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Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. R. Romînâ

după amiaiză în sala Pătatului R. P. Rotnîne a avut loc adu- 
organizată de Comitetul orășenesc P.M-R, București și Corni- 
ad Stalului popular ad Capitalei eonsacrată sărbătoririi zW
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IERI, LA UNGHENI

„Ștafeta prieteniei ramfna-sevietice" a fost predata 
intr-a atmosferă sărPătorcastă

UNGHENI 6.
Timișul nostru special).

îmbrăcat in haină de sărbătoare, la
tul a întîmpinat sîmbătă cu entuziasm 

purtătorii mesajului de dragoste și 
irie.tenie adresat de către tinerii din 
>atria noastră eroicului popor sovietic 

prilejul celei
Marii Revoluții 
'srie.

Piața Unirii a 
tradiționalul miting organizat cu ocazia 
primirii ,,Ștafetei prieteniei romlno-so* 
notice". Intr-o atmosferă sărbătorească 
purtătorii ștafetelor din regiunile Iași 
>, eava, după ce au dat citire mesa
jelor lor le-au înmînat ștafetei sosită din 
Capitala țării noastre care înmănuncfcia 
ca intr-un imens buchet sentimentele de 
caldă prietenie ale oamenilor muncii de 
pe întreg cuprinsul patriei, adresate con
structorilor . comunismului. Printre me
sagerii sosiți din București se afla un 
grup compact de motocicliști, în care pu
teau fi recunoscuți maeștrii sportului 
N. Buescu, Gli Ioniță, Șt. Iancovici, N. 
Dănescn, Gr. Bereni, L. Szabo ș.a. A 
doua zi dimineață ștafeta reunită s-a 
îndreptai spre punctul de frontieră Un
gheni. întregul traseu a fost străbătut 
într-o atmosferă entuziastă. Mii de oa
meni ai muncii, tineretul din sate, au 
ieșit cu brațele încărcate de flori pentru 
a-și manifesta dragostea față de marele 
popor sovietic.

La ora 11 delegația romînă s-a aflat 
în fața podului de peste Prut. Im jumă
tatea lui ne-au întîmpinat prieteni 
'scumpi; reprezentanții tineretului și spor-

(prin telefon de In tivilor sovietici. Este greu să redai în 
cuvinte momentul solemn, utit de emoțio
nant al acestei înltlniri. Sltîngeri de 
mină, îmbrățișări, schimbul buchetelor 
de flori, toate exprimau sentimentele pro
funde care leagă pentru vecie cele două 
popoare prietene. Solia tineretului romîn 
a fost întîmpinată de o mare delegație 
în frunte cu Ivan Kuschievici, președin
tele Uniunii asociațiilor și organizațiilor 
sportive din R.S.S. Moldovenească. Din 
delegație făceau parte reprezentanți ai 
Comsomolului, ai sovietelor locale., ai 
sindicatelor, precum și numeroși spor
tivi fruntași. Am făcut cunoștință cu 
maestrul sportului și campion de atle
tism al U. R.S.S., Gusman llasanov, pri
mul medaliat olimpic al R.S,S. Moldo
venească, cu Nadia Napolnikova 'maestră 
a sportului și campioană de gimnastică 
acrobatică a R.S.S. Moldovenească ș.a. 
Sosirea ,,-Ștafetei prieteniei romîno-so- 
vietice” a prilejuit un impresionant mi
ting în piața Lenin din localitate. După 
amiază, delegația romînă condusă de iov. 
Victor Voichiță, șeful secției de propa
gandă. a U.C.F.S., a luat parte la o șe
dință festivă, în cadrul căreia conducă
torul delegației noastre a înmînat me
sajul de prietenie al tineretului și spor
tivilor din R. P. Romînă adresat tine
retului și sportivilor din U.R.S.S. Din 
nou clipe emoționante. Tov. V. Voichiță 
a arătat că „este o mare cinste pentru 
componenții delegației romme să trans
mită poporului frate sovietic mesajul de 
dragoste și recunoștință al poporului ro- 
mîn cu prilejul celei de a 43-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie”.

Predarea ,,Ștafetei prieteniei romîno- 
5ovictice“ a constituit un minunat pri-

de a 43-a aniversări a 
Socialiste din Oct om-

găzduit și în acest an

Ivj peutnt sportivii romim de n cunoaște 
o surie de importante realixăni pr tărim 
economic, cultural ți sportiv olrținute 
de tineretul din R.S.S. MtUdoiumatiscă. 
Sportul cunoaște aci o mare înflorire. 
Astfel, in cursul anului I960 în .R.S.S. 
Moldovenească au fost pregătiți 4ft de 
maeștri ai sportului, s.au obținut mai' 
multe titluri de campioni ai U.R.S.S., iar 
oîțiva dintre sportivii de aici au făcut 
parte din reprezentativa olimpică a 
LI.R.S.S. care s a impus cu utila. autori
tate în J, O. de la Roma. De asemenea 
mari succese s-au obținut în ceea ce pri
vește sportul de mase și în deosebi spor
tul sătesc.

Intîlnirea sărbătorească de la Ungheni 
va rănii ne multă vreme vie în amintirea 
noastră. Din nou ne am convins de pro
fundele sentimente de dragoste și prie
tenie ce leagă poporul romîn de marele 
popor sovietic, constructor al comunis
mului.

VALERIU CHIOSE

Petrolul la prima victorie in campionat
■ț Rezultate tehnice : OlF.R. .Grivîfa
-» Roșie — Dinamo 13—0 (8—0);
" Știința București — Știința Citij 
i- 3—0 (3—0) ț C.C.A. — Gonstruc- 
-- torul 28—3 (8—3) ; Petrolul Plo- 
" iești — Știința Timișoara 9—6 
-- (6—6) ; C.S.M.S. Iași — Metalul 
" 6—5 (6—0) ; Știința Petroșani —

Progresul 6—3 (3—3).

® C.F.R. Gr ivi ța Roșie și-a netezit 
drumul spre titlu, obținând ieri în fața 
XV-lui diaamovist, un adversar întot
deauna redutabil, o victorie de presti
giu. Desfășurînd un joc complet, care 
a entuziasmat, feroviarii au realizat, 
după părerea noastră, cea mai bună 
partidă din actualul sezon. Remarca
bila a fost concepția 
adoptată de rugbiștii 
această partida-ctieie.
ar fi riscat

modernă de joc 
de Ia C.HR. în 
Altădată ei nu 

fiind importanța

îintîlniriî — să deschidă continuu jo
cul. Cum se explică atunci o aseme
nea „îndrăzneală" ? Tocmai printr-o 
creștere simțitoare a tehnicii indivi
duale a majorității sportivilor fero
viari. Dacă adaugăm la aceasta forța 
și omogenitatea, cu totul deosebite a 
pachetului de înaintași feroviari, ca și 
modul impecabil în care a circulat ba
lonul pe «linia de treisfeduri, vom avea 
o îmbine atotcuprinzătoare a facto
rilor qare au detcrin-inat o victoria atît 
de clară. Și aceasta, în ciuda faptului 
că Dinamo s-a prezentat ieri cu cea 
maj bună formație și care a dat per
manent o replică demna de un ase
menea adversar. Le-a lipsit însă di- 
namoviștilor hotărîrea î« finalizarea

D. CALLIMAiGHI 
T. STAMA

Duminică 
narea festivă 
fotul .executiv ___  ... . ___  ____ _ __ ___ ___ _
de 7 -Noiembrie, ..cea de-a, 43-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste .din 
Octombrie.

Pe funidailul scenei dominat de tm mare medalion cu portretul lui Viat 
dimir Mici Lemin erau înscrise datele festive: 1917—1960, iar dedesubt urarea 
„Trăiască a 43-a aniversare a Maicii Revoluții Soda,liste din Octombrie**.’

In prezidiiull adunării au luat loc tovarășii : Chivu Stoica, G eorghe 
Apostol, Emit Bodnăraș, Nicolae Geaușescti, Alexandru Driăghiei, Ion (iheor- 
ghe Maurer, Alexandru Moghioroș, A. A. Epișev, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, Dumitru Colin, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi t ec, Mihai 
Dales. Janos i’azekaș, Alexandru Bîrlădeanu, general maior I. P. Jurav ev, 
atașatul militar, naval și al aerului all Uniunii Sovietice la București, 
Florian Dănătache, Virgil Trofin, Maria Rosetti, acad, lorgxi Iordan, meunhri 
corespondenți aj Academiei R.P.R. prof. V. iNovacu și prof. C. Dinculescu, 
D. Diaconescu, Eroul Muncii Socialiste At. Godescu, de la Atelierele C.F.R. 
„Grivița Roșie", Ioana Dincă, muncitoare fruntașă la uzinele „7 Noiembrie" 
și Dionisie Balaș, muncitor fruntaș la uzinele „Mao Țze-dun".

In sală se aflau membri ai G.C. all P.M.R., membri ai guvernului, ai 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, conducători ai organizațiilor obștești 
și ai instituțiilor centrale, delegați aj oamenilor muncii din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei, academicieni și alți oameni de știință și cultură, 
activiști de partid, de stat și ai organizațiilor obștești, ziariști romirii și 
corespondenți ai presei străine.

Au fost de iată șefii unor misiuni diplomatice acreditați ân R. P. RiHttftiă, 
membrii Ambasadei Uniunii Sovietice la București și afli membri ai corpului 
diplomatic.

Au fost intonate imnurile de stat alle R. P. Romine și Uniunii Sovietice.
Adunarea a fost deschisă de •tovarășul Florian Dănălache, membru al 

C.G. al P.M.R., priin-secretar al Comitetului orășenesc P.M.R. București.
Despre cea de-a 43-a aniversare ă Marii Revoluții Socialiste din Oc

tombrie a vorbit tovarășul Nicolae Ceausescu, membru al Biroului ’Politie 
și secretar al C.G. al P,M.R.

Cuvintanea a fost subliniată în repetate «înduri de puternice 
A vorbit ajpoi ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al 

Sovietice la București, A. A. Epișev.
Guvînitarea sa a fost primită cu aplauze îndelungate.
Participanții ,Ia adunare au ovaționai îndelung pentru «narea 

Sovietică și gloriosul său Partid Comunist, pentru Partiduil Muncitoresc 
Romîn și Comitetul său Central, pentru prietenia de nezdruncinat dintre 
ipoporul romîn și popoarele Uniunii Sovietice, pentru lagărul de neînvins al 
țărilor socialiste, pentru pace în lumea întreagă.

A urmat tun bogat program artistic.
(Agerpfsw)

aplauze. 
Uniunii

! Iții una

De data aceasta în categoria A

Constantin a pătruns în careu șt 4 tras puternic, pg jos: goli (Fază din meciul Rapid .—■ Știința Cluj 0—1).

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4 M4 » ♦ » ♦ » ♦; * * »♦♦»♦»♦:♦♦♦♦♦♦»♦ ♦ ♦ W

Surpriza etapei și a turului: REZULTATELE DE IERT

(Continuare în pag. a 2-a)

IPosmoșanu a încercat să pătrundă din margine prin linia dinamovistă, iar el

Mmerul-C.C.A. 2-0 (1*0) la București!

a fost oprit printr-un placaj sec (CiFjR. Dinamo : 13—Di.
■Fote: T. Roibu

Nici cea de a dona echipă bucu- 
reșteană programată .ieni, în cuplajul 
de Ila „23 August", n-a retișit mai 
mult decît prima (Rapid). Minerul 
Lupeni (cine ar fi crezut?...) a în
vins pe C.C.A. cu 2—0 (1—0), reali
zing — în același timp — surpriza 
etapei și a turului și confiirmînd pro
gresele în joc realizate în ultimul 
timp. De altfel, ultimele șase rezul
tate dovedesc din plin acest lucru :
1— 2 cu Dinamo București. 2—1 cu 
Steagul roșu, 1—2 cu Petrolul, 1—0 
cu U.T.A., 2—0 cu Rapid și, ieri,
2— 0 cu C.C.A. Că aceste rezultate nu 
au fost întîniplătoare s-a văzut ieri 
cînd Minerul s-a impus, mai ales în 
prima repriză, printr-un joc curat, 
desfășurat larg, destul de variat, plin 
de elan și eficace. Anul de experien
ță în prima categorie i-a folosit; 
practică un joc organizat, gîndit. 
Ieri, în prima repriză a acționat după 
schema tactică 1—3—3—4 (cu cen
trul Szoke retras între mijlocași de 
unde a dirijat echipa și în apărare 
și în atac), ceea ce i-a permis să-și 
organizeze .jocul în -mijlocul terenu-

lui, pe care l-a și stăpînit în unele i 
perioade, lansînll atacuri c»Fe au 
derutat deseori apărarea echipei) 
C.CA. După pauză, oaspeții și-au 
luat măsuri de apărare Iară să intre 
însă într-o defensivă distructivă. Ei 
s-au organizat pe o eșalonare în a-; 
dînoime: trei din cei patru .înaintași • 
(de regulă Turcan — Nisipeanu —; 
Cucu) au format o primă linie de
fensivă. în fața celorlalte două. Ast
fel și-au păzit cu strășnicie poarta ( 
ți, o dată intrați în posesia mingii., 
au pornit organizat la contraatac, 
surprinzînd deseori apărarea buou- 
reșteniior; în felul acesta, cu un ac
cent «nai mare pe apărare, au reușit' 
să reziste presiunii puternice din re
priza a doua a echipei C.C.A.

Este drept că formația campioană 
a jucat o repriză întreagă (a doua) 
în 10 oameni; Jenei s-a accidentat 
în min. 19, a continuat să joace, 
dar n-a ;mai reintrat după pauză.

Rapid - Știința Cluj
C.C.A. — Minerul
Farul — Dinamo București 
C.S.M.S — Dinamo Bacău 
Corvinul — Progresul
U.T.A. - petrolul
St. >roșu — Știința Timișoara

CLASAMEIMTUL

o-i 
0-2 
o-i
)D-2
1-1
E—*1
3-0

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

1. Dinamo București 10 7 3 0 19: 6 H
2. C.C A. 10 7 0 3 28:16 14
3. U.T.A. 1Q 6 1 3 19:12 13
C Petrolul 10 4 4 2 17 :11 1'2
5. St. roșu 10 5 1 4 20:15 11
6. Raijid 10 3 4 3 13rt2 10
7. Dinamo Bacău 10 '5 0 5 17:16 19
8. Minerul 10 5 0 5 14rl7 10
9. Progresul 10-3 3 4 18:22 9

10. Știința Cluj 104 15 15:19 9
11. Corvinul 10 3 2 5 12:19 8
12. C S.M.S. 10 226 16:22 «
13. Farul 10 2 2 6 16:27 8
14. Știința Timișoara 10 2 1 7 14:24 5

ETAPA VIITOARE (13 noiembrie)

P. GAȚU

(Contuiuare in pag- a 3-a^

G.S,M.S. — Steagul roșu, C.C.A- —’ 
Dinamo București, -Petrolul — Știința 
Timișoara, Dinamo Bacâu — Farul, 
Rapid — Progresul, Știința Clăi r- 
Minerul. Meciul Corvinul — U.T.A. sa 
va dișputa -la 10 -noiembrie.



Știința Cluj învinsă acasă de Dinamo București!
FEMININ

VOINȚA ORADEA—ȘTIINȚA I.C.F. 
37—41 (18—27). Jocul a avut un final 
dramatic, în ultimele două minute con
ducerea Ia scor alternînd nu mai puțin 
dc șapte ori de partea ambelor formații. 
Mai decise în acțiuni, studentele bucu- 
teștene au reușit în cele din urmă să 
obțină o victorie meritată.

6. S. ORADEA—VOINȚA ORAȘUL 
STALIN 63—56 (31—28). Partida a 
fost dinamică, spectaculoasă și de un 
bun nivel telinic. Victoria localnicelor 
este pe deplin meritată. Au marcat : Taub 
10, Tîrziu 21, Farkas 12, Blaga 4, Sima
4, Darabas 8, Nagy 2, Vigh 2 pentru 
C.S.O. și Kraus 31, Roșu 4, Kloschncr
5, Kligner 6, TIoracek 4, Popa 4 și Savu 
2 pentru Voința. (Mircea Pop-corcsp.).

ȘTIINȚA CLUJ—RAPID BUCUREȘTI 
41—64 (21—18). Studentele nu au re
zistat experimentatei echipe bucureștene 
decît în primele 18 minute de joc. După 
pauză, Tapidistele, datorită unei pregătiri 
superioare, s-au impus categoric, obți- 
nînd o victorie la scor. An înscris : R. 
Pop 20, Jujescu 6, Bugar 4, Godri 5, 
Enea 2, Szilagyi 2, Greța 2 pentru Știința 
și G. Gheorghe 22, Si dea 13, Fercncz 6, 
Racoviță 11, Dumitrescu 6, Răducanu 6 
pentru Rapid. (A. Dumitriu-coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI—VOINȚA TG. 
MUREȘ 64—77 (22—33). Gazdele au 
tratat foarte mult In acest joc. Baschet
balistele mureșene au jucat mai organi- 
aat, au aruncat la coș din poziții mai 
clare, obținlnd în cele din urmă o vic
torie clară. (I. Rădulescu-corcsp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI—MURE
ȘUL TG. MUREȘ 56—57 (34—31).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—CONSTRUC
TORUL BUCUREȘTI 54—42 (24—17).

MASCULIN

DINAMO TG. MUREȘ—ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 76—69 (41—43). După o 
repriză egală, mureșenii au atacat mai 
insistent, luînd un avantaj care le-a per
mis să joace mai calm în final și să ob
țină cea de a doua victorie consecutivă 
în acest campionat. (V. Kadar-coresp. 
regional).

ȘTIINȚA CLUJ—DINAMO BUCU
REȘTI 45—48 (23—17). Ambele for
mații au jucat sub posibilitățile lor. Deși 
au condus la pauză, studenții nu au mai 
rezistat ritmului de joc impus de dina- 
moviști în partea a doua a întîlnirii, 
părăsind terenul învinși. Au înscris : Kiss 
15, Giurgiu 6, Dudcscu 6, Caragheorghe 
5, Negoiță 5, Vasilescu 5, Visner 5, Pa- 
raschivescu 1 pentru Dinamo și Demian 
TI, Sarosi 9, Albu 7, Bugnariu 7, Vizi 8, 
Till 2, Chioreanu 1 pentru Știința. (A. 
Himilriu-coresp.).

ȘTIINȚA CRAIOVA—DINAMO ORA
DEA 82—56 (35—26). Confirmînd for
ma bună în care se află, localnicii au 
obținut o nouă victorie, de data aceasta 
la scor. învingătorii au avut cei mai buni 
jucători în Viciu (22), Gh. Hofman 
(19) și Popa (12) în timp ce oaspeții 
nu au contat decît pe Mokoș (19) și 
Suhai (12). (V. Săndulescu-coresp.).

VOINȚA IAȘI-STEAGUL ROȘU ORA
ȘUL STALIN 62—58 (28—15). Basche- 
baliștii ieșeni au obținut o victorie pre
țioasă datorită, în special, unei precizii 
mai bune în aruncările de la semi dis
tanță. (1. Hîncu-coresp.).

C.C.A.—ȘTIINȚA TIMIȘOARA 7&— 
64 ( 32—31). Studenții timișoreni au 
făcut o partidă foarte bună. Atacînd in
sistent și aplicînd o apărare om la om 
strictă, ei au reușit multă vreme să țină 
pasul cu campionii țării, fiind depășiți 
în ultima parte a partidei în deosebi din 
cauza insuficientei rezistențe. Echipa 
C.C.A. a fost surprinsă de replica dîr- 
ză a timișorenilor, din care cauză atacul 
nu a avut eficacitatea obișnuită. In ge
neral, meciul a plăcut datorită fazelor 
spectaculoase, rapide, precum și puterii 
de luptă manifestată de jucătorii am
belor echipe. Scorul de 78—64 (32— 
31) pentru G.G.A. a fost realizat de: 
Ncdef 20, Fodor 12, Niculescu 12, No- 
vacek 16, Folbert 8, Nedclea 8, Cim- 
poiaș 2, pentru C.C.A., Pușcașu 12, 
Drăgătoiu 14, Wilwert 10, Ivanici 4, 
Drache 6, Popovici 13, Spătaru 4 și 
Plocșteanu 1, pentru Știința. Au condus 
corect, făcînd însă greșeala dc a lăsa 
jocul prea liber, arbitrii G. Armășescu 
și A. Balasz.

RAPID BUCUREȘTI—C.S.M. GALAȚI 
71—45 (41—22).

Au fost desemnați finaliștii 
orașului București 

la lupte libere
In sala Floreasea, s-au desfășurat, 

duminica dimineață, finalele pe Capitală, 
ale campionatelor republicane individuale 
de lupte libere seniori. Im această etapă 

. — a Vl-a — au participat peste 70 de 
luptători din cluburile și asociațiile bucu- 
reștene. întrecerile au fost, în general, 
spectaculoase. Totuși se observă că nu 
există încă prea multă preocupare pentru 
problemele tehnice din partea antreno
rilor, mulți sportivi folosind procedee 
de lupte „clasice” în loe de „libere”. 
Cele mai spectaculoase întîlniri au fost 
cele dintre V. Ion (Progresul)—D. Dra- 
gomir (Progresul) Ia 57 kg; Al. Ruzsi 
(Dinamo)—N. Cristea (Metalul) la 52 
kg ; D. Popescu (Dinamo)—Al. Geantă 
(G.G.A.) la 62 kg; H. Mavridis (Me
talul)—E. Roman (Progresul) la 67 kg. 
și altele. Iată primii clasați în etapa a 
Vl-a : 52 kg: 1. Al. Ruzsi (Dinamo) 2. 
V. Vlad (Dinamo), 3. N. Cristea (Meta
lul) ; 57 kg: 1. V. Ion (Progresul), 2. 
D. Dragomir (Progresul), 3. Fl. Matache 
(Progresul); 62 kg: 1. AI. Geantă 
(G.G.A.), 2. V. Popescu (Dinamo), 3. 
AI. Radu (Semănătoarea) ; 67 kg: 1.
D. Mavrodin (Metalul), 2. E. Roman 
(Progresul), 3. M. Gheorghiu (Metalul); 
73 kg: 1. P. Cîrciumaru (G.G.A.) 2.
V. Mihai (Progresul), 3. L. Wertain 
(Constructorul); 79 kg: 1. C. Badea 
(C.G.A.); 87 kg: 1. O. Rctfalvi
(G.G.A.), 2. M. Scînteîe (Progresul^ ; 
grea: 1. T. Tarbă (C.C.A.), 2. P. Daș- 
clu (C.C.A.), 3. V. Constanlinescu (Pro
gresul).

N. TOKACEK-corcsp.

Ieri sm categoria B
Seria I

Rulmentul Bîrlad—Unirea Iași 1-0
(1-0).

C.S.M. Brăila—Rapid Focșani 2—0 
(2-0).

Steaua roșie Bacău—Dinamc Sucea
va 1—4 (0—2).

Foresta Fălticeni—S.N.M. Constanța 
1-1 (1-0).

Prahova Ploiești—Flacăra Moreni
4—2 (1—1).

Dinamo Galați—Metalul Tîrgoviște 
3—0 (1—0).

C.F.R. Pașcani—Poiana Cîmpina 
2—2 (1—0).

CLASAMENT

ETAPA VIITOARE

1. Metalul Tîrgoviște (1) 10 8 1 1 35:10 17
2. Dinamo Galați (2) 10 5 4 1 13: 7 14
3. C.S.M, Brăila (7) 10 4 4 2 11: 7 12
4. Poiana Cîmpina (4) 10 4 4 2 15:12 12
5. C.F.R Pașcani (6) 10 4 3 3 20:13 11
6. Rapid Focșani <3> 10 4 3 3 14:11 11
7. Flacăra Moreni (5) 10 4 3 3 16:15 11
8. Steaua roșie Bacău (8) 10 3 4 3 10:22 10
9 Prahova Ploiești (9) 10 4 1 5 18:14 9

10. Dinamo Suceava (11) 10 3 3 4 11:17 9
11. Rulmentul Bîrlad (12) 10 3 2 5 9:18 8
12. S.N.M. Constanța (10) 10 1 4 5 8:15 6
13. Unirea Iași (13) 10 1 3 6 12:22 5
14. Foresta Fălticeni (14) 10 1 3 6 10:19 5

S.N.M. Constanța—C.F.R. Pașcani, 
Metalul Tîrgoviște—Prahova Ploieș
ti, C.S.M. Brăila—Steaua roșie Ba
cău, Flacăra Moreni—Foresta Fălti
ceni. Dinamo Galați—Poiana Cîmpi
na, Dinamo Suceava—Unirea Iași, 
Rulmentul Bîrlad—Rapid Focșani.

Seria a H a
REZULTATE

C.S.M. Sibiu—C.F.R. Roșiori 2—0
(1-0).

Știința București—Academia Militară 
București 2—3 (1—0).

C.F.R. Electroputere Craiova—C.S.M, 
Mediaș 1—2 (1—1).

Dinamo Pitești—Tractorul Orașul
Stalin 4—0 (1—0).

Un meci bun in campionatul feminini

Dinamo Obor—Metalul București
2—2 (1—2).

Chimia Govora—Chimia Făgăraș
1—0 (1—0).

Drubeta Turnu Severin—Știința Cra
iova 0—0.

CLASAMENT
1. C.S.M. Sibiu (2)
2. Știința Craiova (1)
3. A. S; Acad. Milit. (3)
4. (Dinamo Pitești (4)
5. Chimia Govora (5)
6. Drubeta Tr. Sev. (6)
7. Metalul Buc. (9)
8. Știința Buc. (8)
9 Tract. Or. Stalin (7)

10. C.S.M. Mediaș (14)
11. C.F.R. Electroputere 

Craiova (11)
12. C.F.R Roșiori (10)
13. Dinamo Obor (13)
14. Chimia Făgăraș (1)

10 5 3 2 15: 9 13
10 5 2 3 12: 6 12
10 5 2 3 22:13 12
10 5 2 3 20:13 12
10 4 4 2 8: 6 12
10 4 3 3 13:16 H
10 4 2 4 15:20 18
10 4 1 5 14:14 9
10 3 3 4 12:14 9
10 3 3 4 9:19 9

10 3 2 5 17:19 8
10 2 4 4 7: 9 8
10 1 6 3 11:15 8
10 3 1 6 12:14 7

ETAPA VIITOARE
Știința București—Tractorul Ora? 

șui Stalin, Știința Craiova—Chimia! 
Govora, Dinamo Obor—Drubeta Tur-! 
nu Severin, Chimia Făgăraș—C.S.M; 
Sibiu, Dinamo Pitești—Academia Mi- 
litară București, C.F.R. Roșiori—C.F.R.: 
Electroputere Craiova, C.S.M. Mediaș 
— Metalul București.

Seria a II l-a
REZULTATE

C.S. Mureșul Tg. Mureș — G.S.M.- 
Baia Mare 1—1 (1—1)

C.F.R. Timișoara — Aurul Brad 
6—1 (2—1)

C.S.M. Reșița — Jiul Petroșani
2—0 (0—0)

Dinamo Săsar — Arieșul Turdăi 
3—0 (1—0)

Industria Sîrmei Cîmpia Turzii —- 
A.M.E.F.A. 2-0 (0—0)

Gloria Bistrița — G.S. Oradea C
(0-1)

C.S.M. Oluj — Recolta Garei 3—fi 
(1-0)

CLASAMENT

Combinatul
BUCUREȘTI: Rapid — Țesătura 

Iași 3—0 (4, 0, 9). Echipa bucu- 
reșteană a reușit o victorie catego
rică în fața unui adversar timorat 
și total lipsit de inițiativă. Cea mai 
bună jucătoare a învinselor a fost 
Paula Pîslaru. (E. Filip — coresp.).

SIBIU: C.S.M — Progresul Bucu
rești 3—0 (12, 5, 10). C.S.M. a ob
ținut o victorie meritată în urma unui 
joc mai bun la fileu. Au excelat: 
Livia Pavel, Elena Roman II 
(C.S.M.), Eugenia Metopadov, 

Anca Claie! (Progresul). A arbitrat 
corect A. Tșoveanu-București. (V. 

Vlădoianu și M. Lupuțiu — coresp.).
BUCUREȘTI : Combinatul Poli

grafic — Știința Cluj 3—2 (15—12, 
7—15, 15—8, 12—15, 15—12). Parti
da a fost pasionantă și presărată cu 
multe momente de volei de calitate. 
Meritul revine ambelor echipe: în
vingătoarelor — datorită constantei 
cu care au acționat de-a lungul celor 
cinci seturi, ca și învinselor care, 
peste putină vreme, vor fi una din 
formațiile fruntașe ale voleiului no-

Poligrafic — Știința Cluj 3-2

Fază din meciul Dinamo s—: Farul (3—0)

C.F.R. GRIVIȚA ROȘIE S-A IMPUS CATEGORIC
ÎN FATA ECHIPEI DINAMO: 13-0

(Urmare din pag. 1)

unor acțiuni de atac, bine concepute 
de altfel (este cazul intrărilor perso
nale ale lui Barbu, Zlătoianu și Ilie). 

începutul partidei a aparținut dina- 
moviștilor, care au lăsat impresia că 
feint puși pe... fapte mari. Ei au ob
ținut majoritatea baloanelor la talonaj 
prin Iordăchescu și au inițiat cîteva 
acțiuni spectaculoase. Dar, o greșeală 
lat apărării dinamoviste răstoarnă tot 
■aspectul jocului. Wusek și Irimescu 
blochează o minge degajată defec
tuos, o urmăresc și ultimul înscrie o 
frumoasă încercare, pe care Țîbuleac 
o transformă: 5—0 (min. 17). Fero
viarii mai calmi își impun superiori
tatea și după numai 9 minute, Picii 
inițiază un dribling scurt; Morarii cu
lege balonul și înscrie o nouă încer
care în stilul său personal, cu toată 
opoziția unui întreg pachet de adver
sari. O a treia încercare — și cea 
mai spectaculoasă — au reușit-o cefe
riștii prin Irimescu, spre sfîrșitul par
tidei (min. 72), la capătul unui atac 
excepțional al liniei de treisferturi. 
A transformat din nou Țîbuleac, stabi
lind scorul final: 13—0. Arbitrul V.

Vardclla a condus impecabil șl cu 
multă autoritate un joc desfășurat în- 
tr-un spirit sportiv desăvîrșit. Forma
ții: G.FJR.: Buda — Țîbuleac, WU
SEK, IRIMESCU, Bostan — Oblemcn- 
co, STANESGU — MORARU, Rusu, 
PICU — Mladin, POSMOSANU — 
COTTER, Stanciu, ȘER'BAN. DINA
MO: Nedelcu — Barbu, ILIE Pilă, 
Diaconesctt — GIUGIUC, Ionescti — 
ZLĂTOIANU, Graur, Mazilu — Țuțu- 
ianu, Rusu — Sebe, IORDĂCHESCU, 
AHea.

® Știința București a întrecut la li
mită, la capătul unei partide de mare 
luptă, pe Știința Cluj, în scădere de 
formă. Bucureștenii, mai bine orientați 
tactic și cu un plus de dîrzenie, au 
învins pe merit, datorită loviturii de 
pedeapsă transformată de Roibu. Cei 
mai buni: Leonte, Nagel, Teodorescu, 
Dinescu și Gherbali de Ia bucureșteni, 
respectiv Paloșanu, Boboc și Alexan- 
drescii. Defecțiunea principală a echi
pei oaspe au constiuif-o Crișan (la 
deschidere), care a bătut fără rost cu 
piciorul și Tolu (centru), fără o teh
nică corespunzătoare. Slab și lipsit de 
hotărîre arbitrajul lui N. Fulea.

stru feminin, dacă vor fi mai puțin 
nervoase în momentele decisive și 
vor da dovadă de mai multă regula
ritate în joc. Ne-au plăcut pentru 
jocul prestat: Niculina Gabor, Ni- 
colle Nistor, Maria Ursulescu 
(C.P.B.), Mihaela Bărbulescu, Maria 
Crișan (Știința). (M, T.).

BUCUREȘTI • Metalul — Sănăta
tea București 3—0 (9, 12, 3). Mult 
schimbată în bine lață de campiona
tul trecut, echipa Metalul a reușit 
o victorie concludentă în urma unui 
joc sigur. Sănătatea a pierdut multe 
puncte datorită greșelilor făcute la 
primirea serviciului. S-au remarcat 
Magdalena Bentz, Doina Vințan 
(Metalul), Margareta Wittgenstein 
(Sănătatea).

ORAȘUL STALIN: Olimpia — 
C.S.M. Cluj 2—3 (13—15, 15—13,

15—9, 11—15, 6—15), Gazdele s-au 
prezentat mai bine decît în meciurile 
anterioare și au dat o ripostă hotărî- 
tă clujencelor. Mult mai rutinate, a- 
cestea au obținut pînă la urmă vic
toria. Angela Dancu, Mariana Băr
bos (Olimpia), Domnica Costîc, Ma
ria Botezan, Elena Simionescu 
(C.S.M.) au fost cele mai bune. A 
arbitrat bine Emil Costoiu-București. 
(C. Gruia — coresp. regional).

BUCUREȘTI: Dinamo — Farul 
Constanța 3—0 (6, 4, 11), Dinamo- 
vistele au obținut victoria mai ușor 
decît se aștepta. Forța de atac a 
constănțencelor, superioară față de 
anul trecut, nu poate fi pusă în 
valoare din cauza lipsei unor ridi
cătoare bune. S-au evidențiat: Lia 
Vanea, Tinela Pl^oianu (Dinamo), 
Elisabeta Goloșie (Farul).

H1PISM
MIERCURI ALERGĂRI DE TRAP

Alergările de trap de miercuri se des
fășoară pe distanțe variate, trei din 
probe fiind1 programate pe 2100 metri. 
Printre numeroșii parti ci pan ți la aceste 
întreceri figurează o serie de cai tineri 
care s-au comportat onorabil în ultimele 
întîlniri alături de trăpașii vîrstnici. O 
alergare deschisă oferă premiul Hai Hui 
care întrunește la start pe : 2100 Hațe- 
gana (Dinu Tr.), Birlic H (Avram G.), 
212U Orient II (Mihăilescu) Chiostec 
(Brailowsky), Coleta (Toderaș), 2140 Vi- 
fora (Szabo), Iubitul meu (Ciobanu),- 
Sulamita (Ghinea), Zdravăn (Popescu 
Gh.), 2160 Triumf (Moldovan).

IERI LA TRAP

Premiul 7 Noiembrie a prilejuit o în
trecere viu disputată între Rotofei șl 
Pitic. Primul a condus pînă în apropie
rea potoului, unde a fost ajuns și de

pășit cu un scurt cap. Câștigătorul a 
parcurs kilometrul în excelentul timp 
de 1’26,5. Cursa rezervată conducători
lor amatori a revenit iul Vulcan, după 
o luptă susținută cu Novac.

IATA REZULTATELE :

I, Feleac (Ghinea Gh.),- Vals, Perinița. 
Cota : 3,40-38,10 lei.

II. Mezina (lehim C.) Vipera# Zara. 
Cota : 13-31,70-38,30 let

Ordine triplă : 140,80 lei.
m. Vulcan (Mavrodin)# Novac# Japo

neza. Cota : 4.70-34,70-76,20 lei.
IV. Pitic (Avram G.), Rotofei, Pogo- 

riși. Cota : 4,10-19,80-28,30 lei.
Ordine triplă : 334,60 lei.

V. Tulipan (Mihăilescu), Paf, Zori de 
zi. Cota : 2,60—14,10—10,40 lei.

VT. Secera (Vasile Gh ), Vișeu, Morala- 
Cota : 18,20-20,50-11 lei
Vil. Pamflet (Mihalache I.) Rîvna, 
Blanca. Cota : 30,80-926,90-1379.

1. Ind. Sîrmei C. T. <4>
2. C. S. Oradea (5)
3. Arieșul Turda (1)
4. C.S.M. Baia Mare (3)
5. Dinamo Săsar (7)
6. Jiul Petroșani (2)
7. C. S. Mureșul (6)
8. C.S.M. Cluj (10)
9 C.F.R. Timișoara (11) 

io’ C.S.M. Reșița (12)
11. A.M.E.F.A. (8)
12. Recolta Cărei (9)
13. Aurul Brad (13)
14. Gloria Bistrița (14)

10 5 3 2 22:12 ÎS
10 6 1 3 18:1> 13
10 5 3 2 14: 9 13
10 5 2 3 12: 7 12
10 5 2 3 16:12 12
9 4 3 2 12: 8 11

10 3 5 2 15:11> 11
10 4 2 4 10:18 10
10 4 1 5 17:12 9
10 3 3 4 9:14 9
10 3 3 4 8:13 9

9 2 4 3 7:11 8
10 1 2 7 8:18 4
10 1 2 7 6:18 4

ETAPA VIITOARE
C.F.R. Timișoara — Gloria Bistrița, 

C.S.M. Cluj — Ind. Sîrmei Cîmpia 
Turzii, A.M.E.F.A. — Dinamo Săsar, 
Recolta Cărei — C.S.M. Reșița, Aurul 
Brad — Jiul Petroșani, C.S.M. Baia 
Mare — O.S. Oradea, C.S. Mureșul 
Tg. Mureș — Arieșul Turda.

jțjgfonosport
Așa arată o variantă cu 12 rezultate 

exacte la concursul Pronosport din 6
noiembrie :

I. U.T.A. — Petrolul Ii
II. Rapid — Știința Gluj . 2

III. Farul — Dinamo București 2
IV. Gorvinul — Progresul x
V. GSMS Iași — Dinamo Bacău 2

VI. Steagul roșu — Șt. Timișoara II
VII. C.C.A. — Minerul 2

VIII. Dinamo Galați — Met.
Tîrgoviște 1)

IX. Gloria Bistrița — G. S.
Oradea 2

X. G.S.M. Reșița — Jiul 1]
XI. Mureșul Tg. Mureș — G.S.M.

Baia Mare X
XII. Drubeta Tr. Severin —• Știința

Craiova x
Variante depuse: aproximativ

567.000.
PROGRAMUL CONCURSULUI 

PRONOSPORT NR. 46
Etapa din 13 noiembrie 1960

I. C.C.A. — Dinamo București
II. Rapid — Progresul

ni. U.T.A. - Szegedl EAC 
IV. C.S.MS. Iași — Steagul roșu
V. Știința Cluj - Minerul

VI. Petrolul — șt. Timișoara 
VII. Dinamo Bacău — Farul 

vni. C.S.M. Baia Mare - C, S. Oradea
IX. Lazio — Roma
X. Torino — Juventus

XI. Padova — Internazlonale 
XII. Bologna — Spăl

Meciul III — Corvinul—U.T.A. —' 
a fost înlocuit cu meciul internațional 
U.T.A.—Szegedi EAC.

DIN NOU PREMIUL I 
LA PRONOEXPRES

Numele unui ait participant la Pro- 
noexpres a apărut pe tabelul marilor 
premiați: Mira Panaitescu din Cîm
pina cu 60.387 lei la concursul din 2 
noiembrie. Iată deci că Pronoexpre- 
sul nu se dezminte și, așa cum ani 
arătat în materiale anterioare, fiecare 
concurs oferă noi mari premiați. De-' 
sigur privirile ni se îndreaptă acum 
spre concursul Pronoexpies de miercuri 
9 noiembrie și aceasta pentru că sînt 
de asemeni de prevăzut noi premii 
mari, premii care ar putea fi obținute 
de fiecare dintre dv. dacă veți depune 
din timp buletinele.



De data aceasta, în categoria A a fost etapa echipelor oaspe

U. T. A. —Petrolul 2-1 (0-0) MECI PASIONANT, CU MULTE OCAZII DAR CU UN SINGUR GOL
Terenul

din cauza ploii căzute
ARAD 6 (prin telefon). 

desfundat 
în ajun și în timpul jocului a in
fluențat în 
partidei desfășurate în localitate. Ctl 
toate acestea fotbaliștii arădeni și 
ploieșteni au luptat cu multă ardoare 
și au oferit celor peste 15.000 de 
spectatori un joc presărat cu multe 
faze palpitante. Păcat că în ultimele 
15 minute jocul a fost umbrit de 
unele ieșiri nesportive din partea 
ambelor echipe și în special din par
tea formației oaspe (faulturi repeta
te, proteste la deciziile arbitrului etc-).

Jocul, deși nu s-a ridicat la un 
bun nivel tehnic, a plăcut totuși prin 
dfîrzenia cu care au acționat cele 
două formații. In repriza I, U.T.A. 
a~ dominat autoritar, dar nu a reușit 
să deschidă scorul, deoarece înain
tașii au ratat ocaziile ivite. Dintre 
cele mai clare ocazii amintim pe 
cea din min. 41 cînd Czako, singur 
în fața porții, a tras în Sfetcu, și 
oin min. 44 cînd șutul lui Floruț 
a fost deviat în corner. In această 
perioadă Petrolul a jucat mai mult 
în defensivă, apărîndu-se uneori su- 
pranumeric. (Primul șut al echipei 
oaspe a fost expediat spre poarta 
lui Coman de-abia în min. 30 de 
Marin Marcel). In repriza secundă 
Jocul s-a desfășurat într-c notă de 
">"elitate. După ce U-T.A. 
v.uă ocazii prin Floruț, în 
” ' ' ' deschide scorul prin Zaha- 

reia mingea în plasă peste 
Coman, ieșit inoportun. Nu 
decît un minut și U.T.A. 

prin Czako. In min. 64 Giu-

mare măsură calitatea

ziție favorabilă, dar arbitrul nu a- 
cordă. Golul victoriei a fost înscris 
de Czako în penultimul minut de joc.

Victoria ec-hipei locale este merita
tă. Arădenii au jucat cu multă în
suflețire, dopășindtt-și adversarii atît 
în cîmp, cît și în fața porții, șutînd 
destul de des spre poartă. înaintarea 
echipei oaspe a jucat uneori prea 
individual, fiecare fotbalist încercînd 
să se remarce. Spre sfîrșitul partidei 
ploieștenii au „tras de timp", fapt 
consemnat și de arbitru.

Arbitrul Cristian Popescu 
rești) a condus bine 75 de 
după care a făcut multe 
U.T.A.: Coman—Sziics,
Neamțu—CAFAS, 
—PIRCALAB, Mețcas, 
RUȚ, CZAKO.

PETROLUL: Sfetcu—Dumbravă, CE- 
POLSCHI, Florea—D. MUNTEAN U, 
M. MARCEL—ZAHARIA, Tabarcea, 
Dridea, BADEA, Giurea.

Știința Cluj—Rapid 1-0 (0-0)

ratează 
min. 58

Petrolul 
ria care 
portarul 
a trecut 
a egalat 
rea ratează de la 8 m și în min.
65 Mețcas îl imită, iar în min. 81 
Pîrcălab este faultat în careu în po-

A patra victorie consecutivă
a Steagului roșu

ORAȘUL STALIN 6 (prin 
fon). — De fapt, Steagul roșu 

de

tele- 
nu a 

minu- 
studenții 
acționeze 
amenințe

avut adversar timp de 
tel... Abia din minutul 
timișoreni au început 
mai clar, uneori chiar 
poarta lui Ghiță. Dar de ....  „___
le conduceau cu 3—0 (2—0).

Pînă în min. 50 inițiativa a aparți
nut, în totalitate, echipei locale care 
a jucat deschis, cu acțiuni colective 
și periculoase, din care a fructificat 
trei. Cn toate acestea, jocul, în an
samblul lui, nu a avut în prima re
priză o valoare tehnică ridicată toc
mai pentru că adversarii au dat o ri
postă prea slabă. S-au comis nume
roase greșeli tehnice care au făcut 
ca spectacolul, atrăgător de altfel, 
să mulțumească doar în parte.

Din min. 50 studenții au ieșit în 
atac. Jocul a căpătat mai mult di
namism, s-au creat faze periculoase 
la ambele porți, dar s-au ratat și 
destule ocazii. A început o perioadă 
de joc cînd Știința Timișoara a a- 
rătat că poate juca și bine orientat 
tactic în atac, cu acțiuni rapide, larg 
desfășurate. Era bine ca acest lucru 
să-l fi făcut de la începutul partidei. 
Păcat, însă, că nici în cea de a 
două repriză studenții nu au reușit 
să finalizeze acțiunile pe care și 
le -au creat.

Steagul roșu a reușit să obțină o 
victorie clara — a patra consecu
tivă — ca urmare a inițiativei pe 
care a avut-o în majoritatea timpu
lui și a superiorității în pregătirea 
tehnică. Linia de atac a dat din nou 
satisfacție, a fost permanent ajutată 
de. mijlocași și în special de Seredai 
— cel mai bun de pe teren. Apărarea, 
deși mai nesigură ca altădată (în 
special Sbîrcea și Zaharia) a reușit 
totuși — cu ajutorul lui Seredai și, 
de multe ori, Meszaroș — să stăvi
lească acțiunile oaspeților — care în 
ultimele 20 de minute se intensifi
caseră. Gazdele puteau înscrie chiar 
mai multe goluri, însă Pain a salvat 
multe situații critice.

An înscris Meszaroș (min. 13) la 
o ezitare a apărării studenților, Fu- 
sulan (min. 30) la o centrare impe
cabilă a lui David și din nou Me
szaroș (min. 50) d intr-o lovitură de 
la 11 m, la un fault al lui Codreanu 
asupra lui David.

A arbitrat Gheorghe Dulea (Buc.).
Au jucat formațiile: STEAGUL 

ROȘU : Ghiță — Sbîrcea, Zaharia. 
Campo — Bîrsan, Seredai — Hașoti, 
Fusutan, Proca, Meszaroș, David; 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA : Pain — Co- 
dreanu, Hălmăgeanu, Georgescu — 
Igna, Tănase — Petescu, Feodot, 
Manolache. Lereter, R. Lazăr.

50
50

să
să 
acum gazde-

C. GRUIA și
G. MAZGAREANU 

corespondenți

(Buctt- 
minute, 
greșeli. 

SERFS 
PETSCHOWSKL 

Pop, FLO-

ST. IACOB-coresp.

Din multele, nenumăratele ocazii 
de marcare care s-au ivit de-a lun
gul meciului de ieri dintre Rapid și 
Știința Cluj, elcctrizînd tribunele și 
lăsînd impresia de fiecare dată că 
portarii — ba Moguț, ba Todor — 
vor scoale însfîrșit mingea din plasă, 
Constantin, în min. 76 de joc a reu
șit s-o fructifice pe cea mai puțin 
generoasă dintre ele, șutînd dintr-un 
unghi destul de mic pe lingă Todor : 
1—0. Un gol care a dat cîștig de 
cauză Științei în această partidă pa
sionantă și adesea de un bun nivel 
tehnic.

Este just rezultatul ? Suporterii 
echipei clujene, referindu-se la jocul 
bun pe care l-a practicat Știința în 
ultimele 25 de minute, cînd a și avut 
multe situații de gol, vor spune, de
sigur, că victoria de ieri e meritată. 
La rîndul lor însă, rapidiștii au ar
gumente puternice recuzînd scorul 
final. Ei vor aminti de cele 3 mari

Minerul-C.C.A. 2-0 (1-0) la București!

2—01 Creiniceanu a transformat penaltiul. Minerul și-a asigurat victoria. Jucă- 
autorul celui de al doilea gol.

Foto: Gh. Dumitru 
în prima repriză, dar 
în a doua. C.C.A. a 
și după trei cornere 

a ratat prima ocazie

torii din Lupeni îl îmbrățișează

(Urmare din pag. 1)

pe

Nu-i că și 
atunci 
aștep- 
vădite

13 
In 
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ocazii din prima repriză (în min. 
Balint a tras peste poarta goală, 
min. 30 Ozon, singur, a șutat de 
cîțiva metri în., brațele lui Moguț, 
în min. 41 tot Ozon a tras prea în
cet cu capul și portarul clujean a 
putut astfel reține), ca și de „bara" 
lui Koszka de la începutul reprizei a 
doua, cînd au lipsit cîțiva milimetri 
pentru ca mingea să se oprească în 
poartă. Adevărul este că ambele e- 
chipe puteau cîștiga acest meci, în 
care au avut ocazii de a înscrie cît 
în 5 partide la un loc 1

A învins Știința. Oaspeții au avut 
un reușit final de meci, punînd în 
acțiune și linia de atac, care în pri
ma repriză nu ne arătase mai nimic, 
în afară de incursiunile lui Constan
tin. încă înainte de deschiderea sco
rului, după ce trecuse prin momente 
grele la începutul reprizei a doua. 
Știința a pornit o ofensivă susținută, 
exercitînd minute în șir o presiune 
sufocantă la poarta Rapidului. După 
golul lui Constantin, clujenii „au 
prins aripi", au legat și mai bine 
jocul, au echilibrat toate comparti
mentele, apărarea căpătînd un spri
jin prețios din partea înaintării în 
lupta pentru victorie.

Rapid, care a avut mult timp ini
țiativa, a combinat destul de bine în 
cîmp, dar a ezitat în apropierea

porții adverse, a căutat 
poziția de șut, încetinind 
care acțiune și dînd astfel posibili
tate apărătorilor Științei să se re
grupeze. Ozon, în special, un jucător 
cu un „simț“ al porții cum nu sînt 
prea mulți, n-a știut de data aceasta 
să rezolve repede acțiunile 
pierzînd ușor situații bine 
rate tactic pînă atunci.

Ambele echipe au meritul, 
caz, că au jucat deschis, că 
mulțumit nici un moment cu rezul
tatul de egalitate ce părea să le 
„împace” pînă în min. 76. A fost o 
luptă sportivă frumoasă, în repriza 
a doua jocul „curgînd" tot timpul, 
inițiindu-se atacuri și contraatacuri 
spectaculoase, desfășurate pe un front 
larg, cu participarea a cîte 6 și 7 
oameni. Despre aspectul jocului în 
această repriză vorbește și faptul că 
s-au făcut puține faulturi (numai 4).

Arbitrul Cornel Nițescu a condus, 
în general, bine, următoarele for-; 
mâții:

RAPID: TODOR — Neacșu, MO-i 
TROC, MACRI — BODO, KOSZKA 
— Vlad, IONESCU, Ozon, Balint, 
Văcarti.

ȘTIINȚA CLUJ : MOGUȚ — 
C1MPEANU, GEORGESCU, COS- 
T1N - PETRU EMIL, POPESCU - 
Ivansuc, iMarcu, Gane, Mateianu, 
CONSTANTIN.

JACK BERARIU

prea mult 
astfel fie-

de atac, 
desfășu-

în orice 
nu s-au

licci viu disputat ia Constanța
Farul'—Dinamo București 0-1 (0-1)

mai puțin adevărat însă, 
comportarea bucureșteniior, 
aîind jucau în 11, a fost sub 
țări. Apărarea imediată a dat 
semne de nesiguranță (Ivănescu,
Apolzan), iar atacul — în ciuda e- 
forturilor lui Constantin, Crișan și 
Bone, din urmă (singurii jucători 
care s-au remarcat, împreună cu Je
nei cit a jucat) — nu a reușit să-și 
facă jocul obișnuit, combinativ, în a- 
dîncime și mai ales eficace. Surprin
să poate de replica neașteptat de vi
guroasă a Minerului, linia de înain
tare în care Raksi a fost slab, Ale- 
xandrescu șters, iar Tătaru 
precizia sa obișnuită în șut 
trat în jocul adversarilor și 
nat confuz. Iar în repriza 
înaintașii au greșit căutînd să rezolve 
situații prin acțiuni individuale. De 
fiecare dată însă, au fost atacați 
succesiv de 1, 2 și chiar 3 adversari 
și pînă la urmă au pierdut mingea. 
Experiența și maturitatea lor îi obli
ga în primul rînd să-și organizeze 
jocul și în al doilea rînd să finalizeze 
acțiunile.

Toate acestea nu scad cu nimic din 
meritele Minerului care a știut să 
joace și să lupte pentru această vic
torie. în mod deosebit am reținut 
din echipa din Lupeni pe Szoke, 
Dan II, Coman, Mihăilă și Cucu. 
Creiniceanu ar juca mai bine dacă 
ar fi mai puțin individual și nu și-ar 
părăsi nejustificat postul.

Jocul, pasionant prin evoluția lui,

lipsit de
— a in- 
a acțio- 
a doua,

fost frumos 
avut scăderi

a 
a 
început meciul 
ale Minerului, 
prin Raksi (min. 9). Minerul joacă 
de la egal la egal și în min. 19 
(cînd s-a accidentat Jenei și era ieșit 
pe tușă) a deschis scorul prin Mi- 
hăilă, care s-a infiltrat pe partea 
dreaptă și a tras pe jos. Mingea a 
lovit bara laterală jos și a sărit în 
gol: 1—0 1 Pînă la pauză, C.C.A. 
ratează o nouă situație prin Alexan
drescu (min. 28). La reluare, Mine
rul joacă mai. prudent în apărare și 
C.C.A. preia inițiativa și domină. 
Ratează o ocazie în min. 49, apoi 
Creiniceanu pierde o situație favora
bilă (min. 54). Alte ocazii ratals 
Tătaru min. 60 și Constantin min. 
67. Peste 8 minute asistăm la al doi
lea gol. Creiniceanu, lansat de Nisî- 
peanu, este atacat neregulamentar în 
careu de Ivănescu. Lovitura de la 
11 m este transformată impecabil de 
același Creiniceanu. Pînă la sfîrștt, 
C.C.A. pierde încă trei ocazii: Con
stantin min. 79 și 83, Tătaru min. 80.

Fostul internațional Iosif Ritter a 
prestat un arbitraj ferm, atent, au
toritar. A acoperit tot timpul terenul, 
astfel că a fost „pe fază".

C.C.A. : Toma — Zăvoda II, A- 
polzan, Ivănescu — Jenei (Crișan), 
Bone — Raksi, Constantin, Alexan
drescu, Crișan, Tătaru.

MINERUL: Kiss — Plev, Coman, 
Dan II — Mihăilă, iMihaly — CUcu 
Nisipeanu, Szoke, Turcan, Creini
ceanu.

CONSTANȚA, 6 (prin telefon). Aprig 
disputat, de un nivel tehnic destul de 
bun și cu situații care au linut încor
data atenția spectatorilor pînă în ulti
mele secunde — iată caracteristicile me
ciului dintre Farul și Dinamo București, 
cîștigat în cele din urmă de oaspeți, 
foarte greu, la limită : 1—0

Pare paradoxal, dar scorul 
și nu oglindește situația de pe 
lungul partidei. De acest scor 
mul|umiti în primul rînd localnicii, care 
au părăsit terenul învinși, dar și dinamo- 
viștii, deși aceștia și-au adjudecat cele 
două puncte. Să explicăm: Dacă rapor
tăm la frecventa atacurilor și la numă
rul ocaziilor de gol avute de cele două 
formații, fără îndoială că Farul nu nu
mai că merita un meci nul, dar trebuia 
să învingă la o diferență de 2—3 goluri. 
Ratările lui Ciosescu (min. 40 și 48), 
Niculescu (min. 70) și Vasilescu (min. 
80) de Ia doar cîțiva metri de poartă 
au fost dc-a dreptul copilărești. Dacă 
avem îil vedere tehnicitatea jocului însă, 
orientarea jucătorilor pe teren, atunci 
balanja atîmă greu în favoarea dinamo- 
viștilor. Doi factori considerăm însă că 
i-au oprit să învingă la scor: jocul bun 
al apărării locale și, mai ales, o anumită 
automul|umire a cvintetului ofensiv dina- 
movist. Acesta, primind — cum se 
spune — drept plocon un gol de la por
tarul constănțean, atunci cînd nici nu se 
aștepta (min. 22: la un șut de la 30 
m al lui Ene II, Gliibănescu scapă min
gea pe sub el în poartă), n-a insistat 
suficient în restul partidei și n-a șutat 
decît rar la poartă. Desfășurarea în con
tinuare a jocului a arătat însă că aceas-

(1-0). 
oglindește 
teren de-a 
pot fi ne-

tă automulțumire i-a costat mult pe oas
peți, în ultimul sfert de oră.

După ce în prima repriză conslăn- 
țcnii n-au știut să folosească avantajul 
vîntulni, în ultima parte a jocului ei au 
atacat puternic, forțînd egalarea. A fost 
un final dramatic, de mare luptă, în care 
este regretabil că unii jucători dinamo- 
viști (Angliei și Panait) au depășit li
mitele jocului permis. In acest final s-a 
înregistrat și o situație mult discutată. 
In min. 89, Sever a executat un corner, 
mingea, căzută lîngă linia porții a fost 
disputată de mai mulți jucători, printre 
care la un moment dat se afla și Moroia- 
nu. Acesta din urmă, așa cum am văzut 
noi, o trimite în poartă, dincolo de linia 
de gol. In aceeași fracțiune de secundă 
însă, un jucător dinamovist o respinge. 
A fost un gol perfect valabil după noi,' 
dar arbitrul Andrei Rădulescu (Bucu
rești) — care, în rest a arbitrat corect— 
nu l-a acordat. Hotărîrea lui a fost con
testată de jucătorii localnici, care uitînd 
de situațiile clare pe care le rataseră, 
s-au complăcut într-o tîrguială penibilă.

Dincolo de faptul în sine însă, nimic 
nu justifică atitudinea avută de unii 
spectatori din localitate, care au pătruns 
pe teren penlru a cere socoteală arbitrului.

Formații: FARUL: Ghibănescu-Ciun- 
can, BR1NZEI, FLORESCU-Comeanu, 
STANCU-Moroianu, Niculescu, Ciosescu, 
SEVER, Vasilescu.

DINAMO BUCUREȘTI : Utu-Popa, 
NUNWEILLER III, Panait-Al. Vasile, 
NUNWEILLER IV-Anghcl, VARCA, ENE 
II, Țîrcovnicu, Eftimie.

P. ENACHE-coresp. regional

UN JOC DE SLABA
C. S. M. S.-DINAMO

Corvinul Hunedoara—Progresul București 1-1 (1-0)
HUNEDOARA 6 (prin telefon). Jocul 

dintre echipele Corvinul și Progresul a 
fost de nivel tehnic scăzut presărat 
cu ncregidarită|i, contribuind la aceasta 
și terenul alunecos.

Progresul a combinat mai frumos în 
cîmp, dar linia dc atac a fost ineficace, 
nereușind să se descurce în fata unei 
apărări decise. Totuși, echipa gazdă 
merita să cîștigc, deoarece a jucat cu 
mai multă însuflețire și a avut mai multe 
ocazii dc gol Apărarea CorvinuW a fă
cut un joc bun, iar înaintarea, cu un 
Zapis în revenire dc formă, a creat multe 
faze de gol, jucînd simplu cu deschideri 
pe aripi.

Corvinul atacă în trombă încă de la 
început și timp de 15 minute pune la 
grea încercare apărarea adversă. In min. 
5, Anton bine lansat pț centru de Zapis 
face o cursă spectaculoasă, șutăhză pla
sat pe lîngă Mîndru. dar prea încet, o- 
ferind posibilitate lui Caricaș să salveze

de pe linia porții. In min. 12, Zapis ia 
pe cont propriu o acfiunc, driblează doi 
apărători și de la aproximativ 17 metri 
înscrie cu un șut puternic, 1—0. In min. 
83, Soare execută’ o lovitură liberă de 
la jumătatea terenului, înalt în careu, 
Niculescu boxează balonul în fa|a porții, 
se produce o învălmășeală și Mafteută 
venit din urmă reia în plasă : 1-—1.
S-au remarcat Niculescu, Nacu, Tătaru, 
Molnar și Zapis (în prima repriză) de 
la Corvinul și Nedelcu, Pașcanu și Maf- 
teuță dc la Progresul., Arbitrul D. Costa 
(Oradea) a condus următoarele echipe: 
CORVINUL : Niculescu—Coiciu, Nacu, 
Tătaru—Balint, Molnar—Poțj, Anton, 
Zapis, Constantinescu, Zanca. PROGRE
SUL : Mîndru—Nedelcu, Caricaș, Soare- 
Ioniță, Pașcanu—-Oaidă, Smărăndescu 
Dinulcscu, Mafteuță, Protopopescu.

C. MORARU și
V. ALBU-corespondenți

i,

IAȘI 6 (prin telefon), — 15.000 
de ieșeni au plecat complet dezilu
zionați de la întîlnirea C.S.M.S. — 
Dinamo Bacău, care nu s-a ridicat la 
nivelul categoriei din care fac parte 
cele două echipe. Punctele puse în 
joc au fost parcă o obsesie perma
nentă pentru cei 22 de jucători. A- 
ceasta s-a văzut clar atît la dina- 
moviști, care s-au organizat în a- 
părare cu 6—7 oameni de unde au 
ieșit foarte des cu contraatacuri, cît 
și la C.S.M.S., care a practicat un 
joc timorat, mai ales după primirea 
golului din minutul 4. Așa stînd lu
crurile jocul a căpătat un pronunțat 
caracter de luptă, lipsindu-i fazele 
de adevărat fotbal.

Dinamoviștii au cîștigat 
2—1 (2—0) datorită unui
mai organizat. Ei au luptat 
au știut să profite de 
apărării ieșene și, mai 
știut să-l anihileze complet 
Avasilichioaie (Vătafu, unul dintre 
cei mai buni jucători ai băcăoanilor, 
s-a ținut ca o umbră după coordo
natorul atacului ieșean). Cît despre 
localnici — de la care așteptam 
mult mai mult — se poate spune că

pe merit: 
joc ceva 

mai mult, 
carențele 
ales, au 

pe

FACTURĂ TEHNICĂ:
BACAU 1-2 (0-2)

ei nu au constituit o adevărată echi
pă. Fiecare jucător a acționat la in- 
tîmplare, nu s-a văzut nici- un mo
ment că au o concepție de joc. Ata- 
canții au ratat, copilărește, numeroa
se ocazii clare. In același timp ie-t 
șenii au jucat — contrar indicațiilor 
antrenorului — pe sus, lucru ce a 
convenit de minune oaspeților. La 
toate acestea se mai adaugă și forma 
slabă a apărării imediate: Florea a 
greșit la ambele goluri, iar Dăntt- 
lescu a fost simplu figurant. Lor. ca 
și lui Moțoc, li se pot imputa cele 
două goluri înscrise de Dragoi (min. 
4) și Ciripoi (min. 23). Golul ieșe
nilor a fost înscris din fi m. de 
Matei (min. 56).

Arbitrul Emil • Martin (Buc.) a 
condus formațiile .

C.S.M.S. : Florea — Scarlat, Mo- 
țoc, Dănulescu — Don, Alexandrescu 
— Dram (MATEI), MATEI (Dram), 
Voica, Avasilichioaie, MILEA.

DINAMO BACAU : Ghiță — GIO- 
SANU, LAZAR, Gros — VATAFU, 
Cîrnaru - Dragoi, RADULESCU. 
Filip, Ciripoi, Publik

P. CODREA și A SCAUNAf 
corespondenți



în cinstea zilei de 7 Noiembrie |
Gh. lancu și Șt. Badioc i L OIMW«

au înregistrat două noi recorduri mondiale
Cu prilejul unor tentative de record 

închinate zilei de 7 Noiembrie, para- 
șutiștii romîni au înregistrat cîteva 
performanțe excepționale, printre care 
și două noi recorduri mondiale.

Astfel la proba de salt individual 
cu deschidere imediată, noaptea, de la 
1.000 metri, maestrul sportului Gheor- 
ghe [ancu — instructor de parașutism 
la Aeroclubul central „Aurel Vlateu** 
din Ploiești a totalizat o medie a ce* 
lor două salturi de 1,45 m de punctul 
fix — nou record mondial. Vechiul re
cord aparținea parașu tistului sovietic 
Piotr Antonov cu 4,27 m de punctul 
fix de fa 29 mai 1959.

Cel de-ai| doilea autor al ținui record 
mondial este multiplul nostru record
man republican. Ștefan Badioc, de 
asemeni instructor de parașutism la 
Aeroclubul central „Aurel Vtaicu". Cu 
ocazia tentativei făcută sîmbătă di
mineața în concursul de la Gfincani, 
Ștefan Badioc a realizat o performanță 
excepțională în proba de salt indivi
dual cu deschidere imediată de ta 
1.90i) metri, ziua. El a totalizat o 
medie a celor două sărituri 0,385 m.

de punctul fix (prima săritură 0,41-- 
m., iar cea de a doua 0,36 mj. Ve-;- 
chiul record mondial aparținea spor-j' 
tivului maghiar Sandor Kastely de la-- 
6 mai 1957 cu o performanță de 0,825‘j 
tn. de puncfuil îix.

In cele două concursuri au" 
mai fost înregistrate iacă 4 noi.. 
recorduri republicane in probele; * 
de salt: 'I. salt în grup eu deschi-X

Campionatele mondiale de volei

Reprezentanții noștri învingători în meciurile
cu Japonia și Brazilia

Iată celelalte rezultate de vineri : 
respondent specială). în primul său MASCULIN: R.S. Cehoslovacă —

L . ...... --------- Rp Po!onă 3_i (13—15, 15—10,
15—10, 15—43); Brazilia — Franța 
3—0 (10, 6, 9) ; R.P. Ungară — Ve
nezuela 3—0 (7, 4, 8). FEMININ: 
U.R.S.S. — S.U.A. 3—0 (14, 5, 5).

★
în meciurile disputate sîmbătă, în a 

treia zi a campionatelor mondiale de 
volei, nu s-a înregistrat nici o sur
priză, dar toate meciurile au fost in
teresante, datorită luptei pentru vic
torie.

fîciiipa masculină a R.P. Romine a 
întîlnit Brasilia, de care a dispus cu 
3—1 (10-15, 15—11, 15—13, 15-9). 
Brazilienii au început jocul cu mult 
elan și au jucat foarte bine în primul 
set pe cane l-au și cîștigat. în al 
doilea, romînii și-au regăsit ritmul și, 
mai buni tehnicieni, au reușit să-i de
pășească pe brazilieni, egalînd situa
ția: 1 — 1. Frenetic încurajați de pu
blic, gazdele atacă dezlănțuit în cel 
de al treilea set și, la un moment dat, 
conduc eu 13—6. Echipa noastră, con
dusă de Roman și Corbeanu, cei mai 
buni jucători de pe teren, reface punct 
după punct, în urma unui joc sobru, 
dar foarte eficace și cîștigă setul la 
13. Ultimul set este la discreția echi
pei noastre, care a reușit un joc ex
celent.

In meciul cu campioana lumii, e- 
chipa R.S. Oehoslovace, voleibaliștii 
japonezi au aplicat aceeași tactică cu
rioasă din meciul cu echipa R.P- Ro
mine. Aceasta însă nu i-a împiedicat

CK5 d0.1*1 . 1. 1T1 grUț» CU UCM.IH'. K nnTr’mrx
dere automată, noaptea, de 4a 4.SOO— DE JANEIRO (A*gerț>res co
rnet ri, realizat de Gh. lanca, I. Badea,"î* 2^*^--!*,- rl 2'*’*
Șt. Badioc și C. Mateescu de Ia Aere—meci, conhnd pentru turneul final al 
' - ■ Aureii Vlaicu“- 2. salB'Campionatului mondial masculin de
________ „ ' deschidere imediaită.l volei, echipa R-P. Routine a întîlnit 
noaptea, de la 600 metri realizai de--în orașul Niteroy (statul Rio) selec- 
Gh. lancu cu o medie de 12,675 m^jționata Japoniei * ......
de la punctul fix; 3. sadt în grop cu--scorul de 3—0 , , , ,
deschidere imediată, ziua, de la 1.000"muii joc dinamic și spectaculos, care 
metri realizat de M. Gi-oharni, M. Si--a entuziasmat publicul. r->..-s ™.„. 
dîeschi și E. Durnitrașcu cu o medie--transmite r *
de 8,665 m de la punctul fix; și/France Presse, pentru a contracara 
4. soit in grup cu deschidere imediată,--superioritatea tehnică a echipei romi- 

.1 — 4 A4fr aea rt i-aallwa l zIa M ■ Ine, voleibaliștii japonezi au încercat
- să aplice o serie de inovații tactice 

i . t- if cu toiul neobișnuite. Spectatorii, ca și 
medie de 12,791 m de 1a punctul fix-,„jucătorii romuii, au rămas surprinși 

/cind echipa japoneză a folosit cinci 
formanțele lor zilei de 7 Noiembrie.--oameni în prima linie care atacau sus- 

"ținuti incercînd să străpungă blocajul
• 7" j f făcut de jucătorii romîni, prin lovituri

’ -1 puternice. Voleibaliștii romîni au știut 
însă să găsească antidotul acestei tac
tici și să obțină puncte prețioase. A 
doua tactică a jucătorilor japonezi 
consta în pasarea mingii nu spre fi
leu, ci către spatele propriului lor te
ren, unde jucătorii din linia a doua 
căutau să surprindă cu lovituri de la 
distanță echipa romină. Dar încă o dată 
.. i.-i.romîni au .știut să răs
pundă acestui neobișnuit atac, demons- 
. . . ...... acrobatice cel pujin e-
gale cu ale japonezilor. Ștefan Roman

metri, realizat de Gh. lanca, I. Badea,

clubul central 
individual cu deschidere

pe care a invins-o cu 
(7, 9, 13) la capătul

După cum
corespondentul agenției

ziua, de ta 1.500 metri realizat de N. 
Velicu, I. Roșu și Gh. lanou cu <-

pe campionii mondiali să cîștige ca 
3-0 (13, II, 9). Alte rezultate: R.P. 
Polonă — R.P. Ungară 3—4 (15—12, 
15—3, 9-15, 15-10) ; U.R.S.S. — 
Venezuela 3—0 (4, II, 2).

In campionatul feminin s-a disputat 
un singur joc : U.R.S.S. — Japonia 
3—i (15—vG, 12—15, 15-13, 15-13), 
Cu toate că japonezele s-au dovedit d 
fi bune cunoscătoare ale voleiului, ară- 
tînd o agilitate deosebită în atac, ecbte 
pa Uniunii Sovietice, presfînd un țod 
de regularitate și avind o pregătire! 
fizica mai bună, a terminat învingă-1 
toare la căpătui urnii meci animat 
spectaculos și disputat.

Noii recordmani și-*« închinat per- *

In urma acestor rezultate, clasament 
tele arată astfel:

Meciuri echilibrate și surprize în „Cupa F. R. Box” MASCULIN

Sîmbătă au continuat întrecerile din 
„Cupa F R. Box“. S-au disputat meciuri 
în cadru! seriilor a doua, a treia și a 
patra, formațiile din prima serie ur- 
mînd să-și disptite întîlnirile săptămîna 
aceasta.. Echipele Dinamo Craiova, 
C.S.M. Cluj continuă să^ocupe primele 
locuri în clasamentele respective, fiind, 
după cum se vede, principalele preten
dente la locul I, îti serii.

Iată acum, ce ne relatează cores
pondenții noștri despre meciurile din 
cadrul etapei a doua :

REȘIȚA, 6 (prin telefon). întîlnirea 
dintre echipele C.S.M. din localitate și 
Dinamo Craiova, cîștigată de oaspeți 
cu scorul de 21—19, a corespuns aș
teptărilor, multe dintre meciuri ridi- 
cîndu-se la o bună valoare. Gei mai 
buni Ixweri au fost Constantin Bum- 
bea și Filip Dan de la C.S.M. și Tra
ian Stuparo și Gheorghe Bttzaht de la 
craioveni. Deciziile au fost, în gene
ral, juste, cu exceipția aceleia din me
ciul „cocoșilor" Marinescu și Atoldo- 
veanu. Aci, juriul a acordat victoria 
boxerului din Craiova, dar socotim că 
un rezultat de egalitate ar fi fost mai 
echitabil, lată rezultatele, în ordinea 
categoriilor : C. Ciucă (CSM) b.p. C. 
Dumitrașcu (D) ; M. Marinesou (D) 
b.n. F.. MoJdoveanu (GSM) ; A. Farcaș 
(D) h.k.o. 3 T. Tărfăloagă (CSM); 
,V. Ionescu (D) egal cu V. Mandris 
(CSM) ; C. Bnmbea (CSM) b.p. O. 
Mărăcineanu (D); Fr. Pazmani (OSM) 
b.p. C. Bîlă (D) ; Gh. Buzatu (D) b.p. 
N. Padina (CSM) ; P. Deca (D) b.p. 
Șt. Mașcovescu (CSM) ; I’r. Stuiparo 
(D) b.p. Cili. Station (CSM) ; F. Dan 
(GSM) b.p. I. Ferentz (D) I I 1

1 Plăvițu și P. Bocșanu, coresp.
TG. MUREȘ 6 (prin telefon). Peste 

2000 de spectatori au asistat sîmbătă 
seara la întîlnirea dintre echipele 
R.A.M. și combinata C.S.M. -Ț- Voința 
Cluj. Cu toate că s-au disputat doar 
8 întîlniri (nu s-au disputat meciurile 
de la categ. cocoș ți mijlocie mică), 
spectatorii s-au declarat mulțumiți de 
Calitatea partidelor, ca și de scorul 
final al întîlnirii: 19—19, scor puțin 
scontat de echipa Regiunii Autonome 
Maghiare. Unul dintre cei mai buni 
pugiliști ai reuniunii a fost mijlociul 
luliu Asztalos (R.A.M.), care a dove
dit posibilități mari de dezvoltare. El a 
întrecut prin abandon, în repriza a 
doua, pe -clujanul Ghirsik. Alte rezul
tate: Bucși (RAM) b.p. Costescu (G); 
Gtiiurka (RAM) cîștigă fără adversar;
Demeter (RAM) b.p. V. Teodorescu,- 
'(G.) ; Miclăuș (G) b. ab. 2 Bengu 
'(RAM); Nagy (G) lup. Szigeti 
(RAM) ; Concsag (RAM) lup. Balas 
'(G) ; Botezan (G) cî.știgă fără adver
sar; loanovici (G) b.p. Gall (RAM) ; 
Stuparo (C) b. dese. 2 Făgărăsau 
’(RAM).

V. Kadar, coresp. regional

lui muncitoresc din localitate, în fața 
a peste 1000 de spectatori. Orădein’i au 
cîștigat cu scorul de 21 — 19, scor care, 
firește, surprinde. Bar aceasta s-a da
torat într-o burii măsură arbitrului _____,____
Ioan Pop (Craiova) care l-a descali---voleibaliștii 
fin-nJ" »wĂrif.îir» n T ne kaiHarln.rm'ant.il fl'li

■--trînd calități 
‘>/l

fipat nejustificat pe hunedorfanul Gh. 
•'■Oriin ’ "r ' - ■
nice:

(cat: fstmigrea). Rezultate teli-
Gtti (O) b.p. Semenescu (H) ; o___» m», uu ___

Tilea (O) b.p. Topan (11); Cerățeanu., a fost din nou cel mai bun jucător de 
(H) 1).,p. Niițiu (O); Ichim (H)--pe teren. Echipa R.P. Romîne a folo- 
b.ab. 2 Pop (Q.) ; Goldenberg (O) egal'*’ 
cu Safciu (H) ; Rusii (O) b.ab_ 2 
Gavrila (H) ; Lagos (O) ah. 1 Balaș 
(”; „ ” ' // ' . , 
Sarkadi (O) b. dese. 1 Orian (H) ;
Gheorghioni (H) b. ab. I Culici (O).

A. Voicti, coresp.

,-J-'sit următoarea formație: Păunoiu, <3 b -r“♦II. Nicolau, Cherebetiu, Roman, Ruse- uaviiid ții; ,. L>a&u& ciu. i ’
(H); Tudor (II) b.p. Kakucsi (O);--seu, Fieraru.

A XlV-a Olimpiadă de șah

ECHIPA UNIUNII SOVIETICE S-A DISTANȚATGALAȚI 6 (prin teleifon). Gei peste-, 
5000 de spectatori prezenti la îrrttlni-;- 
rea dintre echipele C.'Ș.M. Ga.ldți și/ 
Voința București au fost martorii unor-- 
frumoase partide, meritul revenind în/ 
special boxerilor din localitate. Ei a»i-- 
și învins, de altfel, cu scorul de 26—12." 
iată rezultatele: V. Mihalache (CSMl-l-de, pozițiile echipelor în clasamentul 
b.p. V. Rîșnoveanu (V); P. Pavcl" finalei încep să se contureze. Nu mai 
(CSM) b. ab. 2 C. Roșu (V); N. Popa/noate fi dus în discuție primul loc, 
(CSM) b.p. I. Turcii (V); I. Florea" pe care neînvinsa echipă a Uniunii 
(V) b.p. V. Filiuță (CSM); S. Bogoi ’ — n „„ înrâ
(GSM) egal cu O. Baciu (V) ; Gt 
Eremia (GSM) b.p. F. Mustață

IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
O dată cu apropierea ultimei run-

/ Sovietice îl ocupă cu autoritate încă 
din prima rundă, mărind u-și constant

S.U.A. Duminică distanța 
cele două fruntașe era

., , _h.«- l... r----- ----- .
ță (V);/avansul de puncte față de a doua

M. loniță (V) b.p. Gh. Dinu (CSM) ;--clasată, c■',* •' J-t—4*
V. Bogoi și Șt. Cojan cîștigă fără"dintre ---- —
adversari; A. Gristca (CSM) egal cu^-de 4 puncte — și ea poate crește 
I. Petrov (V). ’■"" J —s

V. Paladesou. coresp.
Pentru 

aspiră și reprezentativa 
să cum o luptă foarte

--după ultimele doua runde, 
/locul doi mai :
• -iugoslavă, după cum o

Echipa Prahova Ploiești a realizat/strînsă se da pentru locul patru în- 
sîmbătă prima victorie din cadrul a---4 . •. ■ „
cestei competiții, întrecîhd cu scorul/cel “in P-U.G. 
de 21 —16 formația Cîmpuliing Muscel.-- î 
Trebuie arătat însă că boxerii dMi/t*al 
Cîmpulung au fost lipsiți de aportul aȚI’""

tre șahiștii maghiari, cehoslovaci și

In sensibilă descreștere de poten-
1 se află reprezentativa noastră. 

Rezultatele celor trei partide între-
trei Itoxeri valoroși (Marcu, Cjttrea și'-rupte în meciul cu R. P. Bulgaria 
I. Pițigoi). Cea mai mare surpriză a/nu ne'a a’d‘us nici un punct: Dri- 
realizat-n tînărul Ion [van, care l-a--m?r a pierdut la Boboțov, Szabo la 
învins de o manieră entuziasmantă pe/j^Lnov« iar Radovici (după o a doua 
rutinatul Ion Pădurarii. Rezultate teh---mtrerupere) la Pidevschi — 
nice: Badin (GL) b.p. lonescti (P)',/!131 0~4- ™ la reluarea mrerupte- 
Pașoiu (P) b.p. Marin (CL); Răileanu - - I?rl.dl" trlmda a,VI”':’:, Botvinik a 
(P) b.p A. Pițigoi (GL); Dumitrache"^11^ ’ncfața Iu. .Padrman, astfel
CD hn PA- Pr.n;,i.i /n/:ca U.R.S.S^ termina _ rnvmgatoare

Mine-v, iar Radovici (după o a doua 
sco-r fi-

adversara noastră a fost puternica e- 
chipă a Iugoslaviei. Un succes par
țial a putut fi înregistrat doar de 
Ghițescu, care a făcut remiză cu 
marele maestru Gligorici, la prima 
masă. La următoarele două mese șa
hiștii iugoslavi au obținut victorii, 
iar în a patra partidă Troianescu a 
întrerupt duminică dimineața pentru 
a doua oară cu Damiawvici. Astfel, 
scorul întîl-nirii Iugoslavia — R.P.R 
este deocamdată 2'/2—■/, (I) pentru 
echipa iugoslavă. O nouă victorie 
clară și-a trecut în palmares repre
zentativa Uniunii Sovietice care a 

a R. D Germane 
— Tal 0—1, Pe- 
1—0, Dittman — 

Smîsiov — Fuchs 
rezultate din a 

- R.F.G.
Ungaria 

Bulgaria 2—2. 
l'/2-l‘/2 (o 

a dona

(CL) b.p. Cotam (P) ; Frățtlă (P)ț meciuI cu R. S. Cehoslovacă Ta sco- 
b.ab. Mihalache (CL) ; Alexandro (P)--rul de 3—1. Un succes deosebit au 
bip. Grăjdan (GL). M. Albu (P), M./ . . - "
Iordache (CL) și M. Nicolatt (P) au"Lr,“ întrerupte cu R.F.G. : ...
... . ' 7 ,, ' ' .--Alte rezultate: S.U.A. — Argentina

ctștigat pr‘n ■reprezentarea admrersan-j2‘/„—1‘/2, Olanda — ' - - -

meciul cu R. S. Cehoslovacă la sen

obținut șahiștii maghiari în cele pa-
-------  3-A-V-

ior, I, Ivan (CL) b.p. I. Paduraru (P).
•,— iy2. uianua — Anglia 2—2. 
In runda de sîmbătă — a IX-a

Szigeti

’(<3) ; Botezan (d) cî.știgă fără adver-

HUNEDOARA 6 (prin telefon). Re-
Bntanea s-a desfășurat în sala clubu-

Dinsmo—IFK Maimo 
ia București

Am anunlat 
Suediei, I.F.K. 
doua partide, după meciul retur cu 
iȚ.D.N.A. de la Sofia. La 16 noiembrie, 
suedezii vor juca la București cu Di
namo, iar la 18 noiembrie după toate 
probabilitățile cu Petrolul Ia Ploiești.

că echipa campioană 
Malm8, va susține Ia noi 

retur

a

% '

PE SCURT
• In Cupa Campionilor Europeni 

la fotbal, la Hradec, campioana R. S. 
Celwstovace a întrecut cu 1—0 (1—0) 
pe Panathinaikos (Grecia). Returul va 
avea loc la 6 decembrie.
• Campionatul mondial de șașki, 

care se desfășoară în aceste zi ie în 
Olanda, este dominat de către cei 
doi sportivi sovietici participanți 
la întrecere : Șcegotev și Kuper- 
man. deținătorul titlului de cam
pion’ al lumii. După 15 runde, Șce- 
golev și Kuperman împart primele 
două Jocuri ale clasamentului cu 13 
?i, respectiv, 12 puncte. Pe locul III 
se află Babasi (Senegal) cu 11 p.

• In capitala R. P. Polone s-a des
fășurat zilele trecute dubla îniîlnire 
de gimnastică dintre reprezentativele 
R. P. Polone și R. P. Chineze. Atît 
întîlnirea dintre selecționatele mascu-

line, cit și cea dintre echipele femi
nine a revenit gimnaștiter țării gazde: 
bărbați 282.-278,25;’ fefcnei: 184- 
183,10.

® înotătorii chinezi mi realizat re
cent cîteva performanțe valoroase. 
Remarcăm în primul rind timpul ob
ținut de către tînărinl înotător Fu 
Da-țzin pe distanța de 100 m : 58,4 
sec.
• La 1 mai 1961 va începe meciul 

internațional de șah prin corespon
dență, ia 100 de mese, dintre echipele 
selecționate ale R. S. Cehoslovace și 
U..R.S.S. Meciul va dura pînă în anul 
1963. Anul trecut celle două echipe 
s-au întilnit într-un meci la 50 mese, 
victoria revenind echipei U.R.S.S. care 
a totalizat cu 5 puncte mai mult 
decît echipa R. S. Cehoslovace.

întrecut 
cu 3—1 
trosian 
Korcinoi 
■/4-Vz)- .
noua rundă au fost: S.U.A. 
2*/2—1‘/2, Cehoslovacia — 
2'/2—iy2. Anglia — 1 
Argentina — Qlahda 
partidă întreruptă pentru 
oară).

Iată 
după
S. U.A. 
ria 174/j, Cehoslovacia și 
Bulgaria 16‘/2, Argentina 151/, (1), 
Olanda 15 (1), R.F.G. 14</2, R. P 
ROMÎNA 14 (I), Anglia 14.

în a denia grupă finală (locurile 
13—24) conduce în clasament Sue
dia cu 22‘/2p., urmată de femei 22 
și Finlanda 21.

Aseară, la Leipzig, s-a desfășurat 
penultima rondă a turneului final. 
F.chioa R.P. Romîne a întîlnit pe cea 
a Uniunii Sovietice, deținătoarea titlu
lui de campioană a lumii. După pri
mele 4 ore de joc, șahiștii sovietici lua
seră conducerea cu 2—1. Rezultate 
foarte bune au fost obținute de șa- 
luștii noștri la masa a doua și a 
treia : Drimer a făcut remiză cu fostul 
campion mondial M. Botvinik, iar 
Mititelu a terminat de asemenea la e- 
galitate cu V. Smîsiov, Radovici (cu 
negrul) a fost învins de Xeres. Sub 
semnul unor mari complicații tactil’» 
s-a desfășurat întîlnirea de la prima 
masă, dintre actualul campion mondial 
M. Tal si primul nostru reprezentant,
T. Ghițescu. înaintea efectuării contro
lului de timp, poziția marelui maestro 
sovietic era superioară.

Azi este zi lilieră, iar mîine urmează 
să se desfășoare ultima rundă, în care 
reprezentativa noastră întîlnește pe 
cea a R.P. Ungare.

pe cea
(Malich 

— Golz
Vz-Vz.
Celelalte

clasamentul turneului final, 
nouă runde : U.R.S.S. 28, 
24, Iugoslavia 21 (1), Unga- 

• ~ ' R.D.G. 17,

t. U.R.S.S.
2. R.P. Pomină
3. R.S. Ceho

slovacă 
Brazilia
R. P. Polonă
S. U.A. 
.Japonia 
R.P. Ungară 
Franța 
Venezuela

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

U.R.S.S.

3
3

3
3
3
2
3
2
2
2

3 0
3 0

9:0
9:2

(136: 74) 6
(156:121’) 6

3
2
1
1
0
0
9
0

0
1
2
1
3
2
2
2

9:2
7:3
5:7
3:5

(158:124) 6 
(138:108}'.^ 
(146:154) . 
(105: 94) 3 

0:9 ( " *
2:6 ' 
2:6 
0:6

3
( 83:109 ) 2
( 73:116) 2- “ 9

85:135)

45: 90)

FEMININ

1.
2. Japonia
3. R.S. Ceho

slovacă
4. Brazilia
5. S.U.A.
6. R.P. Polona

3
2

2
2 
o
1

3 0 
I 1

(148: 98)
92 : 88)(

6
3

1
1
0
0

1
1
2
1

3:3
3:3
0:6
0:3

(
(
(
(

72: 73)
73: 76)
55: 91)
31: 45)

3
3
2
1

azi : MASCULIN: 
R.P. Polonă ; R.P. Ungară 

— Franța ; VENEZUELA — R.P. RO- 
MÎNA.; S.U.A. — R.S. Cehoslovacă? 
Brazilia — Japonia. In turneul final 
feminin nu se dispută nici un joc.

Iată programul de
ur.s.s. ------- -

CONCURSUL INTERNATIONAL 
O: GIMNASTICĂ DE LA BERLIN

BERLIN 6 (prim telefon). Sîmbătă 
și duminică după-amiază s-a desfășu
rat în Sala Sporturilor de la Berlin 
un concurs internațional de gimnastică 
la care au participat sportivi și spor
tive din Uniunea Sovietică, R.P. Po
lona, R.P. Ungară, R.P. Romîni*-șl 
R.D. Germană. întrecerea a fost cîști- 
gată la băieți de Makuriu (U.R.S.S.) 
și la fete de Slarke (R.D.G.).

Rezultate : bărbați, . INDIVIDUAL 
COMPUS: 1. Ma’kurin (U.R.S.S.) 
57,45 p.; 2. Matveev (U.R.S.S.) 57,10 
p. ; 3. Varga (R.P.U.) 57,00 p. ;
9. Cernusca (R.P.R.) 56,05 p... 12. Drtt- 
muș (R.P.R.) 53,55 p PE APARATE, 
sărituri: 1. Matveev 9,60 p.; 2. Dre
scher (R.D.G.) 9,55 p. ; 3—4. Varga 
și Nachtigall (R.D.G.) 9,50 p.; 5—6. 
Gernușpa și Ilavloc (R.P.P.) 9,45 p..- 
12. Drunuiș 8,80 p. Cal cu minere: 
I. Matveev 9,65 p.; 2. Makuriu 9,60 p,; 
3. Cernttșca 9,55 p... 8- Drumuș 9,25 p. 
Inele: 1—2. Matveev și Makuriu 9,63 
p.; 3. Nachtigall 9,60 p... 10. Ccrniișca 
9,10 p... 12. Dnttntiș 8,65 p. Sol : t. 
Ma’kurin 9,60 p. ; 2—3. Matveev și 
Nachtigall 9,55 p... 8—9. Cerrmșca șt 
Drumuș 9,40 p. Bară : I. Makurin 9,70 
p.; 2—3. Matveev și Drescher 9,65 j>.„
8. Cermișca 9,45 p... 12. Drumuș 8,9:» p. 
Paralele: I. Varga 9,65 p; 2. Makuriu 
9,55 p. ; 3. Friedrich IR D.G.) 9,50 i>._
9. Cernusca 9,10 p... 12. Drumuș 8,50 p.
Femei, [NDIVÎDUAL 
Starke (R.D.G.) 
(R.D.G. 37,90
(U.R.S.S.) 37,85 p... 8. Scorfea-Panait 
(R.P.R.) ............

COMPUS: I.
38,G0 p. ; 2. Sonntag 

p. ; 3. Sverțelova

36,70 p... II. Mârgiueanu 
(R.P.R.) 32,80 p. PE APARATE, bir- 
nă : I—2. Mordovina (U.R.S.S.) și 
Sverțelova 9,5.5 p.
10. Scorțea-Panait
1. Starke 9,60 p.;
9,55 p.; 3. Schiner (R.D.G.) 9,40 p.; 
4. Scorțea-Panait 9,35 p... 7. Mărgineanti 
9,25 p. Sot : I. Starke 9,80 p. ; 2—3. 
Mordovina și Sonntag 9,65 p... 9. Măr
gineam! 9,30 p... 11. Scorțea-Panait
9,15 ,p. Paralele: 1. Starke 9,70 p.;
2. Sonntag 9,60 p. ; 3. Sverțelova 9,55 
p... 8. Scorțea-Panait 9,10 p... 11. Mâr- 
gineanu 6,00 p.

; 3. Starke 9,50 p—
9,10 p. Sărituri:
2. Fufe (R.P.U.)

;. Schiner (R.D.G.) 9,40 p.;
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