
șutează nesigur, iar în rhin. 25 Zanca, 
în careu, pierde mingea pe care o 
culege Curcan.

In repriza secundă localnicii pun 
stăpînire pe joc și prin interul Con
stantinescu, în mare vervă, înscrip 
de trei ori. Iată cum s-au marcat 
cele trei goluri: în minutul 56 Con
stantinescu primește o pasă de la 
Cuteanu șj marchează pe jos în colț. 
In continuare asistam la faze fru
moase de fotbal, echipa Corvinul des- 
cureîndu-se din ce în ce mai bine. 
Cel de al doilea gol survine imediat: 
Constantinescu țișneș.te printre apă-

• ’IK ;
Petrolul Ploiești—Minerul Lupeni 2-1 (2-0)

■ PLOIEȘTI, 16 (prin telefon). — 
în fața a peste 20.000 de specta

tori, Petrolul a cîștigat întîlnirea cu 
Minerul Lupeni, aducînd astfel su
porterilor săi o nouă satisfacție. Mai 
puțin au fost însă spectatorii mulțu
miți de aspectul general al jocului 
(de slabă factură tehnică) care nu 
s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

In prima repriză, petroliștii domi
nă insistent și — ca, un rezultat fi
resc — înscriu de două ori prin An
ton Munteanu (min. 8) și Chiriță 
(min. 43). De subliniat faptul că în 
toată această repriză oaspeții n-au 
reușit să nimerească poarta lui Sfet- 
cu decît o singură dată (în min. 43 
prin Țurcan).

în cea de a doua parte a jocului, 
datorită punctului înscris de Nisipea-

Dinamo București —Rapid 0-0
n-a pus în acțiune aripile, mul|umindu-se 
cu o dominare sterilă, cu atacuri pe cen
tru care s-au oprit în „blocajele” apără
rii rapidistc, ieri foarte mobilă și precisă 
în intervenții. 0 singură dată, Dinamo 
a fost totuși pe punctul de a marca. în 
min. 65, dar Macri, apărut ca prin mi
nune, scoate cu capul în corner o minge 
șutată de Vasile Angliei din apropiere, 
pe care toți spectatorii o vedeau de-acum 
în plasă...

Cu cîteva minute înainte de sfîrșitul 
meciului, Rapidul părăsește poziția „a- 
rici“ adoptată pînă atunci, iese la atac 
și e gata să cîștige un meci pe care spe
rase cel mult să nu-1 piardă mai ales în 
perioadele dificile din repriza a doua. Ba- 

însă nu oprește mingea, ci trage di-lint JACK BERARIU

Un atac dinamovist rămas fără rezultai : Ene II a alunecat ți a căzut, un 
Todor va culege sigur batonul.

Oaspeții s-au comportat foarte slab

Steagul roșu—Farul 5-1 (3-1)
ORAȘUL STALIN, 16 (prin tele

fon). — Concluziile recentei consfă
tuiri a antrenorilor echipelor de cate
goria A cu privire la comportarea 
formațiilor Steagul roșu și Farul au 
fost confirmate cu ocazia întîlnirii lor 
directe, în bună măsură la localnici 
și pe deplin la constănteni. Tn timp 
ce Steagul roșu, îndeosebi în prima 
repriză, a jucat cu acțiuni colective

go’urile lui Constantinescu

rătorii timișoreni și Înscrie (m. 65). 
Deși condusă cu 2—0 echipa studen
ților din Timișoara atacă dezlănțuit 
și R. Lazăr în m. 70 și Mițaru în 
min. 71 trag puternic la poartă dar 
Niculesctt apără. Cîteva minute mai 
tîrziu Hăltnăgeanu trimite cu capul o 
minge în bară, ratînd o mare ocazie 
de a reduce scorul. Cel de al treilea 
gol se produce în min. 85, cînd 
Zanca face o cursă pe extremă, cen
trează și același Constantinescu sare 
dintr-un buchet de jucători și înscrie 
cu capul cel mai frumos goi al par
tide). Afbttrului I. Gheorghiță (Buc.) 
care a arbitrat competent și autoritar 
i sau aliniat următoarele formații:

CORVINUL HUNEDOARA: NICU- 
LESCU — Coiciu, NACU, Tătaru — 
Balint, Molnar — POP, CONSTAN- 
riNESCU, Cuteanu, Zapis, ZANCA.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Curcan — 
Codreanu, ȚURCAN, Neacșu — Hăl- 
măgeamț, Vîlcov — R. Lazăr, Geor
gescu, Petescu, LERETER, MIȚARU.

GH. C1ORANU și
C. MORAR U, corespondenți

nu (ca urmare a unei greșeli a lui 
Marin Marcel), oaspeții — Care la 
sfîrșitul primei reprize păreau mul
țumiți de rezultat — luptă acum pen
tru egalare. Astfel, Minerul joacă 
mai bine și contraatacă periculos în 
special prin Dan I și Sima.

Dintre fazele mai importante ale 
jocului, notăm următoarele: min. 2: 
Anton Munteanu trage periculos de 
la 20 m, dar Kiss reține; min. 8: 
după o frumoasă combinație Dridea, 
Chiriță, Anton Munteanu, ultimul în
scrie, plasat; min. 10: Chiriță ratea
ză o frumoasă ocazie de a ridica 
scorul; min. 15: Țurcan, singur cu 
Sfetcu, trage afară de la 6 m. ; ur
mează o perioadă clară de dominare 
a Petrolului dar Dridea, Zaharia și 
Anton Muntenu ratează, Miri. 43: 

rect, iar balonul trece de puțin pe lingă 
poarta Iui Ufa. Era minutul 88 !

Arbitrul Mircea Cruțescu a condus co
rect ți autoritar un meci disputat fără 
prea multi ardoare, deci care n-a creat 
prea multe „probleme”.

DINAMO BUCUREȘTI: Utu-POPA, 
NUNWEILER III, Panait-VASILE 
LEXANDRU, NUNWEILER IV-V. 
GHEL, Varga, Enc II, Țîrcovnicu, 
timie.

A- 
AN- 
EL

RAPID: Todor-GREAVU, MOTROG 
(cel mai bun de pe teren), Macri-NEAC- 
ȘU, KOSZKA-Ion, Balint, Ozon, Geor
gescu, Văcaru.

de

In

(lucru pe care nu l-a mai făcut în 
repriza secundă cînd fotbaliștii au ac
ționat mai mult individual), Farul 
s-a comportat sub nivelul unei echipe 
de categoria A de la început și pînă 
la sfîrșit.

In prima repriză, ajutați și 
vînt, fotbaliștii din Orașul Stalin au 
dominat clar, în timp ce Farul nu 
a avut decît trei contraatacuri, 
repriza secundă, oaspeții au fost do
minați și mai net; acum însă, mul
țumiți probabil de rezultat, localnicii 
nu au mai acționat în colectiv, în- 
cercînd prea des pătrunderile indivi
duale și ratînd copilărește foarte 
bune ocazii. Din linia de atac a Stea
gului roșu constant pînă la sfîrșit a 
fost doar David, cel mai bun de altfel 
din „22“.

Este adevărat că oaspeții au ju
cat din min. 60 în 10 oameni (Ni- 
culescu s-a accidentat la o săritură 
pentru minge), dar aceasta nu scuză 
slaba lor comportare. Farul a tras 
în repriza secundă doar 4 șuturi spre 
poarta lui Ghiță.

Golurile au fost marcate de Mesza- 
ros (min. 13), Proca (min. 16 și 30), 
Fusulan (min. 50), David (min. 79) 
respectiv Stancu (min. 21).

Arbitrul C. Mitran a condus foarte 
bine echipele:

STEAGUL ROȘU : Ghiță - SBIR- 
CEA, Zaharia, CAMPO — Bîrsan, 
SEREDAI — HAȘOTI, Fusulan. 
PROCA. Meszaros, DAVID.

FARUL: Roman — Buzea, Ciun- 
can, Florescu — STANCU, Bibere — 
VASILESCU, " Comeanu, Ciosescu, 
Niculescu, SEVER.

C. GRUIA si
GH. MĂZGAREANU

corespondenți

Chiriță trage în bară dar mingea 
ricoșează în plasă ; 2—0; min. 44 : 
Dumitru Munteanu trage pe lîngă 
bară; min. 46; Marin Marcel vrînd 
să trimită mingea „acasă" îl ajută 
pe Nisipeanu — care urmărise atent 
faza — să înscrie: 2—1.

Din minutul 80 oaspeții joacă în 
10 oameni, Țurcan fiind accidentat.

PETROLUL PLOIEȘTI: Sfetcu - 
Tendler, Cepolschi, Florea — D. Mun
teanu, Marin Marcel — Zaharia, Ta- 
barcea, Dridea, A. Munteanu, Chiriță.

MINERUL LUPENI : Kiss —
Plev, Coman, Dan II — Mihăilă, Mi- 
hali — Dan I, Szoko, Nisipeanu, 
Țurcan, Sima.

ILIE RADULESCU si 
GH. ALEXANDRESCU 

corespondenți

In afară de satisfacția de a fi a- 
sistat la înscrierea a opt goluri și 
de a se fi... amuzat pe seama gre
șelilor de apărare comise de ambele 
echipe, meciul din deschiderea cu
plajului de ieri de pe stadionul „23 
August" n-a oferit mai nimic celor 
peste 70.000 de spectatori. Dimpotri
vă chiar, spre sfîrșit, atunci cînd 
C.C.A. — avînd victoria asigurată — 
nu mai insista iar Progresul se 
auto-ridiculiza greșind pasele cele 
mai simple în atac și ratînd situații 
clare de gol, publicul și-a manifestat 
zgomotos nemulțumirea. Și pe bună 
dreptate : în repriza a doua a fost 
un joc de foarte slabă calitate, cu 
prea puține faze de fotbal adevărat, 
desfășurat intr-un tempo de... vals 
lent. De mult n-am văzut la un meci 
de categoria A atîtea pase la adver
sar, atîtea mingi trimise înapoi sau 
„amețite" în combinații pe metru pă
trat, atîtea bîlbîieli în fața porții și 
acțiuni de atac începute promițător 
și terminate lamentabil... Cu excepția 
cîtorva acțiuni ofensive întreprinse 
de C.C.A. și care au lăsat să se în
trevadă adevăratele posibilități ale 
acestei echipe și mai ales ale experi
mentatului său cvintet ofensiv, nimic 
nu ne-a arătat — în „deschiderea" 
de ieri —- că echipele noastre merg 
spre o orientare nouă, spre aplicarea 
unei concepții de joc care tinde la 
redresarea fotbalului, Ia îmbunătă
țirea nivelului său tehnic.

Spuneam mai sus că ambele apă
rări au fost slabe. Cea a Progresu
lui, mai ales, care (spre deosebire de 
C.C.A. a cărei poartă a fost apărată 
de un Toma în bună formă) a avut 
un portar complet depășit de meci, 
căruia i se pot imputa trei-patru din 
cele șase goluri primite ieri. Cel 
puțin în repriza a doua el a primit 
3 goluri din șuturi trase din afara 
careului de 16 metri ! Nici apărarea 
militarilor n-a satisfăcut. Și dacă 
totuși linia de mijlocași s-a ridicat 
peste comportarea aceluiași compar
timent în partida pe care am văzut-o 
duminica trecută, linia de fund a 
continuat să manifeste slăbiciuni 
care au generat numeroasele ocazii 
de gol pe care (totuși !) le-a avut 
Progresul. Așa îneît, diferența dintre 
cele două echipe — și, în ultima ana
liză, explicația victoriei echipei 
C.C.A. — a constituit-o comportarea 
atacanților. Militarii au combinat 
mai sigur și mai ales mai simplu. 
Iar în fazele în apropierea porții

U. T. A. la a 4-a victorie pe teren propriu

U. T. A.—Dinamo Bacău 2-1 (0-0)
ARAD 16, (prin telefon). Pe un timp 

ploios și un teren desfundat s-au întîlnit 
două echipe cu două concepții de joc : 
U.T.A., care a pus accent pe atac și 
Dinamo Bacău — în majoritatea timpului 
în defensivă, cu o apărare supranumc- 
rică.

Și cum nici nu se putea mai firesc, și 
de data aceasta tactica ofensivă a dat 
roade : a învins echipa care a atacat și a 
șutat mai mult la poartă. In prima re
priză textiliștii inițiază mai multe atacuri, 
însă nu pot depăși un adversar care lupta 
cu toată însuflețirea pentru un rezultat 
bun. In această parte a jocului U.T A. 
a făcut greșeala că a îngrămădit jocul 
pe centru. Oaspeții au acționat mai în
totdeauna cu contraatacuri rapide, cu 
extremele lansate prin surprindere.

După pauză, tot U.T.A. este cea care 
domină mai mult și în min. 56 Pîrcălab 
ratează o ocazie favorabilă. Două minute 
mai tîrziu, la un contraatac dinamo- 
vist, Drăgoi, ajuns pe centru, se apro
pie de poarta lui Coman ; apărarea ezită 
să intervină. Coman iese în întîinpinare 
și Drăgoi înscrie peste portarul gazde
lor : 1—0 pentru Dinamo. Din acest mo
ment gazdele măresc ritmul de joc și 
ac|ionează mai agresiv. Pîrcălab ratează 
dintr-o poziție clară (min. 59). In min 
67. la un atac al gazdelor, Mețcas pri
mește o pasă și trage : mingea se izbește, 
de un apărător și revine la Pîrcălab care 
egalează (1—1). Peste 3 minute Pop

Știința—Vitoria Bahia 2-1 (2-1)
‘(Urmare din pag. I)

Oaspeții, cu o mai bună pregătire 
fizică, controlează acum mai mult ba
lonul, dar Mureșan și mai ales Mo
gul nu greșesc nici o singură dată.

Arbitrul R. Sabău (Cluj), a condus 
formațiile :

ȘTIINȚA: Moguț — Kromely, Mu
reșan, Costin — P. EMIL, POPESCU 

Constantin și Alexandrescu au știut 
ce să facă cu mingea, dovedindu-se 
aceiași buni realizatori.

Cum a jucat în schimb, în atac, 
Progresul? Mai întîi, toate mingile 
l-au căutat pe Oaidă care a fost ieri 
jucat atît de mult îneît în ultimul 
sfert de oră fiind epuizat nu mai 
pptea interveni la mingi din cele 
mai simple Apoi. Protopopescu și 
Coicea au jucat mereu unul lingă 
altul, au frînat jocul, au pasat nein
spirat. Tn repriza a doua cînd — 
paradoxal — Progresul a dominat 
mai mult, atacanții păreau că nu 
știu ce vor, plimbau mingea lateral, 
de la unul la altul.

Justețea victoriei echipei militare 
nici nu poate fi pusă în discuție. 
Dintre cele două echipe, C.C.A a 
fost — în o-ice caz — cea mai bună. 
Singurul lucru de care se poate piîn- 
ge Progresul este că din cele 5—6 
ocazii foarte bune de gol pe care le-a 
avut n-a fructificat decît două, ceea 
ce a făcut ca pînă la urmă meciul 
să se termine cu o diferență de go
luri a cărei justețe poate fi contes
tată. Autorii punctelor: Alexandrescu 
(min. 29, din centrarea lui Tăt.iru), 
Constantin (min. 44, reluînd o mmge 
respinsă de Bădescu), Constantin 
(min. 50, printr-un șut cu efect de 
la distanță), Raksi (min. 64, cîști- 
gînd mingea într-un duel cu portarul 
a condus-o pînă în plasă), Alexan
drescu (min. 67, cu un șut pe jos din 
marginea careului), Baboie (min 74, 
pornit — din poziție de ofside — în- 
tr-o cursă lungă terminată cu un șut 
plasat), Baboie (min. 80, după o 
combinație cu Coicea) și Tătaru 
(min. 89, cu un șut puternic, de ia 
distanță).

De la C.C.A. au jucat mai bine 
Crișan, Toma și Constantin. De la 
Progresul, o notă bună pentru loniță 
care în repriza a doua a fost mai 
periculos pentru poarta adversă decît 
înaintașii (a tras și o bară!). Arbi
trul M. Popa a condus nesatisfâcător 
față de prestigiul și posibilitățile 
sale, următoarele echipe :

C.C.A. : Toma — Ivănescu, Apol- 
zan, Staicu — Crișan Bone — Ca- 
coveanu. Constantin. Alexandrescu, 
Raksi, Tătaru.

PROGRESUL- Bădescu - Smă- 
răndescu II, Caricaș, Nedelcu — 
loniță. Maior — Oaidă, Protopopescu, 
Coicea. Mafteuță. Baboie.

RADU URZICEANU

pasează aceluiași Pîrcălab, acesta trece 
de Cincu și înscrie : 2—1 pentru U T A. 
Gazdele continuă să acționeze tot mai or
ganizat și domină pînă la sfîrșitul par
tidei.

Arbitrului M. Mihăilescu (Buc )— care 
a condus bine — i s-au prezentat forma
țiile :

U.T.A. : Coman-Szucs, Sereș, Neamtu- 
Capaș, Petschoysejri-Pîrcălab, Mețcas 
Pop, Floruț, Tăucean

Dinamo : Bucur-Giosanii Lazăr. Cinm- 
Gross, Cîrnaru-Drăgbi, Vătafu, Filip. Cî- 
ripoi, Publik.

lată cîteva declarații în legătură cu a- 
ceastă partidă :

N. Dumitrescu (antrenorul ochind 
U.T.A.) : „A fost o lup ă epuizantă pen
tru victorie. UT. A. a greși. îngrămă
dind în unele perioade jocul pe centru. 
Dinamo Bacău s-a bazat prea mult pe a- 
părare, dăunînd astfel frumuseții j<x 
cului”.

G. Nicolae (antrenorul chipei Dinamo 
Bacău) : „Meciul a fost foarte viu dis
putat, dinamic, bărbătesc dar în limi
tele unei perfecte sportivități Puteam 
să obținem un rezultat de eealita tc“.

N. Stănculescu (observator federal) : 
„U.T.A. a practicat un joc mai atrre- 
dv. și a cîștigat pe merit. Corect și 
competent arbitrajul lui M. Mihăilcseu”.

1. NAGYHAT 7.1AAGYI 
corespondent

— Constartin, MARCU, GANE, MA-î 
TE1ANU, H. Moldovan.

VITORIA BAHIA : WILSON — 
VALVIR (Zecea), .Medrado (Valvir); 
Pinquela (Boquinia) — Roberto (Pin- 
quela). Zecea, (Roberțo) — Carlin- 
hos (Gilberto), Gilberto (Ruy), Ruy 
(Mathos), Otoney , (Wasil), Wasil 
(Salvador),



Pierzînd In fațaCS.M.S. Iași tCTUAllHiIiEÂ’SiJWlllNIINAIilOIIAM
Știinta Cluj a ieșit din lupta pentru titlul 

de campioană republicană In meciul atletic feminin de la Neapole Frumoasa victorie
REZULTATE TEHNICE: Construc

torul București — Știința Petroșanii 
3—0 (3—0); Progresul — Știinta
București 0—11 (0—3); G.FJR. Gri- 
vita Rosie — Petrolul 
(34—0); Metalul — 
(0—0); C.S.M.S. Iași 
3—0 (3-0); Știința
C.C.A. 0—3 (0—0).

„Adversarii noștri au fost su
periori, ne-au dominat teritorial. N-au 
știut însă să fructifice nioi una din 
ocaziile avute. Noi asn acționat, mai 
mult, pe contraatacuri. Am socotit 
că este tactica cea mai indicată. Și 
am câștigat..." Aceste cuvinte care a- 
parțin antrenorului echipei Construc
torul, D. Ionesco, reflectă veridic si-

I Ploiești 73—0
Dinamo 5—8 

— Știința Cluj
Timișoara —

torie destul de ușoară. A meritat-o. 
A avut permanent inițiativa, a luptat 
pentru fiecare balon. înaintarea a ac
ționat mai unitar, a dovedit mai multă 
omogenitate. Iliescu, Grigoriu, Roibu 
și Tudorache sînt principalii factori 
ai acestei frumoase victorii. Au în
scris: Iliescu și Dinescu (câte o în
cercare), Giuliani (Iov. de pedeapsă) 
și Tudorache (transformare).

TIBERIU STAMA
♦ G.F.R. Grivîța Roșie a realizat 

ieri în compania Petrolului I Ploiești 
nu numai scorul etapei, ci și aî cam
pionatului. Feroviarii au avut o înain
tare în mare vervă, care — fapt re
marcabil — a înscris mai mult decît 
linia de treisferturi 1 Despre ploieș-

Reprezentativa noastră a învins Italia și a pierdut a luptătorilor romîni
doar la trei puncte întîlnirea cu echipa R. P. Ungare jn competiția internațională

lai Vicol și

Fază din meciul Progresul—Știința București. Grigoriu, ieri unul dintre factorii 
victoriei echipei sale recepționează balonul (și va degaja) cu toată intervenția 

Marinache.
Foto H. Nandy

tuația de pe teren. Studenții din Pe
troșani au avut, în special, în Anti- 
moianu un înaintaș inspirat, comba
tiv, permanent |ie faze. De altfel, în
treaga echipă a Științei Petroșani a 
„mers" (poate mai puțin Ureche). Și 
totuși pripită în momentele cheie, 
Știința Petroșani n-a putut să-și cre
eze nici măcar un avantaj minim, 
în schimb, lucrul acesta l-a reușit 
Constructorul, în min. 26: la o șariă 
a Științei, în „22“-ul Constructorului, 
Leali recepționează balonul, i-1 trans
mite lui Ghica și acesta mai departe, 
în adîncime, lui Rădulescu, care-1 lan
sează spectaculos pe Eliade Simion. 
Ultimului, complet nemarcat, riu-i ră- 
mîne decît să culce balonul în te
renul de țintă advers. Așadar, o vic
torie tactică. Constructorul a realizat-o 
cu aportul întregii echipe, în care 
Teofilovici și-a făcut o reintrare foarte 
bună.

❖ Progresul a pierdut jocul cu 
Știința București. La o săptămînă de 
jocul frumos prestat în compania 15-Iui 
dinamovist, această formație n-a mai 
arătat nimic, n-a știut ce vrea, a 
făcut greșeli elementare de tehnică. 
Mai grav este faptul că, surprinși de 
replica adversarului, jucătorii de la 
Progresul și în special Labo (eliminat 
de altfel în min. 40) și Vicol au 
abuzat de durități, și-au placat dese
ori adversarii direcți, chiar cînd a- 
eeștia nu purtau balontill? Se impune, 
credem, o analiză a activității secției 
de rugbi a acestui club. Progresul 
n-a jucat ieri la nivelul unei echipe 
care activează în campionatul repu
blican. Și acest lucru s-a mai întîm- 
plat și în alte ocazii.

Știința București a obținut o vic-

teni nu se 
au fost sub 
niciodată în pericol apărarea G.F.R.- 
ului. (E. FILIP, coresp.)

♦ După o repriză destul de anostă, 
în care Dinamo a avut o ușoară su
perioritate, jocul a căpătat o alură 
mai însuflețită. Asistăm la câteva faze 
mai spectaculoase. La una din acestea 
inițiată de Ilie și Floarea, Zlătoi-anu 
marchează după o cursă foarte fru
moasă, iar Ghiondea transformă. Di- 
namoviștii continuă să atace și Nagy 
transformă și el o lovitură de pe
deapsă. La scorul de 8—0 Dinamo 
nu mai insistă. Metahirgiștii profită 
de acest fapt și reușesc să reducă 
din handicap prin încercarea lui Boi- 
cenco, care este ulterior transformată 
de Dăiciulercu. (AL. C., coresp.)

♦ întîlnirea dintre C.S.M.S. Iași și 
Știința Cluj nu s-a ridicat la nivelul 
așteptat. A fost mai mult un joc 
pentru rezultat. Gazdele au avut su
perioritatea, mai ales în grămadă și 
la jocul î-i margine. Ele și-au con
cretizat cominarea prin Rosenberg 
care, în min. 34 transformă impecabil 
o lovitură de pedeapsă. Pentru lovire 
intenționată, jucătorii Demian și 
Hossu (Știința) și Herghelegiu 
(C.S.M.S.) au fost eliminați de pe 
teren. (GH. VASILIU, coresp.)

♦ Partida dintre Știința Timișoara 
și C.C.A. a oferit un bun spectacol 
rugbistic. Ea a decurs într-o 
feră de perfectă sportivitate și 
caracterizată prin numeroase 
pe treisferturi desfășurate de 
echipe. Militarii și-au creat 
vantaj minim, prin încercarea reali
zată de Preda.

(N. MIHĂfLESOU, coresp.)

poate spune decît atît: 
orice critică. Ei n-au pus

NEAPOLE 16 (prin telefon). — 
Triunghiularul atletic, la startul căruia 
s-au prezentat selecționatele feminine 
ale Italiei, R. P. Romîne și R. P. 
Ungare, a prilejuit întreceri spectacu
loase, la capătul cărora oficialii au 
înregistrat unele rezultate de valoare. 
Selecționata feminină a țării noastre 
s-a comportat în general bine, reușind 
să întreacă echipa Italiei și fiind la 
un pas de a realiza o frumoasă per
formanță : aceea de a învinge și pu
ternica echipă a R. P- Ungare. Atletele 
maghiare an ieșit în cele din urmă 
victorioase din întrecerea cu reprezen
tantele țării noastre însă numai la o 
diferență de 3 puncte (I): 53—50. Du
elul dintre aceste două echipe a fost 
pasionant și dacă Maria Diți nu s-ar 
fi comportat sub așteptări, sau dacă 
alergătoarele noastre din proba de 
800 m. nu ar fi fost învinse pe ultimii 
metri, atunci victoria ar fi revenit 
selecționatei țării noastre. Dar și așa 
rezultatul este meritoriu, ținând seama 
de faptul că formația R. P. Ungare 
este alcătuită din elemente de valoare, 
fiind în momentul de față una dintre 
cele mai bune echipe feminine din 
Europa.

Din echipa țării noastre s-au evi
dențiat în special sprinterele Ioana Pe
trescu și Crista Maksay. O frumoasă 
impresie a lăsat spectatorilor napoli- 
tani evoluția recordmanei mondiale, 
maestra emerită a sportului Iolanda 
Balaș care a trecut cu siguranță peste 
ștacheta ridicată La 1,80 m., după oare 
a renunțat 
tat valoros, 
forma bună 
tei atlete, 
Manoliu la 
pe care a

să mai încerce. Un rezul- 
care confirmă încă o dată 
din actualul sezon a aces- 
este cel obținut de Lia 
aruncarea discului, probă 

dominat-o categoric, obți-

nînd victoria cu performanța de 
51,19 m.

Iată rezultatele tehnice înregistrate: 
100 m.: 1. Fettescu (R.P.R.) 11,9; 2. 
Fold (R.P.U.) 12,0; 3. Maksay (R.P.R.) 
12,2; 4. Valenti (Italia) 12,3. suliță:
1. Balogh (R.P.U.) 47,84 m.; 2. Antal
(R.P.U.) 47,60 m.; 3. Diți (R.P.R.) 
45,25 m.; 4. Micloș (R.P.R.) 43,87 m.; 
5. Paternoster (Italia) 42,49 m.; 80 
m.g.: 1. Bertoni (Italia) 11,4; 2. Bacs- 
kayi (R.P.U.) 11,4; 3. Benkovics
(R.P.U.) 11,9; 4. Sfancu (R.P.R.) 12,0; 
5. Sîrbu (R.P.R.) 12,1; 200 m.: 1.
Maksay (R.P.R.) 24,9; 2. Petrescu
(R.P.R.) 25,2; Munkacs (R.P.U.) 25,2;
4. Daniela Costa (Italia) 25,3; înăl
țime : 1. Iolanda Ba'aș (R.P.R.) 1,80 
m.; 2—3. Piefa (Italia), Mayer
(R.P.R.) 1,50; 3-4. Beke (R.P.U.), 
Staik (R.P.U.) 1,50 m.; 800 m.: 1.
Szaszvari (R.P.U.) 2:11,9; 2. Kazi
(R.P.U.) 2:12,2; 3. Grecescu (R.P.R.) 
2:13,0; 4. Janaconne (Italia) 2:13,6;
5. Teodorof (R.P.R.) 2:13,9; disc: 1. 
Lia Manoliu (R.P.R.) 51,19 m.; 2. 
Kontsec (R.P.U.) 49,91 m.; 3. Ricci 
(Italia) 48.22 m.; 4. Bognar (R.P.U.) 
47,09 ni.; 5. Cataramă (R.P.R.) 45,82 
m.; lungime: 1. Roszavolgy (R.P.U.) 
5,77 m. (realizat în ultima în.-ercare);
2. Groșii (R.P.R.) 5,70 m.; 3. Pân
dele (R.P.R.) 5,63 m.; Turba (Italia) 
5,51 m.; greutate: 1. Coman (R.P.R.) 
15,07 m.; 2. Bognar (R.P.U.) 13,99
m.‘, 3. Mikus (R.P.U.) 13,91 m.; 4. 
Scherer (R.P.R.) 13,63 m.; 5. Pater
noster (Italia) 13,13 m.; 4x100 m.: 1. 
Italia 47,0 sec.; 2. R.P.U. 47,5 sec.;
3. R.P.R. 47,8 sec.

In meciurile pe echipe rezultatele 
sînt următoarele: R. P. Ungară — 
R. P. Romînă 53—50; iR. P. Română — 
Italia 67,5—36,5; R. P. Ungară — 
Italia 59—44.

de la Budapesta
(Urmare din pag. 1)

Bakonyl (R.P.U. n) și la puncte pe . ------------ ------ . p CTp_pe .
Kostan tino vic (R.P.F.I.). 73 kg : 
ciumaru (R.P.R.) învinge la puncte pa 
Viliam (R.P.U. II) și pierde la puncte 
la Pazder (R.P.F.I.). 79 kg : L Popescu 
(R.P.R.) deși obține tuș în minutul 4 
împotriva Iul Giczi (R.P.U. II), nu pri
mește decizie decît la puncte după con
sumarea celor 12 minute de luptă. In 
întîlnirea cu iugoslavul Nemedi, el ob
ține încă o victorie la puncte. 87 kg : 
Hrehoreț (R.P.R.) face med nul cu Sza
bo (R.P.U. II) și obține victorie la punc
te împotriva lui Kardoș (R.P.F.I.). Lup
tătorul romîn a avut totuși o compor
tare slabă. Grtea : Pavel (R.P.R.) obține 
med nul cu Vigh (R.P.U. IQ și cu Ci- 
takovic (R.P.F.I.).

In întîlnirile finale care s-au disputat 
duminică seara, luptătorii romîni s-au 
comportat Ia înălțimea așteptărilor, cu
cerind 4 titluri individuale. V. Hreho
reț și Al. Geantă au refăcut handicapul 
din primele două întâlniri și alături 
de Simion Popescu și M. Bolocan, au 
urcat pe podiumul învingătorilor. Iată 
rezultatele ultimelor meciuri: cat. 52 kg: 
Nistor (R.P.R.) b.p. Olveti (R.P.U.) ; cat. 
57 kg : S. Popescu (R.P.R.) b.p. Bori 
(R.P.U.) ; cat. 62 kg ; Al. Geantă (R.P.B.) 
termină la egalitate cu I. Polyak, - 
(R.P.U.) ; cat. 67 kg : M. Bolocan 
(R.P.R.) b.p. Iehoda (R.P.U.) ; cat. 73 kg: 
Rinzmaier (R.P.U.) b.p. P. Cîrciumaru 
(R.P.R.) ; cat. 79 kg • Kovacs (R.P.U.) 
b.p. Ion Popescu (R.P.R.) ; cat. 87 kg : 
V. Hrehoreț (R.P.R.) termină la egali
tate cu Patlti. (R.P.U.) ; cat. grea : Koz- 
ma (R.P.U.) b. tuș Pavel (R.P.R.).

Clasamentul final : 1. R. P. ROMÎNA 
24 p. - 4 tMhirl individuale ; 2. R. P. 
Ungară 1 — 3 titluri individuale ; 3. 
R. P. F. Iugoslavia 16 p. — 1 titlu indi
vidual ; 4. R. P. Ungară n 12 p.

Moldova Chișinău

i

Torpedo Moscova este noua campioană 
U. R. S. S.de fotbal a

Invingînd ou 2—1 pe Dinamo Kiev, 
Torpedo Moscova nu mai poate fi 
ajunsă în fruntea clasamentului tur
neului final al campionatului U.R.S.S- 
Echipa uzinei de automobile „Li'ha- 
ciov“ din Moscova realizează astfel 
excelenta performanță de a cîștiga 
campionatul de fotbal al Uniunii So
vietice. Totodată, Torpedo pune capăt 
prin performanța sa unei curioase

tradiții: de 25 de ani, de cîn.d echipele 
sovietice de fotbal își dispută supre
mația, trofeul a fost în posesia a nu
mai trei formații: Dinamo Moscova, 
Spartak Moscova și T.S.K M O.

Tot în cadrul turneului final Dina
mo Moscova a terminat la egalitate 
cu S.K-A. Rostov: 1—1. In clasament 
Torpedo are 14 puncte, Dinamo Kiev 
10, Dinamo Moscova și S.K-A. Rostov 
cîie 9 puncte-

(Prin telefon).—Sîmbătă după-masă a 
avut loc pe stadionul Republicii din Chi- 
șinău, întîlnirea internațională de fotbal 
între echipele Moldova din localitate și 
C.S.M.S. Iași. Meciul s-a încheiat cu 
victoria formației gazde, la un scor mi
nim : 2—1. Primul gol al partidei a fost 
înscris de Voica în min 37 la o pasă a 
lui Unguroiu. Moldova a egalat în min. 
62 prin Pracenko. Cu un minut înainte 
de fluierul final Korolkov a marcat din
tr-o lovitură de la 11 m golul victoriei.

PentatlomștH maghiari
se

atmos- 
a fost 
acțiuni 
ambele 
un a-

Ieriy la Leipzig, a fost deschisa 
cea de a 14-a Olimpiada de șah

BERLIN (prin telefon de la redacția xia, 
rului ,,Sp»rt-Echo“). —

Ieri după-amiază, în marea sală a Teatru
lui din Leipzig a avut loc deschiderea ofi
cială a celei de a 14-a ediții a Olimpiadei 
de șah. Participanții la întrecere au fost sa
lutați de Arno Becker, președintele Uniunii 
germane de țah De menționat că în mijlocul 
concurenților se află ultimii patru campioni 
ai lumii Mihail Tal, Mihail Botvinik, Va- 
silii Stnîslov fi dr. Max Euwc, precum ți 
numeroși mari maeștri ți maeștri internațio
nali. La actuala ediție a întrecerii iau parte

Sâmbătă la Kiev:

Piotr Bolotnikov a întrecut cu 1196 sec. 
recordul mondial al lui Kuf pe 10.000 m

Expoziția 
Olimpia, 
numeroa- 
de Fcdc-

Noua performantă : 28:18,8!
Sîmbătă au început la Kiev campiona

te de atletism pe echipe ale U.R.S.S.
Prima zi a întrecerilor a fost marcată 

Ac o excepțională performantă realizată 
de fondistul Piotr Bolotnikov. Penii u 
a treia oară în acest an Bolotnikov a în
cercat să întreacă recordul mondial de
ținut din 7956 de faimosul atlet Vladi
mir Kuț. De data aceasta tentativa sa a 
fost încununată de succes. Campionul 
olimpic a plecat puternic din start, par- 
curgi ud primii 1000 de metri în 2:43,0 
cu 2 secunde mai repede decît în cursa 
record a lui Kuț. El s-a desprins de plu
ton alergînd tot timpul de unul singur. 
In aceste condiții este desigur mai difi
cil de învins un record atît de valoros 
cit era cel pe care îl asalta Bolotnikov

Intr-o formă excelentă alergătorul reu
șește tur cu tur să acumuleze o „zestre" 
considerabilă de secunde fițță de graficul 
pe care îl realizase Kuț. Astfel, înaintea 
ultimului tur Bolotnikov „mergea" crt 
70,5 sec. sub recordul lui Kuț. Pentru 
toți devenise evident că performanța su
premă în cursa de 10.000 metri va ți 
ameliorată. Pe ultimii 400 metri Bolot
nikov dezlănțuie un sprint extraordinar 
reușind să mai smulgă recordului încă 
1,1 sec. El încheie alergarea în excepția 
naiul timp de 28:18,8 stabilind un nou 
record al lumii care este superior cu 11,6 
secț vechiului record deținut de Kuț de 
la 11 septembrie 1956.

Cu mult interes a fost urmărită proba 
de sâritură In tnăl[ime care aducea Ia

start un faimos „trio" olimpic : campio
nul olimpic Savlakadze, recordmanul eu
ropean Brumei și Bolșov. Gruzinul a de
monstrat din nou înaltele sale calități 
reușind să se stăpîncască mai bine 
și să învingă cu o performanță 
bună : 2,12 m. Bolșov a fost al doilea 

2,09 m iar Brumei, creditat în acest
i cu un record de 2,19 m a trebuit să 

mulțumească doar cu locul III și cu 
i rezultat sub posibilități — 2,06 m. 
Anatolii Mihailov a cîștigat cu multă 

siguranță cursa de 110 m g. în 13,9 sec. 
iar campioana olimpică Irina Press cea 
pe 80 m. g. în 10,9 sec. întrecerile con
tinuă pînă la 19 octombrie

cu 
an 
se 
un

echipe din 41 de țări, cifră record în istoria 
competiției.

Cu vii aplauze a fost întîmpinat Ia tribu
nă Johannes Dieckmann, președintele Camerii 
Populare a R. D. Germane, președinte de 
onoare al Olimpiadei. Johannes Dieckmann a 
declarat deschisă cea de a 14-a ediție a în
trecerii.

In continuare președintele F.I.D.E., Folke 
Rogard a înmînat lui V, Ragozin diploma 
de campion mondial acordată de Federație 
marelui maestru Mihail Tal precum ți me
dalia de aur transmisă lui Mihail Botvinik 
pentru coatribuția ce a adus-o Ia progresul și 
dezvoltarea șahului.

Tot duminică a fost deschisă și 
internațională organizată cu prilejul 
dei. De un marc succes s-au bucurat 
sele panouri ți exponate prezentate 
rația de șah a U.R.S.S.

Astăzi au loc partidele primei runde din 
cadrul seriilor preliminare.

Au fost trase Ia sorți grupele preli
minare, în cadrul cărora vor fi desem
nate cele 12 echipe participante la fi
nala competiției. S-au prezentat 40 de 
reprezentative de țări (reprezentativa 
Porto Rico nu a sosit încă la Leipzig). 
Echipa țării noastre face parte din gru
pa a patra Iată repartiția echipelor pe 
grupe (în ordinea tragerii la sorți) :

Grupa I : Iugoslavia, Indonezia, Fran
ța, Malta, R. P. Albania, Finlanda, RJD 
Germană, Norvegia, Izrael, R. P. Bul
garia,

Grupa U : India, U.R.S.S., Filipine, Au
stria, Italia, Argentina, R. P. Polonă, 
Portugalia, Monaco, Olanda.

Grupa III : Tunisia, Grecia, R. P. 
Mongolă, Suedia, Bolivia, R. P. Ungară, 
Anglia, R. S. Cehoslovacă, Islanda, Da
nemarca.

Grupa IV : R. F. Germană, Ecuador, 
Cuba, Irlanda, Belgia, Liban, Spania, 
S.U.A., Chile. R. P. ROMÎNA,

pregătesc pentru întrecerea 
de Ia București

BUDAPESTA (Agerpres) Pentatlo- 
niștii clubului maghiar Honved se pre
gătesc intens ît< vederea participării 
la primul campionat de pentatlon mo
dern al echipelor militare din țările 
socialiste care va avea loc la Bucu
rești. Echipa pentatlo.niștilor magh-ari 
va fi alcătuită din Otto Torok, Geza 
Torok, Szaniszlo și Body. Concursul 
de la București constituie un prim 
criteriu de selecție al pentatloniștilor 
maghiari în vederea campionatelor 
mondiale care vor avea loc în 1961 la 
Moscova.

PE SCURT
• La Moscova se pregătește o inare 

expoziție care va oglindi uriașele reali
zări obținute în U.R.S.S. pe tărîmul dez
voltării mișcării de cultură fizică șl 
sport. Expoziția va fi prezentată în 25 
mari capitale ale lumii.

• Echipa de tenis de masă a U.R.S.S., 
alcătuită din G. Averin, R. Paskiavicius 
și A. Saunoris a plecat într-un turneu 
în Anglia unde va susține mai multe me
ciuri, întîluind printre altele și reprezen
tativa fării.

© Cu prilejul unui concurs de parașu
tism sportiv desfășurat la Hopei, trei 
sportive din R. P. Chineză au stabilit un 
nou record mondial în proba de aterizare 
la punct fix cu deschiderea întîrziată 
a parașutelor. Lansîndu-se de la o înălți
me de 1.000 m grupul parașutistelor al
cătuit din Li Ven-siu, Tan Ho-siu. Tu 
Ciu-fan au realizat o medie de 2,36 m 
de centrul cercului. Vechiul record mon
dial era de 2,83 m.
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